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Slaba podrška predlogu poslodavaca za pomoć privredi 
 
Predlog mera koje je Unija poslodavaca Srbije uputila Vladi Srbije u cilju suzbijanja 
negativnih efekata uzorkovanih epidemijom korona virusa stručna javnost ocenjuje 
kao nedovoljno selektivan, dok sindikalci smatraju da su neki od tih predloga, koji se 
odnose na položaj zaposlenih, potpuno neprihvatljivi. 
 
Piše: G. Vlaović 
 

Unija poslodavaca Srbije je, naime, Vladi uputila predlog paketa „5+3 mere“ za revitalizaciju privrede 
i minimiziranje uticaja pandemije na nacionalnu ekonomiju. 

Paket od pet mera predložen je predsednici Vlade Ani Brnabić, dok je set predloga za izmenu Zakona 
o radu poslat na adresu ministra za rad Zorana Đorđevića. 

Pozdravljajući dosadašnje mere Vlade za podršku privredi, Unija poslodavaca predlaže, između 
ostalog, smanjenje PDV-a u najteže pogođenoj oblasti turizma i ugostiteljstva na 10 odsto, plaćanje 
PDV-a po realizovanoj fakturi, počev od 1. januara 2021, ukidanje obaveze dokumentovanja 
neoporezovanih troškova naknada prevoza za dolazak i odlazak zaposlenih sa radnog mesta, 
smanjenje iznosa lokalnih komunalnih taksi za 30 odsto, kao što su naprimer nadoknade za isticanje 
firme i odlaganje plaćanja novouvedene eko takse do 1. aprila 2021. godine. 

Uz navedeni paket, Unija smatra veoma bitnim i da javni sektor blagovremeno ispunjava sve dospele 
novčane obaveze iz ugovora i komercijalnih transakcija sa privatnim sektorom. 

Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja upućeni su predlozi da se zaposlenima 
omogući korišćenje prošlogodišnjeg godišnjeg odmora i nakon 30. juna tekuće godine, kao i da 
ukoliko se isti koristi iz delova, ne postoji ograničenje da prvi deo ne sme biti kraći od dve sedmice. 

Predlaže se i da naknada zarade zbog privremene sprečenosti na rad u trajanju od 30 dana ide o 
trošku Fonda za zdravstvo, a ne o trošku poslodavca. 

Zahteva se i pojednostavljenje procedura davanja saglasnosti nadležnog ministra u slučaju da 
poslodavac ima, usled prekida rada ili smanjenog obima posla, potrebu da uputi zaposlenog na 
odsustvo duže od 45 radnih dana, uz naknadu zarade od 60 odsto. 

Ekonomista Milan R. Kovačević navodi za Danas da ne može da kaže da su mere koje predlaže Unija 
realne i da država može da im izađe u susret. 

– Ne znam da li država ima potencijale da ispuni ove konkretne zahteve koje su istakli poslodavci. 
Ono što je definitivno jasno je da ti njihovi zahtevi nisu dovoljno selektivni. Potrebno je tačno i jasno 
prepoznati koja su to preduzeća kojima država treba da pomogne. Nije ista sudbina onog preduzeća 
kome zbog pandemije korona virusa preti stečaj kao i onog koje će brzo uspeti da uspostavi poslovne 
rezultate od pre pandemije. Shodno tome ne može biti tražen isti stepen pomoći od države i za jedno i 
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za drugo. Cilj treba da bude da pomoć dobiju preduzeća kojima je ona zaista i nužna – navodi naš 
sagovornik. 

Prema njegovom mišljenju država bi trebalo da se više koncentriše na rešavanje problema ljudi koji će 
zbog krize ostati bez posla čime će biti ugrožena njihova egzistencija umesto da ispunjava predloge 
poslodavaca koji se uglavnom sastoje od toga da im se novčano pomogne. 

Ljubiša Orbović, predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, kaže za Danas da država u ovom 
trenutku treba da pomogne poslodavcima zbog situacije uzrokovane epidemijom korona virusa. 

– Vlada je do sad to i činila a učiniće, kako je najavljeno, to ponovo u nešto manjem obimu. To je 
nešto što je dobra stvar. S druge strane zahtevi poslodavaca da država plaća radnika, to jest 
obezbeđuje mu platu iz budžeta kada je  rad u preduzeću stopiran iz određenih okolnosti je besmislen. 
Poslodavci su ti koji treba da obezbede sredstva i načine kako će se stvari u takvim situacijama 
odvijati. Postoji niz mera koje su na raspolaganju poslodavcima u takvim situacijama kao što su 
bolovanje, prinudni godišnji odmor i slično pa nema potrebe očekivati od države da ona plaća radnike 
umesto onog ko ih zapošljava. Takođe ne vidimo nikakve probleme niti poteškoće u proceduri slanja 
radnika na odsustvo duže od 45 dana. Za to je potrebna saglasnost granskog sindikata. Bilo šta 
menjati po tom pitanju, a da se menja uloga sindikata je za nas neprihvatljivo. Kada je reč o predlogu 
da radnici mogu da iskoriste odmor iz prošle godine bez bilo kakvog uslovljavanja je ispravan – 
zaključuje Orbović. 

Protest Saveza samostalnih sindikata BIH podržali sindikati iz regiona 
Šatorović: Od radnika neće napraviti moderne robove 
 
Ispred zgrade Vlade Federacije BiH u Sarajevu održan je protest u organizaciji Saveza 
samostalnih sindikata BiH na kojem je premijeru i ministrima poručeno da od radnika 
neće uspeti da naprave moderne robove u skladu sa Zakonom o radu. 
 
Piše: FoNet 
     

Nekoliko desetina nezadovoljnih radnika okupilo se iza parole „Dokle više?“, a pištaljkama, sirenama i 
zastavama iskazuju ogorčenje zbog Zakona o radu, prenosi Klix.ba. 

„Uvaženi premijeru i ministri, zar nije bilo dovoljno pet godina jahanja po radnicima? Zar nije bilo 
dovoljno devastacije radničkih prava? Zar morate na vašem dolasku ta prava svesti na minimum? 
Sramite se predstavnici Vlade!“, poručio je u ime sindikalista Selvedin Šatorović. 

On je rekao da su stigli radnici iz Krajine, Posavine, Tuzlanskog kantona, Zeničko-dobojskog, 
Srednjobosanskog, Hercegovačko-neretvanskog, Kantona 10, BPK, Kantona Sarajevo… 

„Danas nas je zbog pandemije i mera stiglo 100, a idući put ako dođemo bit će nas mnogo više uz 
generalni štrajk na nivou cijele Federacije BiH. Za to ćete odgovornost snositi isključivo i samo vi“, 
poručeno je s megafona. 

Sindikalisti su istakli da su došli kako bi poručili Vladi da ima rok do sutra da iz parlamentarne 
procedure povuče sramotan Zakon o radu. 
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„Zamislite vaše najbliže da rade 72 sata nedeljno za platu od 400 maraka – 72 sata, ne mesečno, nego 
72 sata nedeljno. Nije tačno da rad od kuće nije definisan postojećim zakonom, i da primanja radnika 
nisu regulisana u stanju nesreće. Tačno je da vi od radnika želite napraviti moderne robove, robove u 
skladu sa zakonom. Nećete uspeti da podelite radnike, ako ste uspeli da podelite sindikat“, rekao je 
Šatorović. 

On je dodao da radnici znaju za porodične i privatne firme u vlasništvu članova Vlade FBiH i da prave 
zakone po svojoj meri. 

Šatorović je rekao da je sramota da dve godine stoji predlog sindikata o povećanju minimalne cene 
rada. 

„Nikada se niste izjasnili o tome da najniža plata bude 1.000 KM. Zato što vi radnicima ne želite platu 
od hiljadu maraka, već im želite platu od stotinu KM“, rekao je Šatorović. 

Radnici i sindikalisti su nakon određenog vremena krenuli u mirnu protestnu šetnju prema centru 
Sarajeva, pridržavajući se epidemioloških mera i preporuka. Ispred zgrade Federalnog parlamenta 
ponoviće zahteve. 

Kako je prenela N1, podršku protestima u Sarajevu dali su Savez sindikata Republike Srpske, Savez 
samostalnih sindikata Srbije, Unija slobodnih sindikata Crne Gore i Ujedinjeni granski sindikat 
Nezavisnost iz Srbije. 

Đorđević: Poslodavcima nudimo podršku i pomoć u primeni preventivnih 
mera 
 
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević obišao je 
proizvodni pogon kanadske fabrike Magna Siting u Odžacima, kako bi se uverio na koji 
način se primenjuju nove preventivne mere za vreme epidemije. 
 
Piše: FoNet 
     

Kako je saopšteno, Đorđević je rekao da je Ministarstvo uvek tu da pruži podršku poslodavcima da bi 
preventivne mere bile još efikasnije, ali i da pomogne ukoliko imaju poteškoća u primeni. 

Prema njegovim rečima, cilj novog Pravilnika, koji je stupio na snagu 11. jula, jeste da se dodatno 
zaštite svi oni koji i u vreme epidemije svoj posao obavljaju odgovorno i da se briga o zdravlju 
zaposlenih podigne na najveći mogući nivo. 

Đorđević je razgovarao i sa radnicima u fabrici dao bi se uverio da se sprovode sve mera zaštite i 
poštuje bezbednost na radu. 

Posle obilaska firme Magna Siting, on je ocenio da je situacija stabilna i da su radnici zaštićeni na 
najbolji mogući način, u skladu sa propisanim merama. 
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Kompanija Magna Siting doniraće Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 
6.000 zaštitnih maski i 500 litara dezinfekcionih sredstva za ruke, koja su namenjena gerontološkim 
centrima i domovima za stara lica 

 

Синдикати: Пун износ плате за одсуство због короне, регулисати рад 
од куће 

 

Епидемија ковида 19 отворила је питање износа накнаде за боловање и одсуства са 
посла као и потребу регулисања све чешћег рада од куће, а представници две 
синдикалне организације слажу се да је по тим питањима потребно утврдити 
правила игре. 

Потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије Душко Вуковић у изјави за Танјуг каже 
да је износ надокнаде највећи проблем ако се неко зарази. 

У комплетном јавном сектору, каже, надокнада износи 100 посто зараде, осим у култури. 

"Ових дана водимо са министарствима финансија и културе разговоре, да и радницима у том 
сектору ако се заразе вирусом одсуство са посла или боловање - буде надокнађено са 100 
посто", рекао је он. 

Став тог синдиката је да би и самоизолацију, која траје између 14 и 21 дан требало да 
послодавац третира као неку врсту повреде на раду. 

"Не знамо где се ко заразио, а можда је и на послу. Значајније је и за финансијске 
ефекте фирме, и по остале запослене, да послодавац исплати комплетну 
надокнаду зараде запосленом који је у самоизолацији, него да зарази остале и 
онда дође у ситуацију да нема раднике који ће обављати посао", каже он. 

Председница Асоцијације слободних и независних синдиката (АСНС) Ранка Савић подсећа да 
на почетку епидемије није било проблема са исплатом накнаде од 100 посто за боловања јер су 
сви били уплашени и солидарни. 

"Тада је 99,9 послодаваца поштовало исплату од 100 посто, свима који су били ковид заражени, 
у самоизолацији или карантину. У другом делу епидемије почели су да се појављују проблеми у 
пракси јер су поједини рачунали таква боловања 65 одсто зараде, неки исплаћивали 100 
процената, а трећи самоизолацију ретроактивно третирала као коришћење годишњих одмора", 
каже она. 

Додаје да је било на стотине случајева издавања таквих решења за годишњи одмора и да се 
реаговало парцијално, упозоравајући послодавце да крше Закон о раду. 

"Због овакве ситуације АСНС је упутио захтев Министарству рада да се донесе обавезујући 
правни акт којим ће се правила игре јасно успоставити, ако је боловање онда је за све, и 
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нема никаквих изузетака", каже она и додаје да би у том акту било пожељно да се наведе да 
послодавац који је у могућности може исплатити надокнаду у износу пуне плате. 
И Савета самосталних синдиката и АСНС сматрају да се рад на даљину - 
односно због епидемије све учесталији рад од куће мора додатно регулисати. 

Вуковић каже да у Савезу самосталних синдиката сматрају да рад од куће у условима епидемије 
не би требало регулисати изменама закона већ колективним уговорима, јер постоје 
специфичности, а да би требало да буде плод договора синдиката и послодаваца. 
"Било би добро да Унија послодаваца са репрезентативним синдикатима што пре направи 
колективне уговоре за све гране реалног приватног сектора које би регулисале ово питање", 
каже Вуковић. 

 
Додао је и да је синдикални захтев да не буду смањене зараде док су људи на раду на даљину, 
осим умањена за трошкове превоза и можда топлог оброка. 
Како је потврдио ових дана је стигла иницијатива из сектора угоститељства и хотелијерства да 
синдикати и послодавци направе колективни уговор. 

Председница Асоцијације слободних и независних синдиката Србије Ранка Савић каже да је 
почетком кризе постало јасно да нема правног акта који регулише рад од куће. 

Додаје да Закон о раду познаје рад ван просторија послодавца и рад на удаљености, али не и 
рад од куће поготово не у време пандемије. 
"Кад нема правне регулативне, може да буде и овако и онако, да од послодавца зависи каква ће 
решења донети. Није проблем када је послодавац савестан, јер ће функционисати по природи 
ствари, али у многим другим случајевима, ту је низ проблема", каже она. 

Додаје да би Министарство рада морало што пре, чим се формира Влада Србије, да изменама и 
допунама Закона о раду регулише питање рада од куће у условима пандемије. 

Она истиче да је то посебно важно јер ћемо још најмање годину дана морати да живимо на овај 
пандемијом измењен начин и наглашава да је то исувише дуг период да би рад од куће имали 
нерегулисан. 

 

За ковид одсуства пуни износ плате, регулусати рад од куће 

Извор: Tanjug 
     

БЕОГРАД: Епидемија КОВИД-а отворила је питање износа накнаде за боловање и одсуства са 
посла као и потребу регулисања све чешћег рада од куће, а саговорници Танјуга из две 
синдикалне централе слажу се да је по тим питањима потребно утврдити правила игре.  

 
Потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије Душко Вуковић у изјави за Танјуг каже 
да је износ надокнаде највећи проблем ако се неко зарази.  
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У комплетном јавном сектору, каже, надокнада износи 100 посто зараде, осим у култури.  

"Ових дана водимо са министарствима финансија и културе разговоре, да и радницима у том 
сектору ако се заразе вирусом одсуство са посла или боловање - буде надокнађено са 100 
посто", рекао је он.  

Став СССС је да би и самоизолацију, која траје између 14 и 21 дан требало да послодавац 
третира као неку врсту повреде на раду. 

"Не знамо где се ко заразио, а можда је и на послу. Значајније је и за финансијске ефекте 
фирме, и по остале запослене, да послодавац исплати комплетну надокнаду зараде запосленом 
који је у самоизолацији, него да зарази остале и онда дође у ситуацију да нема раднике који ће 
обављати посао", каже он.  

Председница Асоцијације слободних и независних синдиката (АСНС) Ранка Савић подсећа да 
на почетку епидемије није било проблема са исплатом накнаде од 100 посто за боловања јер су 
сви били уплашени и солидарни.  

"Тада је 99,9 послодаваца поштовало исплату од 100 посто, свима који су били ковид заражени, 
у самоизолацији или карантину. У другом делу епидемије почели су да се појављују проблеми у 
пракси јер су поједини рачунали таква боловања 65 одсто зараде, неки исплаћивали 100 
процената, а трећи самоизолацију ретроактивно третирала као коришћење годишњих одмора", 
каже она.  

Додаје да је било на стотине случајева издавања таквих решења за годишњи одмора и да се 
реаговало парцијално, упозоравајући послодавце да крше Закон о раду.  

"Због овакве ситуације АСНС је упутио захтев Министарству рада да се донесе обавезујући 
правни акт којим ће се правила игре јасно успоставити, ако је боловање онда је за све, и нема 
никаквих изузетака", каже она и додаје да би у том акту било пожељно да се наведе да 
послодавац који је у могућности може исплатити надокнаду у износу пуне плате.  

И ССС и АСНС сматрају да се рад на даљину - односно због епидемије све учесталији рад од 
куће мора додатно регулисати.  

Вуковић каже да СССС сматра рад од куће у условима епидемије не би требало регулисати 
изменама закона већ колективним уговорима, јер постоје специфичности, а да би требало да 
буде плод договора синдиката и послодаваца.  

"Било би добро да Унија послодаваца са репрезентативним синдикатима што пре направи 
колективне уговоре за све гране реалног приватног сектора које би регулисале ово питање", 
каже Вуковић.  

Додао је и да је синдикални захтев да не буду смањене зараде док су људи на раду на даљину, 
осим умањена за трошкове превоза и можда топлог оброка.  

Како је потврдио ових дана је стигла иницијатива из сектора угоститељства и хотелијерства да 
синдикати и послодавци направе колективни уговор.  



9 

 

Председница Асоцијације слободних и независних синдиката Србије Ранка Савић каже да је 
почетком кризе постало јасно да нема правног акта који регулише рад од куће.  

Додаје да Закон о раду познаје рад ван просторија послодавца и рад на удаљености, али не и 
рад од куће поготово не у време пандемије.  

"Кад нема правне регулативне, може да буде и овако и онако, да од послодавца зависи каква ће 
решења донети. Није проблем када је послодавац савестан, јер ће функционисати по природи 
ствари, али у многим другим случајевима, ту је низ проблема", каже она.  

Додаје да би Министарство рада морало што пре, чим се формира Влада Србије, да изменама и 
допунама Закона о раду регулише питање рада од куће у условима пандемије.  

Она истиче да је то посебно важно јер ћемо још најмање годину дана морати да живимо на овај 
пандемијом измењен начин и наглашава да је то исувише дуг период да би рад од куће имали 
нерегулисан.  

 

Sindikalne organizacije o radu i epidemiji korone 

   
BEOGRAD  
 
Epidemija koronavirusa otvorila je pitanje iznosa naknade za bolovanje i odsustva sa posla kao i 
potrebu regulisanja sve češćeg rada od kuće, a sagovornici Tanjuga iz dve sindikalne centrale slažu se 
da je po tim pitanjima potrebno utvrditi pravila. 

Potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Duško Vuković u izjavi za Tanjug kaže da je iznos 
nadoknade najveći problem ako se neko zarazi. 

U kompletnom javnom sektoru, kaže, nadoknada iznosi 100 odsto zarade, osim u kulturi. 

"Ovih dana vodimo sa ministarstvima finansija i kulture razgovore, da i radnicima u tom sektoru ako 
se zaraze virusom odsustvo sa posla ili bolovanje - bude nadoknađeno sa 100 posto", rekao je on. 

Stav SSSS je da bi i samoizolaciju, koja traje između 14 i 21 dan trebalo da poslodavac tretira kao neku 
vrstu povrede na radu. 

"Ne znamo gde se ko zarazio, a možda je i na poslu. Značajnije je i za finansijske efekte firme, i po 
ostale zaposlene, da poslodavac isplati kompletnu nadoknadu zarade zaposlenom koji je u 
samoizolaciji, nego da zarazi ostale i onda dođe u situaciju da nema radnike koji će obavljati posao", 
kaže on. 
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Predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS) Ranka Savić podseća da na početku 
epidemije nije bilo problema sa isplatom naknade od 100 odsto za bolovanja jer su svi bili uplašeni i 
solidarni. 

"Tada je 99,9 poslodavaca poštovalo isplatu od 100 posto, svima koji su bili kovid zaraženi, u 
samoizolaciji ili karantinu. U drugom delu epidemije počeli su da se pojavljuju problemi u praksi jer 
su pojedini računali takva bolovanja 65 odsto zarade, neki isplaćivali 100 procenata, a treći 
samoizolaciju retroaktivno tretirala kao korišćenje godišnjih odmora", kaže ona. 

Dodaje da je bilo na stotine slučajeva izdavanja takvih rešenja za godišnji odmora i da se reagovalo 
parcijalno, upozoravajući poslodavce da krše Zakon o radu. 

"Zbog ovakve situacije ASNS je uputio zahtev Ministarstvu rada da se donese obavezujući pravni akt 
kojim će se pravila igre jasno uspostaviti, ako je bolovanje onda je za sve, i nema nikakvih izuzetaka", 
kaže ona i dodaje da bi u tom aktu bilo poželjno da se navede da poslodavac koji je u mogućnosti može 
isplatiti nadoknadu u iznosu pune plate. 

I SSS i ASNS smatraju da se rad na daljinu - odnosno zbog epidemije sve učestaliji rad od kuće mora 
dodatno regulisati. 

Vuković kaže da SSSS smatra rad od kuće u uslovima epidemije ne bi trebalo regulisati izmenama 
zakona već kolektivnim ugovorima, jer postoje specifičnosti, a da bi trebalo da bude plod dogovora 
sindikata i poslodavaca. 

"Bilo bi dobro da Unija poslodavaca sa reprezentativnim sindikatima što pre napravi kolektivne 
ugovore za sve grane realnog privatnog sektora koje bi regulisale ovo pitanje", kaže Vuković. 

Dodao je i da je sindikalni zahtev da ne budu smanjene zarade dok su ljudi na radu na daljinu, osim 
umanjena za troškove prevoza i možda toplog obroka. 

Kako je potvrdio ovih dana je stigla inicijativa iz sektora ugostiteljstva i hotelijerstva da sindikati i 
poslodavci naprave kolektivni ugovor. 

Predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Srbije Ranka Savić kaže da je početkom krize 
postalo jasno da nema pravnog akta koji reguliše rad od kuće. 

Dodaje da Zakon o radu poznaje rad van prostorija poslodavca i rad na udaljenosti, ali ne i rad od 
kuće pogotovo ne u vreme pandemije. 

"Kad nema pravne regulativne, može da bude i ovako i onako, da od poslodavca zavisi kakva će 
rešenja doneti. Nije problem kada je poslodavac savestan, jer će funkcionisati po prirodi stvari, ali u 
mnogim drugim slučajevima, tu je niz problema", kaže ona. 

Dodaje da bi Ministarstvo rada moralo što pre, čim se formira Vlada Srbije, da izmenama i dopunama 
Zakona o radu reguliše pitanje rada od kuće u uslovima pandemije. 

Ona ističe da je to posebno važno jer ćemo još najmanje godinu dana morati da živimo na ovaj 
pandemijom izmenjen način i naglašava da je to isuviše dug period da bi rad od kuće imali 
neregulisan. 
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ZA KOVID ODSUSTVA PUNI IZNOS PLATE Sindikati složni: Potrebno 
regulisati rad od kuće 

Tanjug 

Epidemija KOVID-a otvorila je pitanje iznosa naknade za bolovanje i odsustva sa posla, kao i potrebu 
regulisanja sve češćeg rada od kuće, a sagovornici Tanjuga iz dve sindikalne centrale slažu se da je po 
tim pitanjima potrebno utvrditi pravila igre. 

Potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Duško Vuković u izjavi za Tanjug kaže da je iznos 
nadoknade najveći problem ako se neko zarazi. U kompletnom javnom sektoru, kaže, nadoknada 
iznosi 100 odsto zarade, osim u kulturi. 

"Ovih dana vodimo sa ministarstvima finansija i kulture razgovore da i radnicima u tom sektoru, ako 
se zaraze virusom, odsustvo sa posla ili bolovanje - bude nadoknađeno sa 100 odsto", rekao je on. 

Stav SSSS je da bi i samoizolaciju, koja traje između 14 i 21 dan trebalo da poslodavac tretira kao neku 
vrstu povrede na radu. 

"Ne znamo gde se ko zarazio, a možda je i na poslu. Značajnije je i za finansijske efekte firme, i po 
ostale zaposlene, da poslodavac isplati kompletnu nadoknadu zarade zaposlenom koji je u 
samoizolaciji, nego da zarazi ostale i onda dođe u situaciju da nema radnike koji će obavljati posao", 
kaže on. 

Predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS) Ranka Savić podseća da na početku 
epidemije nije bilo problema sa isplatom naknade od 100 odsto za bolovanja, jer su svi bili uplašeni i 
solidarni. 

"Tada je 99,9 poslodavaca poštovalo isplatu od 100 posto, svima koji su bili kovid zaraženi, u 
samoizolaciji ili karantinu. U drugom delu epidemije počeli su da se pojavljuju problemi u praksi, jer 
su pojedini računali takva bolovanja 65 odsto zarade, neki isplaćivali 100 procenata, a treći 
samoizolaciju retroaktivno tretirali kao korišćenje godišnjih odmora", kaže ona. 

Dodaje da je bilo na stotine slučajeva izdavanja takvih rešenja za godišnji odmor i da se reagovalo 
parcijalno, upozoravajući poslodavce da krše Zakon o radu. 

"Zbog ovakve situacije ASNS je uputio zahtev Ministarstvu rada da se donese obavezujući pravni akt 
kojim će se pravila igre jasno uspostaviti, ako je bolovanje onda je za sve, i nema nikakvih izuzetaka", 
kaže ona i dodaje da bi u tom aktu bilo poželjno da se navede da poslodavac koji je u mogućnosti može 
isplatiti nadoknadu u iznosu pune plate. 

I SSSS i ASNS smatraju da se rad na daljinu - odnosno zbog epidemije sve učestaliji rad od kuće mora 
dodatno regulisati. 
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Vuković kaže da SSSS smatra rad od kuće u uslovima epidemije ne bi trebalo regulisati izmenama 
zakona već kolektivnim ugovorima, jer postoje specifičnosti, a da bi trebalo da bude plod dogovora 
sindikata i poslodavaca. 

"Bilo bi dobro da Unija poslodavaca sa reprezentativnim sindikatima što pre napravi 
kolektivne ugovore za sve grane realnog privatnog sektora koje bi regulisale ovo 
pitanje", kaže Vuković. 

Dodao je i da je sindikalni zahtev da ne budu smanjene zarade dok su ljudi na radu na daljinu, osim 
umanjena za troškove prevoza i možda toplog obroka. Kako je potvrdio, ovih dana je stigla inicijativa 
iz sektora ugostiteljstva i hotelijerstva da sindikati i poslodavci naprave kolektivni ugovor. 

Predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Srbije Ranka Savić kaže da je početkom krize 
postalo jasno da nema pravnog akta koji reguliše rad od kuće. Dodaje da Zakon o radu poznaje rad 
van prostorija poslodavca i rad na udaljenosti, ali ne i rad od kuće pogotovo ne u vreme pandemije. 

Dodaje da bi Ministarstvo rada moralo što pre, čim se formira Vlada Srbije, da izmenama i dopunama 
Zakona o radu reguliše pitanje rada od kuće u uslovima pandemije. 

 

KORONA DIKTIRA RAD U “ZASTAVI”: Većini kragujevačkih oružara 
produžen odmor 

Beta 
 
 
U kragujevačkoj fabrici "Zastava oružje" će zbog epidemiološke situacije od danas do 31. jula biti 
radno angažovano oko 850 od ukupno 2.500 zaposlenih, a rad će biti organizovan u dve smene, 
saznaje Beta. 

Radnici "Namenske" bili su na kolektivnom godišnjem odmoru u prethodne dve 
sedmice. 

Kako je Beti rečeno u poslovodstvu fabrike, odlučeno je da se od danas do do 31. jula broj 
angažovanih svede samo na onaj koji je neophodan za završetak ugovorenih obaveza prema 
kupcima, jer su im, kako kažu, zdravlje i bezbednost radnika na prvom mestu.  

Većina zaposlenih koja ne radi do 31. jula moći će da koristi godišnji odmor, zarađene dane ili 
plaćeno odsustvo na kojem će primati 75 odsto zarade. 

 
 
 
 


