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POMOĆ PRIVREDI U VREME KORONE Vlada Srbije usvojila drugi paket 
mera vredan 66 MILIJARDI DINARA 

Blic 

Vada Srbije usvojila je danas zaključak o drugom paketu pomoći za privredu, sa ciljem ublažavanja 
ekonomskih posledica nastalih usled bolesti Kovid 19, vredan 66 milijardi dinara. 

Paket podrazumeva isplatu dva puta po 60 odsto od minimalne zarade, kao i odlaganje poreza i 
doprinosa na zarade za jedan mesec, saopštila je vladina Kancelardija za saradnju sa medijima posle 
sednice. 

Ove mere počeće odmah da se sprovode, tako da će prvih 155 evra biti uplaćeno na poseban kovid 
račun poslodavaca do 10. avgusta, dok će druga isplata biti u septembru. Reč je o oko milion i pedeset 
hiljada zaposlenih u 235.000 privrednih subjekata. 

Svi kojima su isplaćena direktna davanja u julu, a spadaju u grupu mikro, malih i srednjih privrednih 
subjekata, biće automatski prijavljeni za isplatu direktnih davanja. 

Mikro, mali i srednji privredni subjekti koji su osnovani počev od 16. marta zaključno sa 20. julom, 
treba da se prijave za korišćenje mera, s obzirom na to da nisu imali pravo na prvi paket pomoći. 

Njima će jednokratno biti ispaćena direktna davanja u septembru u visini od 120 odsto 
minimalne zarade po zaposlenom. Sve što je potrebno je da do 15. septembra podnesu 
PPP - PD obrazac na kome će kao datum dospeća poreza i doprinosa staviti 5. januar 
2021. godine. 

Što se tiče privrednih subjekata koji su registrovani kao preduzetnici, koji u skladu sa odgovarajućim 
poreskim propisima ne podnose PPP-PD obrazac, njima će direktna davanja biti isplaćena 
jednokratno u septembru bez ikakvog dodatnog angažovanja. 

Ukoliko privredni subjekti ne žele da koriste ova sredstva, odnosno nisu u mogućnosti da ispune 
obaveze koje proizilaze po osnovu ovih davanja, ne moraju ih trošiti i ona će na kraju ovog ciklusa 
mera biti sa namenskog računa vraćena u budžet države. 

Kada je reč o uslovima za korišćenje mera, poslodavci imaju obavezu da ne smanjuju broj zaposlenih 
za više od 10% u periodu od tri meseca od isplate poslednjeg direktnog davanja, dakle najkasnije do 
kraja godine. 

Velika pravna lica 

Što se tiče velikih pravnih lica, koja su tako razvrstana po finansijskim izveštajima za 
2018. godinu, biće im isplaćena direktna davanja ukoliko do 15. avgusta dostave 
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spisak lica za koja se ostvaruje pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava za 
jun i juli. 

Na njih se primenjuju ista pravila kao i do sada - dobiće 50% minimalne zarade po zaposlenom koji je 
imao prekid rada od najmanje 15 radnih dana u navedena dva meseca. 

Isplata će se izvršiti na već otvoreni kovid račun i direktna davanja se mogu koristiti isključivo za 
isplate zarada i naknade zarada zaposlenima. Za novoosnovane privredne subjekte koji žele da koriste 
mere pomoći biće otvoreni takodje posebni namenski računi. 

Privredni subjekti su u obavezi da primljena sredstva iskoriste najkasnije do 31. oktobra 2020. godine, 
a nakon isteka ovog roka namenski računi biće ugašeni, a neutrošena sredstva vraćena u budžet. 

Članovi vlade usvojili su Nacionalnu strategiju za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela za 
period 2020 - 2025. godine, koja za cilj ima uspostavljanje novog i sveobuhvatnog sistema zaštite i 
unapredjenja prava žrtava i svedoka krivčnih dela u Srbiji. Usvajanjem ovog dokumenta postavljen je 
jasan strateški put za unapredjenje prava žrtava svih krivičnih dela u Republici Srbiji u skladu sa 
najvišim evropskim standardima. 

NEMAJU SVI PRAVO NA NOVI MINIMALAC Jedna grupa radnika i dalje 
nema pravo na državnu pomoć 

 T.K. 
 

Nemaju svi zaposleni pravo na novu ekonomsku pomoć i novi minimalac od oko 18.200 dinara koliko 
će kompanije dobiti po zaposlenom. Vlada je definisala grupe radnika koji će za avgust i septembar, 
od države dobiti nešto više od 36.000 dinara, a jasno je i koji zaposleni na to nemaju pravo. 

Nova pomoć države u vidu isplate 60 odsto minimalca, praktično znači sledeće - država će svakom 
radniku zaposlenom kod preduzetnika, kao i u mikro, malom i srednjem preduzeću, isplatiti po 
18.220 dinara, koliko i iznosi 60 odsto minimalne mesečne zarade. 

Prvo i najvažnije pravilo, kao i u prethodnom paketu mera jeste da na minimalac imaju pravo radnici 
koji su prijavljeni, u prevodu oni koji ne rade na crno. Za razliku od pomoći u prvom paketu mera, 
sada radnici mogu raditi i u firmi koja je osnovana posle 15. marta ove godine, ali ona mora biti 
osnovana do 20. jula. 

Jedna od najvećih promena u odnosu na prvi paket mera, kada su pravo na ceo ili polovinu minimalca 
imala sva preduzeća, drugi paket državne podrške usmeren je jedan deo privrede u koji ne spadaju 
velika preduzeća. To znači da ovaj vid pomoći ne mogu dobiti radnici zaposleni u firmama koje imaju 
više od 250 zaposlenih, prihod veći od 40 miliona evra i aktivu vrednu višu od 20 miliona evra. 

Pomoć će biti uplaćena 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. 
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Pravo na minimalac pritom nemaju lica angažovana po ugovoru o povremenim i 
privremenim poslovima, kao ni ostala lica koja su angažovana van radnog odnosa. U 
ovoj grupi najčešće su sezonci, radnici po ugovoru o delu... 

TakoĎe, u slučaju da preduzetnik istovremeno ima status zaposlenog a penzioner je, on nema pravo 
na minimalac. Pravo na ovakvu direktnu pomoć države nemaju ni trudnice i porodilje kojima celu 
zaradu isplaćuje država. 

Uslov za dobijanje pomoći 

Uslov za dobijanje državne pomoći je da preduzeće ne može da otpusti više od 10 odsto radnika tri 
meseca nakon dobijanja 60 odsto poslednje minimalne zarade. Praktično, ako druga minimalna 
zarada bude isplaćena u septembru, dakle to su oktobar, novembar i decembar. 

Podsetimo, država je nedavno u sklopu drugog ekonomskog paketa pomoći privredi, donela odluku da 
kompanijama za svakog radnika, isplati po 60 odsto od minimalne zarade, za dva meseca. CIlj države 
je da na ovaj način svakom radniku obezbedi bar minimalac, a da li će poslodavac dobijeni novac dati 
kao dodatak na platu ili ne, njegova je volja, pre svega mogućnost u momentu kada cela privreda 
gotovo da stoji. 

Prethodno je država privredu podržala sa tri mesečna minimalca. Prvi je na račune kompanija uplatila 
početkom maja, drugi 4. juna, a treći 7.jula. Velika preduzeća dobila su tri puta po 15.000 dinara za 
svakog radnika, a svi ostali po 30.000, odnosno po ceo minimalac. 

POVEĆAN BROJ ZAPOSLENIH Rast od 1,6 odsto u odnosu na prošlu 
godinu 

Tanjug 
 

U drugom kvartalu ove godine ukupan broj zaposlenih u Srbiji je iznosio 2.197.065 lica što je 
povećanje od 1,6 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, objavio je Republički zavod za 
statistiku (RZS). 

Od ukupnog broja, 1.752.536 zaposleno je u pravnim licima, 377.535 predstavljaju preduzetnici, lica 
zaposlena kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost, a 66.994 lica predstavljaju registrovani 
individualni poljoprivrednici. 

"U odnosu na drugi kvartal 2019. godine, ukupan broj zaposlenih je veći za 1,6 odsto, 
pri čemu je broj zaposlenih u pravnim licima porastao za 2,2 odsto, broj preduzetnika, 
zaposlenih kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost povećan je za 1,1 
procenat, dok je broj registrovanih individualnih poljoprivrednika smanjen za 7,8 
odsto", pokazuju podaci statistike. 

U odnosu na prethodni kvartal, ukupan broj zaposlenih je veći za 0,5 procenata, pri čemu je broj 
zaposlenih u pravnim licima povećan za 0,5 odsto, broj preduzetnika, zaposlenih kod njih i lica koja 
samostalno obavljaju delatnost povećan je za 0,9 odsto, dok je broj registrovanih individualnih 
poljoprivrednika smanjen za 2,7 procenata, objavio je RZS na svom sajtu. 
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U drugom kvartalu 2020. godine zaposleno 2,2 miliona radnika 
 
U drugom kvartalu 2020. godine ukupan broj zaposlenih u Srbiji iznosio je 2 miliona i 197 hiljada lica, 
saopštio je Republički zavod za statistiku (RZS). 
 
Piše: FoNet 

Od ukupnog broja, milion i 752 hiljade radnika bilo je zaposleno u pravnim licima, preduzetnika i lica 
koja obavljaju samostalnu delatnost bilo je oko 377 hiljada, dok je oko 67 hiljada bilo registrovanih 
individualnih poljoprivrednika. 

U odnosu na drugi kvartal 2019. godine, ukupan broj zaposlenih je veći za 1,6 odsto, pri čemu je broj 
zaposlenih u pravnim licima porastao za 2,2 odsto, broj preduzetnika, zaposlenih kod njih i lica koja 
samostalno obavljaju delatnost povećan je za 1,1 odsto, dok je broj registrovanih individualnih 
poljoprivrednika smanjen za 7,8 odsto.. 

U odnosu na prethodni kvartal, ukupan broj zaposlenih je veći za 0,5 odsto, pri čemu je broj 
zaposlenih u pravnim licima povećan za 0,5 odsto, broj preduzetnika, zaposlenih kod njih i lica koja 
samostalno obavljaju delatnost povećan je za 0,9 odsto, dok je broj registrovanih individualnih 
poljoprivrednika smanjen za 2,7 procenata, navodi se u saopštenju. 

Oglašena privatizacija beogradskog preduzeća Ivan Milutinović –PIM 
 
Ministarstvo privrede objavilo je javni poziv za prikupljanje pisama o zainteresovanosti za 
učestvovanje u postupku privatizacije beogradskog preduzeća za vodne puteve „Ivan Milutinović-
PIM“. 
 
Piše: Beta 
 
Rok za dostavljanje pisama zainteresovanih investitora je 28. avgust, objavljeno je na sajtu 
Ministarstva. 

Vlasnik 65,58 odsto kapitala PIM-a je država Srbija, a ostale akcije poseduju manjinski akcionari. 

Ukupna vrednost imovine tog preduzeća, koje ima 129 radnika, na kraju 2019. procenjena je na oko 
1,3 milijarde dinara. 

Od zainteresovanih investitora se očekuje da dostave predlog cene, investicioni program, okvirni 
plana poslovanja i broj zaposlenih koje su spremni da zaposli na neodredjeno vreme. 
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Ускоро нови закон: Ако није безбедно, печат на цело градилиште 

Извор: Tanjug 
     

БЕОГРАД: Нови Закон о безбедности и здрављу на раду, чије усвајање се очекује након 
формирања Скупштине, даће већа овлашћења Инспекцији рада и омогућити да надлежни 
затворе цело градилиште или објекат, уколико процене да на једном његовом делу може да 
буде угрожен живот радника, што до сада није био случај. 

Досадашња пракса, наиме, била је да инспекција када примети неправилност, затвори само део 
градилишта где је неправилност уочена, а да инвеститор настави са радовима у другом делу 
зграде, и тиме доведе у питање безбедност свих ангажованих на градилишту. 

"Нови Закон о безбедности и здрављу на раду прошао је владу и чека се његово усвајање у 
Скупштини", каже за Танјуг директор Инспектората за рад Стеван Ђуровић. 

Законска новина, између осталих, је да уколико инспекција установи било коју неправилност а 
да је угрожен људски живот, може да донесе решење о забрани рада целог објекта у року од 
најмање 3 дана. 

То се, према речима Ђуровића, не исплати ни инвеститору ни извођачу радова. 

"До сада је била пракса да ако се примете неправилности, инспекција затвори један део 
градилишта, али други наставља да ради, што је стварало могућност да се прекршај настави а 
људи страдају", каже Ђуровић. 

Каже да постоји неуједначена судска пракса у кажњавању одговорних у предузећима за 
пропусте који могу да доведу до угрожавања живота запослених. 

Од 2003. године до данас, за директни допринос послодавца или онога ко је власник фирме да 
нечији живот буде угрожен, још није изречена ни једна казнена мера која је предвиђена 
законом, а то је казна од 2 до 12 година затвора, каже Ђуровић. 

Као и протеклих година, највише непријављених радника је у индустрији и грађевинарству, 60 
одсто укупно затечених у раду "на црно". 

У Србији данас има 20.000 грађевинских фирми више него пре осам година, и та делатност 
запошљава највише радника, али управо ту се бележи највећи број страдалих радника. 

У првих шест месеци смо имали укупно 17 настрадалих, а прошле године било је 22, све укупно, 
додаје Ђуровић. 

"Црна статистика" показује да је највећи број смртних случајева понедељком, петком и 
суботом, а просек година настрадалих од 45 до 65. 
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Обзиром на вреле дане, Ђуровић каже да је важно да се послодавци придржавају правила и 
радницима омогуће, посебно онима који раде на отвореном, на сезонским пословима и 
грађевини, сменски рад, честе паузе... 

За првих шест месеци ове године послодавци су прекршајно кажњени за различите 
неправилности са 115.891.215 динара, што је за 25 одсто мање него у истом периоду прошле 
године. 

Ђуровић објашњава да је на то смањење утицао период забране кретања током ванредне 
ситуације због короне. 

Од почетка године до краја јуна, инспектори рада обавили су укупно 25.738 инспекцијских 
надзора и посета код регистрованих и нерегистрованих предузећа (од тога 14.424 у области 
радних односа, 11.142 у области безбедности и здравља на раду и 172 надзора над 
нерегистрованим субјектима), што је за 24 одсто мање него у периоду јануар - јун 2019. године 
када је извршено 33.789 надзора. 

На "раду на црно" затечено је 2.922 лица што је за 54 посто мање него него у шест месеци 2019. 
године када је евидентирано 6.424 непријављених радника. 

Подаци показују да је након изласка инспекције на терен, 68 одсто тих радника послодавац 
накнадно легално упослио. 

Поднето је и 1.811 захтева за покретање прекршајних поступака и 18 кривичних пријава против 
одговорних лица. 

"Уназад три године, сваке године имали смо све већи број инспекцијских надзора и на основу 
тих надзора које смо вршили, тренд указује да се у држави Србији све више ради у складу са 
законом", оцењује Ђуровић. 

Наводи да је 2017. године откривено преко 22.000 лица која су радила на црно, 2018. за 5.000 
мање, а 2019. за око 4.500 мање. 

Разлог за овакав тренд Ђуровић види у појачаном инспекцијском надзору и то за трећину. 

У првих шест месеци ове године било је више од 26.000 надзора, а откривено је око три хиљаде 
непријављених радника. 

Каже да се иде ка томе да Србија дође до просека који важи у развијенијим европским земљама 
а то је да се на годишњем нивоу пронађе не више од три до пет хиљада радника "на црно". 

 

 

 

 


