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Синдикати: О новим мерама са новом владом 

 
У плану је да се у рад Економског кризног штаба укључе и социјални и економски партнери, 
саопштено је данас после редовне седнице Социјално-економског савета, на којој су 
представници синдиката апеловали да се што пре формира нова влада како би се заједнички 
доносиле мере за отклањање последица корона вируса. 

Председавајући СЕС-у Зоран Стојиљковић из УГС „Независност” каже да сви схватају да мора 
да дође до другог пакета помоћи, те навео да се новац који је већ био опредељен за подршку 
привреди неселективно трошио и да није требало да га узимају они послодавци којима није пао 
промет. 

У размишљању о новом мерама, каже, предлог је да се предвиди да само они послодавци 
којима је промет опао више од 15 одсто и који нису отпустили више од 10 одсто радника 
користе помоћ државе и да мора постојати социјална клаузула, мораторијум на отпуштање. 

„Људи морају да буду безбедни и економија не сме да стане”, каже Стојиљковић и наводи као 
проблем обезбеђивање рада од куће за МУП, оружане снаге и комуналне службе, преноси 
Танјуг. 

Стојиљковић је рекао да је СЕС утврдио листу корака и дугорочне задатке чекајући формирање 
нове Владе што каже, може да потраје до октобра, али и наводи да живот не може да чека и да 
ће СЕС бити активан током наредних месеци. 

Душко Вуковић из Савеза самосталних синдиката Србије рекао је да су са представницима 
Министарства здравља на седници СЕС размотрене даље активности у вези са 
искоришћавањем свих људских ресурса у лечењу оболелих од вируса корона и исплатом за 
ангажовање. 

Изразио је незадовољство што на седници СЕС није био представник Министарства финансија 
како би се размотрио статус трошкова за превоз радника и ПДВ. 

Милош Ненезић из Уније послодаваца Србије рекао је да је УПС више него задовољна мерама 
Владе за помоћ привреди која је, каже, управо зато у највећој мери и опстала и изашла са „мало 
оштећења”. 

Он је, међутим, навео да забрињава то што неки сектори могу дугорочно да остану оштећени, те 
навео да су потребни хитни кораци за даље функционисање привреде. 

„Сви очекују да ће се тражити новац, није само то, питање је колико га има”, рекао је Ненезић и 
навео да се подршка државе огледа и у олакшавању услова за пословање, а да треба ухватити 
прикључак за ЕУ која има велике фондове за помоћ привреди и у том погледу правити планове 
за пословну активност у Србији, јер и мали део тих средстава би нам био од помоћи. 

http://www.politika.rs/
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Министар Ђорђевић рекао је да би синдикати требало да позову раднике да се јављају у случају 
да се крше њихова радна права и у случају да им послодавци траже да врате део новца који им 
држава даје за минималце, те нагласио да Инспекција рада наставља интензивно да ради и да 
реагује на све пријаве. 

„Инспекција рада ће учинити све да тај послодавац буде кажњен”, рекао је Ђорђевић, али и 
навео да уз пријаву таквог послодавца, потребно је да радници посведоче да им послодавци 
траже да врате део новца од минималца који обезбеђује држава. 

Према инфомацијама из СССС, постоје послодавци који од радника траже да им врате између 
15.000 и 18.000 динара од минималца, а тај синдикат позвао је запослене да та средства не 
враћају јер за таквог послодавца следи казна, али и навео да је тешко документовати такву 
праксу појединих послодаваца. 

Министар Ђорђевић је најавио да ће Министарство на сајту грађанима омогућити да добију све 
информације у вези са њиховим правима у области рада, те најавио реорганизацију 
Националне службе за запошљавање са акцентом на младе како би им се омогућило да током 
школовања раде и стичу знања и остају у Србији. 

 

Све више грађана сами уплаћују доприносе 

За пола године чак 3.500 више незапослених који на овај начин регулишу стаж. – Уколико се 
из неког разлога престане с уплатама, новац се не враћа, а престаје и да важи својство 
осигураника 

 
У Србији у овом тренутку 22.912 људи самостално уплаћује себи доприносе по члану 15 Закона 
о пензијском и инвалидском осигурању, чиме стичу услов да после најмање 15 година 
уплаћеног стажа стекну и пензију. 

Реч је о онима који нису запослени, или су били па су добили отказ и недостаје им неколико 
година стажа да би испунили услов за одлазак у пензију. Почетком године тај број је био мањи 
и стаж је на овај начин себи регулисало 19.320, или за око 3.500 мање него сада, потврђују 
подаци Фонда ПИО. 

Реч је, дакле, о онима који нису обавезно осигурани, односно нису корисници права на пензију. 
Право имају сви они који нису осигурани (незапослени, студенти, домаћице, ђаци...) под 
условом да су старија од 15 година, да имају пребивалиште у Србији, да нису корисници пензије 
остварене у нашој земљи, или у држави с којом је закључен међународни уговор о социјалном 
осигурању, као и да нису навршили године живота прописане за стицање права на пензију. 

Подносилац захтева филијали фонда за укључење у самосталну уплату доприноса добија 
решење филијале и у обавези је да редовно месечно уплаћује доприносе по основици за коју се 
у захтеву определи. Фонд ПИО уписује стаж осигурања по основу ових уплата и тај период је 
ефективни стаж по основу кога се користи право на пензију. 
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Дакле, осигураницима који су доприносе за ПИО по члану 15 уплаћивали у тачном износу и у 
року доспелости, подаци се региструју у матичној евиденцији и представљају основ за обрачун 
пензија, када се за то стекну правни услови. Својство осигураника стиче се даном подношења 
захтева, а најраније 30 дана пре подношења захтева. Уколико осигураник неће више да 
уплаћује доприносе по члану 15, мора да поднесе захтев за престанак осигурања. 

У ПИО напомињу да уплата доприноса по члану 15 не подразумева здравствено осигурање. Сви 
заинтересовани бирају једну од 13 понуђених основица осигурања, независно од школске 
спреме. По Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање, најнижа основица 
осигурања износи 35 одсто просечне републичке зараде за претходну годину, што је за 2020. 
годину 25.801 динар, а највиша пет просечних плата, односно 368.590 динара. Допринос за 
пензијско и инвалидско осигурање је 25,5 одсто, што значи да се месечни издатак за 
самосталну уплату доприноса креће у распону од 6.579,26 до 93.990,45 динара. Износ основице 
мења се почетком године, а о новим износима доприноса грађани се информишу у филијалама 
Фонда ПИО или на сајту фонда. 

Допринос се уплаћује уплатницом, на шалтерима пошта или банака, до 15. у месецу, за 
претходни месец. Одабрана основица се може променити, с тим што промена подразумева 
подношење новог захтева. Упитани шта се дешава с онима који почну да уплаћују себи 
доприносе па из неког разлога морају да прекину јер немају више новца, да ли се њима 
признаје оно што су уплатили или тај новац пропада, у ПИО објашњавају да је у складу са 
изменама и допунама Закона о ПИО, који је ступио на снагу 30. септембра 2018. године, 
предвиђено да уколико не плате допринос у року од шест месеци од дана доспелости, престаје 
својство осигураника најраније с последњим даном за који је допринос плаћен. Рок доспелости 
је 15. у месецу за претходни месец. 

Решење о престанку својства осигураника по овом основу фонд доноси по службеној дужности. 
Ови осигураници неће моћи да изврше накнадне уплате доприноса за период за који допринос 
није плаћен шест месеци од дана доспелости, али могу поднети нови захтев и наставити од тог 
дана с уплатом доприноса. 

Привредни пад за сада три одсто 

ММФ није додатно смањио прогнозе за нас, али постоје ризици да се ситуација погорша 

 
(Фото А. Васиљевић) 
Међународни монетарни фонд (ММФ) остао је при својој процени из пролећа ове године по 
којој ће привредни пад Србије износити три одсто. То јесте минус, али је утешно што ова 
међународна финансијска институција, с којом тренутно имамо аранжман популарно назван 
„чуваркућа”, није додатно снизила прогнозу кретања привреде. Штавише, Србија је једина 
земља којој ММФ није смањио прогнозу, изјавио је председник Александар Вучић и додао да то 
значи да су јавне финансије под контролом. Једина земља којој нису променили пројекцију, с 
минус три, јесте Србија. Нису нам спуштали прогнозу, значи да смо одличне мере предузели. 
Представници ММФ-а су нам „дискретно” рекли да би се можда сагласили и с нашом 
повољнијом проценом, али да није добро да Србија „штрчи”, рекао је Вучић. То говори да су 
јавне финансије стабилне, јавни дуг под контролом, да могу да се исплаћују плате и пензије. 
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Милојко Арсић, професор на Економском факултету у Београду, каже да пројекција ММФ-а за 
сада изгледа реална, али да се повећавају ризици и да не буде остварена. Разлог је то што се 
погоршава епидемиолошка ситуација услед чега држава предузима мере ограничавања које се 
могу одразити на привреду. Конкретно, због нових мера можда неће бити туризма унутар 
граница Србије овог лета, а видимо да се ограничава и рад угоститељских објеката. Сем тога, 
када се неизвесност повећава, људи троше само за оно најосновније па зато губе послове они 
који производе неегзистенцијалне ствари. 

„Мањи пад БДП-а који се нама прогнозира у односу на друге последица је структуре наше 
привреде, а не бољих економских мера. Ми производимо егзистенцијалне ствари које морају да 
се купују, велико нам је учешће пољопривреде и прехрамбене индустрије. Мало нам је учешће 
производње трајних потрошних добара као што су апарати, аутомобили, намештај, као и 
капиталних, а то су машине. Трећи разлог је мало учешће туризма у БДП-у. У случају Немачке 
ситуација је обрнута. Зато мањи пад БДП-а имају мање развијене земље. Слично је било 2009. 
године у првој години светске економске кризе, када је немачка привреда имала пад од пет 
одсто, а ми 2,7 одсто”, каже наш саговорник. 

Овај економиста сматра да није добро што држава није предвидела даљу помоћ привреди, јер 
се зато може суочити са већим падом БДП-а у остатку године, као и стечајевима предузећа и 
већом незапосленошћу. Зато не искључује могућност да држава ипак реагује и то селективном 
помоћи за најугроженије делове привреде. Да онима који, на пример, имају пад прихода од 20 
до 30 одсто одложи плаћање пореских обавеза. 

„Држава је мере помоћи привреди дизајнирала очекујући, по изјавама епидемиолога, да ће 
епидемија вируса бити окончана у јуну. Није рачунала на продужење епидемије и зато је 
претерано трошила. Било је непотребно да свим пунолетним грађанима да по 100 евра. Део те 
суме, или половина, могао је да се да најсиромашнијима, а са 300 милиона евра је могло 
додатно да се помогне привреди. Укратко, та мера је била неселективна и издашна и држава се 
понашала као пијани сиромах”, сматра Арсић. 

Економиста Љубомир Маџар каже да су ММФ и Светска банка пуно грешили у прогнозама у 
прошлости, а после су писали анализе и студије о томе где су погрешили. Ко буде довољно дуго 
живео видеће да ли су се и ове обистиниле. 

„Ситуација је таква да ни бог, а камоли ММФ, не може поуздано да предвиди шта ће бити. Јер, 
не знамо да ли ће бити другог, трећег таласа вируса, када ће бити вакцина. Зато је неизвесност 
велика. Сврха свих тих прогноза није да се наговести будућност него да се улије оптимизам 
пословном свету и зато на њима не треба темељити економско-политичке одлуке”, смата овај 
професор Економског факултета у пензији. 

Што се тиче изјаве председника државе да привреда не може да очекује даљу помоћ, Маџар 
каже да га то не изненађује јер буџет није богат, а потрошња на три минималца радницима, 100 
евра пунолетнима до померања наплате пореских обавеза, већ је била велика. Последично, 
нарасло је и укупно задужење државе. 

И из угла привреде сматрају да постоје ризици да прогноза ММФ-а не буде остварена. Небојша 
Атанацковић из Уније послодаваца каже ће тражити од државе да настави да помаже привреди 
и то селективно за оне који су у значајније лошијој позицији него у јулу претходне године. 
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Запосленима у тим фирмама треба наставити с исплатом минималне зараде, јер у противном 
следе отпуштања, а све то води порасту незапослености. 

И Драгољуб Рајић из Мреже за пословну подршку сматра да држава треба селективно да 
помогне најугроженијим секторима привреде како би се одржала запосленост и пословање. 
Мораторијум је истекао, кредити морају да се плаћају, порези и доприноси јесу одложени за 
следећу годину, али он сматра да држава треба то некима да отпише да би у наредну годину 
ушли мање оптерећени. Јер пословне вести не охрабрују зато што је тражња из ЕУ и даље 
смањена. 

 

Ristić: Bićete odgovorni za sve zaražene, njihov bol i gubitak života 
 
Samostalni sindikatat Kragujevca traži od premijerke Ane Brnabić da hitno preduzme mere da se od 
epidemije kovid 19 zaštite i zaposleni u fabričkim pogonima i kancelarijama 
 
Piše: Z.R. 
     

Suočeni sa činjenicom da je do uoči vikenda 13 radnika Zastave oružja obolelo od kovida 19, 
istovremeno,  stotinak njihovih kolega stavljeno u kućnu izolaciju, te da je veći broj oružara, u 
meĎuvremenu, testiran na prisustvo virusa korona, i da obolelih ima i u drugim šumadijskim 
preduzećima, rukovodstvo Saveza samostalnih sindikata Srbije u Kragujevcu se otvorenim pismom 
obratilo predsednici Vlade Srbije Ani Brnabić, i zatražilo da preduzme hitne mere za suzbijanje i 
sprečavanje širenja zaraze izazvane korona virusom u fabričkim pogonima i kancelarijama. 

– Tražimo da se zabrani rad svim poslodavcima koji ne mogu da obezbede uslove za zaštitu od 
epidemije, navodi se u javnom obraćanju  SSSS-a Kragujevca premijerki Brnabić, uz konstataciju da 
bi „onaj ko voli ovaj narod, morao da donese odluku o prekidu rada svih delatnosti koje nisu bitne za 
obezbeĎivanje osnovnih potreba za život graĎana“. 

Kragujevački sindikalci u pismu Brnabić tvrde i da je „sramota što Vlada za tri meseca trajanja 
epidemije nije donela obavezujuće uslove za poslodavce i radnike koji moraju da rade”. 

– Posledica te neodgovornosti su desetine zaraženih radnika u našem gradu. Ukoliko to (prekid rada u 
onim delatnostima koje nisu bitne za svakodnevni život graĎana – prim. Z.R.) ne učinite, bićete 
odgovorni za sve zaražene, njihov bol i gubitak života, upozorio je kragujevački Sindikat i ustvrdio da 
predstavnici vlasti još nisu dogovorili da li je za kontrolu primene zaštitnih mera u proizvodnim 
pogonima i kancelaarima nadležna sanitarna ili inspekcija rada. 

Upozorenje sindikata Fijat plastika 

U kragujevačkom Fijat Krajsleru, nakon gotovo četvoromesečne pauze uzrookovane epidemijom 
kovida 19,  sutra (ponedeljak) startuje probna, a u utorak 7. jula proizvodnja automobila u punom 
kapacitetu. 
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Iz fabričkog odbora za bezbednost i zdravlje na radu poručuju da su već preduzete sve preventivne 
mere za sprečavanje širenja virusa, koje podrazumevaju merenje temperature na fabričkim ulazima 
(onaj ko bude imao veću od 37,5  stepeni, biće vraćen kući), dezinfekciju proizvodne opreme i ruku 
zaposlenih, izmeĎu kojih će biti propisano fizičko odstojanje, obavezno  nošenje maski i rukavica 
tokom  rada… 

U Sindikatu firme Fijat plastik, koja posluje u okviiru kragujevačke Fijat Krajslerove fabrike, smatraju 
da će osmočasovni rad u pogonima “pod maskama”, a bez ventilacije (koja, navodno, raznosi vusrus), 
i na temoperaturama koje će, u takvim uslovima, da prelaze 30 stepeni Celzijusovih, praktično da 
bude nepodnošljiv, te da će ozbiljno da ugrozi zdravlje radnika. 

– Nikako nećemo da dozvolimo da se u našoj fabrici ponovi ono što se dešavalo u leskovačkoj Juri, 
kao i ono što se trenutno dešava u Zastavi oružju – poručuju sindikalci Fijat plastika. 

Panić: Podacima se očigledno manipuliše, plašim se kako ćemo dočekati 
drugi talas na jesen 
 
Predsednik Sindikata lekara i farmaceuta Rade Panić kazao je da smatra da se podacima o broju 
obolelih i preminulih od COVID-19 „očigledno manipuliše“, ali da organizacija koju predvodi trenutno 
ne može da te navode potvrdi. 
 
Piše: Beta 
     

On je, gostujući u Utisku nedelje, dodao da se „plaši da li će zdravstveni sistem izdržati“ sledeći talas 
epidemije korona virusa koji se očekuje u septembru. 

„(Sindikat lekara i farmaceuta) odavno pisanim putem upozoravao da će se ovo desti. Nažalost 
epidemije je u potpunosti ogolila sve ono o čemu smo pričali. Ono što nas sada brine jeste što se 
podacima manipuliše i kako ćemo dočekati jesen“, rekao je Panić. 

Naveo je da je zbog ovakvih ocena sindikat kojim predsedava „odavno trn u oku Ministarstva zdravlja 
i ove vlasti“, kao i zbog „insistiranja na poštovanju primeni 80 odsto (relevantnih) zakona“. 

„Ne tražimo da se poštuje 100 odsto zakona, nego samo 80 odsto… Problem u Srbiji je što se odavno 
(u zdravstvu) radi na usmeno, bez rešenja, na primer kada kolege trebaju da se upute u druge gradova 
gde je situacija kritična… Zdravstveni sistem je zanemarivan i služi za potkosurivanje, a sve što je 
doneto od pravnih akata (koji treba da uredi zdravstvo) u poslednjih sedam godina se ili ne 
primenjuje ili je u sukobu sa drugim propisima“, kaže Panić. 

Rekao je i da „osnovano sumnja“ u to ko je napravio informacioni sistem za praćenje broja 
novozaraženih i umrlih od COVID-19 i da li on funkcioniše kako treba, a naveo je i da je „brat 
(zamenice direktora Intituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ Darije) Kisić Tepavčević 
dobio „milione za formiranje tog sistema“. 

Na pitanje zašto se pravio novi informacioni sistem kada već postoji sistem za praćenje stanja u 
zdravstvu, Panić navodi da su mnoge funkcije postojećeg sistema za praćenje COVID-19 upitni, 
odnosno da nije poznato da li u njega ulaze PCR,  seološki i kontrolni testovi. 
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„Kada (u sistemu) brojite ručno broj obolelih, dobijate broj veći od onog (koji se saopštava)… Upada u 
oči i grafikon (napravlje na osnovu tih podataka), koji je jedini kontra svih u Evropi i svetu inače“, 
dodaje Panić. 

 

NSZ: Najviše mesta za zapošljavanje za čistače prostorija, bravare, 
medicinske sestre 
 
Po podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, najviše mesta za zapošljavanje u Srbiji trenutno ima 
za čistače prostorija, pomoćne kuvare i pomoćne graĐevinske radnike, kada je reč o nižem nivou 
obrazovanja, dok sa srednjim nivoom najviše mesta ima za bravare, vozače drumskih vozila, 
zavarivače, graĐevinske tehničare i medicinske sestre. 
 
Piše: Beta 
     

Kada je reč o višem i visokom nivou obrazovanja, u VI-1 stepenu stručne spreme najviše mesta ima za 
komercijaliste, menadžere, vaspitače predškolske dece, mašinske inženjere a u VI-2 stepenu stručne 
spreme za strukovne vaspitače, ekonomiste, socijalne radnike. 

U okviru VII-1 stepena stručne spreme mesta za zapošljavanje ima za diplomirane inženjere 
graĎevinarstva, diplomirane ekonomiste, diplomirane pravnike/master pravnike, doktore medicine. 

Evidencija NSZ pokazuje i da u VII-2 stepenu stručne spreme mesta ima za specijaliste ginekologije i 
akušerstva, specijaliste interne medicine, magistre ekonomskih nauka a u VIII stepenu stručne 
spreme za univerzitetske profesora prava, naučne istraživače socijalne politike, doktore ekonomskih 
nauka. 

Navodi se i da najbrže do posla dolaze diplomirani inženjeri informacionih tehnologija, diplomirani 
inženjeri elektrotehnike i računarstva, diplomirani inženjeri elektronike, profesori matematike, fizike, 
informatike i računarstva, nastavnici/profesori stranih jezika i lekari s odgovarajućim 
specijalizacijama (anesteziolog, kardiolog, oftalmolog, ginekolog). 

Kada su u pitanju profili srednjeg nivoa obrazovanja, brže dolaze do posla operateri na CNC 
mašinama, zavarivači, knjigovoĎe, računovoĎe, negovatelji, medicinske sestre (specijalista 
instrumentiranja), kuvari, radnici na obezbeĎenju – tehničari obezbeĎenja, tesari, zidari, armirači. 

Đorđević: Tokom epidemije naknadu za nezaposlene tražilo 14.500 ljudi 
 
Ministar rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja Srbije Zoran ĐorĎević izjavio je da se, 
tokom epidemije korona vorusa od 27. februara do 15. maja za naknadu u slučaju nezaposlenosti 
prijavilo 14.500 graĎana, dok je 15. maja broj zaposlenih bio veći za 6.988 nego 27. februara. 
 
Piše: FoNet 
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Ministarstvo, u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, kontinuirano sprovodi nove mere 
aktivne politike zapošljavanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije graĎana u cilju većeg zapošljavanja 
nezaposlenih osoba, dodaje se u saopštenju. 

Imamo veliki broj pametnih, stručnih, obrazovanih i vrednih ljudi koji će svojim radom pružiti 
prosperitet Srbiji u svakom smislu, rekao je ĐorĎević. 

O postupku zapošljavanja zainteresovani graĎani Republike Srbije mogu da se informišu preko 
Nacionalne službe za zapošljavanje, dodaje se u saopštenju. 

Snažno ubrzanje otkaza nakon dva meseca držanja radnih mesta pod kontrolom 

U maju bez posla ostalo 10.000 ljudi 
 
U maju se prema evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje na biro prijavilo više od 10.000 ljudi, 
što je izuzetan rast pošto je u prethodna dva meseca broj prijavljenih ukupno povećan za oko 2.500. 
 
Piše: M. Obradović 
     

Na kraju maja bilo je registrovano 522.987 ljudi koji traže posao preko NSZ. U junu je pak broj 
novoprijavljenih povećan za oko 3.000. 

Ukupno od 16. marta kada je uvedeno vanredno stanje do kraja juna broj ljudi koji traži posao preko 
NSZ je povećan za oko 10.800, pokazuju podaci ove institucije. 

MeĎutim ostaje da se vidi šta će biti kada isteknu mere pomoći države, pošto se u julu isplaćuje 
poslednji državni minimalac, a tri meseca nakon toga poslodavci ne smeju da otpuste više od 10 
zaposlenih inače vraćaju pare. 

Ne pomaže ni jučerašnja izjava predsednika Srbije Aleksandra Vučić da neće biti novog paketa mera 
za podršku privatnom sektoru zbog posledica korona krize. Ipak, procent nezaposlenih nije najbolja 
mera efekata korona krize na radnike. 

Naime MeĎunarodna organizacija rada je procenila na globalnom nivou da je u prvom tromesečju 
izgubljeno radnih sati ekvivalentno 155 miliona radnih mesta sa punim radnim vremenom. 

U drugom tromesečju to je skoro utrostručeno i izgubljeno je radnih sati u visini čak 480 miliona 
radnih mesta (ako se računa 40-časovna radna nedelja). 

Jovan Protić iz MeĎunarodne organizacije rada objašnjava da postoje četiri vida kako je kriza uticala 
na zaposlenost. 

„Kao prvo tu je rast stope nezaposlenosti, zatim rast stope neaktivnosti. Treći način je povećanje broja 
poslova sa kraćim radnim vremenom i na kraju tu su radnici koji formalno ostali zaposleni, ali ne 
rade. Tako da samo stopa nezaposlenosti nije dobar pokazatelj ukupne štete za društvo“, napominje 
Protić dodajući da će uskoro biti završeno istraživanje po ovoj metodologiji za Srbiju. 

U Severnoj Makedoniji na primer u drugom tromesečju smanjen je broj radnih sati u visini 85.500 
radnih mesta sa punim radnim vremenom. 
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On ističe i da je još teško oceniti udarac na zaposlenost jer nije prošlo puno vremena, ali i dalje važe 
mere koje amortizuju efekte krize na zaposlenost. 

„Pravo stanje će se videti od oktobra“, ocenjuje on podsećajući na glavnu preporuku MOR-a a to je da 
nakon krize države ne požure sa fiskalnim konsolidacijama pre nego što počne oporavak zaposlenosti. 

Mihail Arandarenko, profesor na Ekonomskom fakultetu ističe da zabrana zapošljavanja više od 10 
odsto radnika ukoliko se uzme pomoć države i nije baš tako intenzivna zaštita radnika kakvom se 
predstavlja. 

„Firme su mogle da otpuste do 10 odsto radnika, a da ne vraćaju novac, a ipak taj prostor nisu 
iskoristili i to je ohrabrujuće. Ta mera je bila velikodušna prema firmama. Za sada stvari ne stoje tako 
loše. Imali smo pad zaposlenosti u prvom tromesečju prema Anketi o radnoj snazi, ali iz toga se ne 
može puno zaključiti. Anketa je uhvatila tek dve nedelje epidemije u martu i nije uhvatila pun efekat 
krize. Kod Zavoda za zapošljavanje isto nisu loši podaci, nekih desetak hiljada je više prijavljenih. Deo 
razloga za to je i struktura zaposlenosti gde imamo jako puno zaposlenih u javnom sektoru, a meĎu 
ostalima imamo puno samozaposlenih“, ocenjuje Arandarenko uz napomenu da je tolika neizvesnost 
da se ne mogu davati nikakve prognoze. 

„Sve zavisi od korone. Po meni je jako negativna stvar to što nismo uspeli da se izborimo sa ovim 
talasom epidemije. Makar i da smo imali stalni pad prometa u ugostiteljstvu i trgovini, da smo 
izolovali krizu na jedan sektor, bilo bi lakše pomagati njima u dužem periodu. Ovako kada se mere 
stalno podižu i spuštaju onda morate da pomažete celu privredu. Ali situacija je takva da ni 
epidemiolozi nisu mogli da zamisle leto sa ovoliko slučajeva“, ističe on. 

Prema njegovim rečima kao i u prošloj krizi najugroženiji su oni koji su zaposleni na ugovor o delu ili 
na povremenim i privremenim poslovima. 

„To nisu radnici na crno, ali kada ide dobro firme ih angažuju, ali kada posao stane oni više ne 
postoje. Oni jesu ugroženi, i u prošloj krizi imali smo jako veliki pad zaposlenosti, ali je to uglavnom 
bila kategorija ovih ranjivih poslova i verovatno će i sada tako izgledati. Imamo s jedne strane 
kompletno zaštićene, dobre poslove, a to su svi koji rade u javnom sektoru na dobrim ugovorima, 
finansijskim institucijama, stranim kompanijama. A što je sektor nastanjeniji malim firmama i 
uslužno orijentisan, posebno visokokontaktni poslovi su u najvećoj krizi“, napominje Arandarenko. 

Samo što su otvorene, diskotekama ponovo zabranjen rad 

U riziku od otkaza 20.000 radnika u klubovima 
 
Stolice uredno naslagane jedna preko druge, poluprazne i prazne flaše žestokog pića iza šanka, prazni 
separei, nigde žive duše, samo tišina neuobičajena za jedan noćni klub. 
 
Piše: U. Miletić - Lj. Bukvić 
     

Rano popodne je u petak, ali bi isto bilo da smo došli i u ponoć. Jer klubovi ponovo ne rade. Zbog 
širenja virusa i rasta broja obolelih od virusa korona, država je uvela nove mere, a jedna od prvih bilo 
je zatvaranje klubova izmeĎu 23 časa i šest sati ujutru. 
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“Klubovi su zatvoreni, to se tako kaže”, ističe za Danas Miša Relić, predstavnik Udruženja noćnih 
barova i klubova, dok nekolicina konobara priprema restoran u blizini hale Pionir za početak još 
jednog radnog dana. Dan pre, svega nekoliko stolova bilo je zauzeto, kaže nam. Njih petoro delilo je 
bakšiš od 500 dinara. 

“Moja procena je da će jedan prosečan lokal u Beogradu do 1. januara dugovati tri miliona dinara 
državi. Dobili smo 50 odsto popusta tokom vanrednog stanja, a počeli smo da radimo tek 5. juna, tri 
meseca nismo radili, renta nam je umanjena za 50 odsto i to za mesec i po dana”, ističe Relić. Zato, 
naglašava, očekuju sastanak sa nekim iz gradske vlade, jer je izmeĎu 15.000 i 20.000 radnih mesta 
ugroženo. 

“Niko od nas ne želi da otpusti radnike, jako je teško naći dobrog konobara, jako je teško doći do 
dobrog barmena. Dobili smo tri meseca pomoći i potpisali da naredna tri nikoga nećemo otpustiti. Sa 
novom zabranom to je nemoguće”, naglašava on. 

Relić objašnjava da je januar jako loš mesec za klubove, da one najbolje zbog virusa nisu iskoristili i da 
su u junu radili jedan vikend normalno. 

“Šest ili sedam meseci ne radimo, hitno nam je potrebna pomoć, minimalci, da se oslobodimo 
plaćanja doprinosa, da se renta spusti za 90 odsto, postavlja se pitanje i zašto se firmarina plaća kada 
ne radimo”, napominje Miša Relić. On kaže da su krediti sa povoljnijim uslovima dobri, ali ih još nisu 
dobili. 

 “Treba da nam pomognu da te kredite dobijemo. Ima 14.000 aplikacija, a rešeno je tek hiljadu”, ističe 
on. Relić podseća da su i restorani “na kolenima” i da oni rade sa 40 do 50 odsto kapaciteta, a da je sa 
noćnim klubovima situacija još teža. 

“Moj klub je otvaranje počeo slavno, imali smo pun kapacitet prvog vikenda, da bi sa 600 gostiju došli 
na 137 koliko ih je bilo prošle subote. Kada tako padne poseta to je minus. I dalje se borimo, ali ako u 
narednih sedam dana ne dobijemo neku poruku, neku informaciju o pomoći plašim se da ćemo početi 
masovno da otpuštamo”, ističe on i kaže da obožava radnike koji su sa njim od početka, ali i 
napominje da su oni ti koji mu govore da ih otpusti kako bi spasio lokal, da bi imali gde da se vrate. 

Još u martu je kada je pandemija počela rekao, kako kaže, da će sve trajati do vakcine i zato je sada 
veliki pesimista. 

“Ako se pandemija vrati u oktobru svi smo gotovi. Ako nas tada zatvore ili nam kažu možete da radite 
do 100 ljudi, mi to ne možemo da radimo. Dogovorili smo se na sastanku sa Anom Brnabić da 
napravimo radnu grupu i plan šta ćemo da radimo”, ističe on. Relić kaže da niko ne priča o profitu, 
već o spasavanju lokala, zaposlenih i opstanku ne bi li od marta sledeće godine počeli da zaraĎuju i 
plaćaju račune od od ove godine. 

 “Pre januara 2022. ne očekujemo oporavak, samo je bitno ko će da dočeka taj januar”, kaže Miša 
Relić. 

Poput njega i drugi klubovi uspeli su da sačuvaju svojim zaposlenima radna mesta. Zorica 
Čanadanović, PR Barutane kaže za Danas da to što nisu otpuštali radnike smatraju malom pobedom i 
jedino što im ostaje je da se nadaju da će se situacija popraviti u nekom narednom, skorijem periodu. 
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“Otvaranje klubova početkom juna inicijalno je veoma značilo za oporavak ove privredne grane. 
TakoĎe, pokazalo je koliko je ljudima nedostajao noćni život, kao deo svakodnevice, načina života, 
družnja i uživanja u muzici i kulturi, koje su svakako veoma važne za mentalno zdravlje ljudi. Vikend 
otvaranja je svuda bio posećen, svi su okej radili, ali je nakon toga došlo do pada u odnosu na 
prethodne sezone kada su maj i jun zapravo najbolji meseci letnje sezone. Sve vreme bio je prisutan 
problem sa stranim izvoĎačima, aerodromi i granice još nisu bili otvoreni, neki izvoĎači i nakon 
otvaranja aerodroma nisu mogli da putuju, mnoštvo planiranih dogaĎaja je odloženo”, priča 
Čanadanović. 

U odnosu na prosečan jun u letnjoj sezoni, ovaj je bio neuporedivo drugačiji, napominje ona i kaže da 
su počeli sa lokalnim izvoĎačima i uspeli da se izbore za dva strana gostovanja tokom četiri radna 
vikenda u junu. 

Čanadanović kaže da je nemoguće proceniti šta će se dešavati ubuduće, ali da će nastaviti da prate sve 
što se dešava i sprovode sve preporuke. 

“Kroz naše kanale komunikacije ćemo i dalje komunicirati sa posetiocima, i na taj način apelovati na 
odgovorno ponašanje, u nadi da će se novonastala epidemiološka situacija brzo smiriti i da ćemo, što 
je pre moguće, svi biti ponovo zajedno, zdravi i bezbedni, i uživati u kvalitetnoj muzici i nastupima”, 
ističe Zorica Čanadanović i napominje da američki stručnjaci prognoziraju da će se festivali i koncerti 
vratiti u normalu tek na jesen 2021. godine. 

Pojedini su sa tri minimalca uspeli da pokriju troškove makar za plate zaposlenih, drugi su, meĎutim, 
bili prinuĎeni da otpuste deo radnika. 

“Efekti krize na ugostiteljstvo su veoma negativni, može se reći, katastrofalni. Bili smo prinuĎeni na 
otpuštanje većine radnika. Jednostavno nismo imali drugo rešenje, iako su neki od tih ljudi radili za 
nas sedam, osam i više godina, nismo mogli da ih zadržimo”, kaže za Danas Bogdan Dončić, ugostitelj 
iz Beograda. 

Prvi nalet po otvaranju restorana, barova i klubova je, kako kaže, bio solidan. Gostima je nedostajao 
provod, hrana i servis koji dobijaju u restoranima, druženje sa prijateljima. 

“Sa druge strane, mislim da smo se svi previše opustili, makar je to moj lični utisak. Poslednje dve 
nedelje otkad je počeo da raste broj zaraženih covid-19 virusom, stanje se značajno pogoršalo. 
Rezultat je od 60 do 80 odsto pada prometa, na granici opstanka smo”, napominje naš sagovornik. 

Dončić kaže da treba uzeti u obzir da su preopterećeni raznim taksama i da je profit u ugostiteljstvu 
od sedam do 16 odsto kada se preĎe odreĎena cifra koja predstavlja tzv. nulu u poslovanju, a koja 
varira od objekta do objekta. 

“Mislimo i da je negativan publicitet u medijima odmogao. Preterani naslovi i tekstovi koji navode da 
ako uĎete u restoran garantovano dobijate covid-19, zastrašuju ljude”, ističe on. 

Kako su jedna od najugroženijih grana, trebaće im, kako kaže, značajna pomoć kako bi izgurali ovaj 
period, jer ako država ne bude pomogla ugostiteljima – dobar deo njih će da bankrotira. To lančano 
povlači i druge posledice, neće samo ugostitelji ostati bez posla, napominje, već i barmeni, kuvari, 
konobari i dobar deo domaćih proizvoĎača pića (destilerije, vinski podrumi) i namirnica, ali i 
distributera, uvoznika. 



14 

 

“Po otvaranju smo vratili sve zaposlene na posao, ali sa ovim prometom nećemo moći još dugo da 
izdržimo da održavamo poslovanje. Potrebna nam je pomoć države. Imamo i predlog mera koji smo 
spremili za Vladu. Zahvalni smo im za početak što su uzeli u obzir našu molbu da sa novouvedenim 
setom mera ne zatvore restorane pre 23 časa jer bi na taj način restorani izgubili večeru, koja 
predstavlja najveći deo prihoda za većinu ugostiteljskih objekata”, ističe Dončić. 

Njihov predlog, kao uostalom i vlasnika noćnih klubova, jeste da se formira radna grupa kako bi se 
napravio model koji bi funkcionisao tokom jeseni, kada će i rizik biti veći. Dončić kaže da imaju i 
predlog. 

“Smanjenje PDV-a u ugostiteljstvu na 10 odsto u narednih godinu i po dana, odnosno makar godinu 
dana posle normalizacije poslovanja u punom kapacitetu. Ovakva mera je već doneta u Austriji i 
Hrvatskoj, od nama bliskih zemalja, recimo možete da odaberete da li želite da radite ili da uzmete 
pomoć države, tamo je PDV na hranu 10 odsto, Grčka, MaĎarska”, ističe Dončić i napominje da je 
meĎu njihovim predlozima i odlaganje PDV-a, poreza na zarade, doprinosa i svih dažbina za januar 
2022. godine, kao i oslobaĎanje plaćanja renti u gradskim i državnim prostorima do dana početka 
rada na 90 odsto. 

Odloženi nastupi 

Tokom prethodnih šest sezona u Barutani su gostovale zvezde elektronske scene Black Coffee, Hernan 
Cattaneo, Nick Warren, Camelphat, GusGus, Booka Shade, Mark Knight, John Digweed, Tiga, Denis 
Sulta, Roni Size, Silicone Soul, Dubfire / Deep Dish, Chris Liebing, Dave Clarke, Darren Emmerson, 
Gilles Peterson, održani su 

koncerti Ministry, Soulfly, Atheist Rap, Mortal Kombat, Sara Jo, Who See, ĐorĎe Miljenović, Marcelo, 
THC, Misko Plavi, DLM, Goribor, Sars, Ničim izazvan. U februaru su imali izbukirane izvoĎače za ceo 
maj i jun, ali su ti nastupi odloženi – Hernan Cattaneo, Nick Warren, Matador, Satori je trebao da ima 
specijalan live nastup, Monika Kruse, Nicole Moudaber, Kollektiv Turmstrasse. 

Tekst je nastao u okviru projekta koji finansijski podržava Ambasada Norveške u Beogradu. Stavovi 
izneti u tekstu su stavovi autora i nužno ne izražavaju stavove Norveške ambasade, Balkan Trust for 
Democracy i German Marshall Fund kao partnera. 

 

 

Плате у јавним предузећима прешле 80.000 динара 

Извор: Dnevnik.rs 
     

По подацима Републичког завода за статистику, просечна априлске зараде запослених у јавном 
сектору у априлу су биле 68.085 динара. 

 
Тај износ је за 9.153 динара виши од износа просечних плата  исплаћених на ниову републике 
тог месеца јер је републичка просечна плата била 58.932 динара. У односу на војвођанску 
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просечну плату, која је у априлу износила 55.918 динара, она исплаћена тог месеца у јавном 
сектору била је виша за 12.167  динара. 

Осим зарада у администрацији на нивоу локалне самоуправе, где су просечне априлске зараде 
биле мање од републичког просека - 55.820 динара,  просечне зараде у осталим сферама јавног 
сектора биле су више. Највише просечне зараде у јавном сектору исплаћене су запосленима у 
јавним државним предузећима - 80.638 динара, те је разлика између највиших и најнижих 
априлских просечних плата у јавном сектору 24.818 динара. Запослени у администрацији на 
ниову покрајине у априлу су, у просеку, зарадили 74.240 динара, а готово исто новца било је и у 
ковретама запослених у администрацији на нивоу државе - 74.223 динара. Када се упросече 
априлска примања запослених у администрацији на свим нивоима власти, долази се до цифре 
од 71.142 динара. Зараде у јавним локланим предузећима у априлу су биле 59.133  динара, 
запослени у здравству и социјалном раду у просеку су зарадили 67.174 динара, а они у 
образовању и култури 62.140 динара. 

 
Здравство и образовање 
Што се тиче запослених у здравству и социјалном раду, они су у априлу, у просеку, зарадили 
око 5.200 динара више него у фебруару јер је тог месеца у коверти било, у просеку, 61.927 
динара. 

Запослени у образовању и култури у априлу су имали незнатно вишу просечну зараду него у 
фебруару, када је она износила 61.927 динара. 

 
Када се упореде априлске зараде запослених у јавном сектору и оне из фебруара види се да су у 
априлу оне биле више за 1.915 динара јер су фебруарске просечне зараде биле 66.170 динара. 
Иако то није велика разлика у примањима, неке зараде су у фебруару биле знатно више од 
оних исплаћених у априлу, док су оне оне најниже, мање-више, остале исте. Разлика између 
највиших и најнижих примања запослених у јавном сектору у фебруару зауставила се на цифри 
од 31.177 динара јер је то разлика између тада највише просечне зараде која је исплаћене 
запосленима у администрацији на ниову покрајине – 90.452 динара и најниже зараде у 
фебруару која је исплаћена запосленима у јавним локалним предузећима – 58.671 динара. У 
односу на априлске зараде у администрацији на ниову покрајине, фебруарске просечне плате 
биле су више за 16.212 динара, а запослени у јавним локалним предузећима у априлу су 
зарадили 462 динара више него у фебруару. Запослени у јавним државним предузећима у 
фебруару зарадили су 77.013 динара у просеку, што је непуне 3.000 мање од априлског просека, 
а у администрацији на нивоу државе готово да нема разлике јер је у  фебруару она износила 
74.030 динара. У администрациј на нивоу локалне самоуправе просечне фебруарске зараде 
биле су 56.226 динара и за 406 динара су биле више од априлских. 

Уколико се посматра само зарада и даље нема дилеме да ли је боље посао тражити у правним 
лицима или код предузетника. Наиме, плате су много боље у правним лицима него код 
предузетника, а разлика у априлу била је чак 30.457 динара. Просечна плата запослених у 
правним лицима тог месеца била је 62.648 динара, а они који раде код предузетника су, у 
просеку, зарадили 32.191 динара. Слично је било и у фебруару када је просечна плата 
запослених у правним лицима била 61.833 динара, а код предузетника, у просеку, свега 30.383 
динара.Д. Млађеновић 
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Држава у корона кризи урадила колико је могла: Привреда мора да се 
прилагоди и мења 

Извор: Dnevnik.rs 
     

Како би се сачувала фискална стабилност земље, држава не може да финансира нове додатне 
мере за ублажавање последица пандемије корона вируса на привреду, па ће приватни сектор 
морати да реорганизује своје пословање и прилагоди га актуелној ситуацији, оцењују 
привредници. 

 
Држава је до сада издвојила више од пет милијарди евра „кризног” новца и донела низ мера 
чији је циљ лакше пословање приватног сектора у актуелној кризи. 

У Националној алијанси за локални економски развој (НАЛЕД) сматрају да је криза показала 
да домаћа привреда има доста развијену свест и да мора сама себи да помогне. 

Половина привредника из истраживања овог удружења одговорило је да ће се прилагодити 
путем смањења трошкова, а 47 одсто је рекло да ће потражити евентуалне вишкове новца из 
претходног периода. 

„Оно што пре свега привреда сама може да ради је смањење трошкова, али ту не мислимо на 
отпуштања јер је то нежељени сценарио, него да виде на режијским трошковима, да ли им је 
потребан сада сав тај простор који су користили, да ли могу на неки алтернативни начин да га 
користе, да га дају другим фирмамам на коришћење у ово време”, наводи Иван Радак из 
НАЛЕД-а. 

Привредници, објашњава Радак за Танјуг , могу да оптимизују своје процесе пословања, смање 
радно време, са осам на шест сати, на пример, и на тај начин ефикасније послују, као и да 
користе више дигиталне услуге. 

„Криза је показала да је потребно да свака фирма уради мало дугорочнији план рада”, додаје 
Радак. 

Каже да је важно да фирме користе онлајн алате, праве заједничке платформе за продају јер 
последњи подаци показују да свака трећа фирма нема свој сајт а чак 46 одсто фирми није 
присутно на интернету. 

Председник Уније послодаваца Србије Милош Ненезић саветује фирме да добро сагледају своје 
будуће пословање јер је сигурно, како каже, да држава не може да доноси мере и даје помоћ 
унедоглед. 

Потребно је пратити и мере у региону и ЕУ, која ради на пакету помоћи за своје чланице а 
очекује се да ће тај пакет износити хиљаду милијарди евра. 

„Врло је битно да се томе прикључимо и видимо како то можемо да искористимо. Ако преко 
1.000 милијарди евра буде опредељено земљама ЕУ и њиховим привредама, индустријским 
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гранама и предузећима, и ако Европска унија жели да се шири а сигурно жели, ни она не би 
смела да допусти да наша привреда падне”, каже Ненезић за Танјуг. 

Овај новац требало би да буде доступан у ЕУ од августа или септембра, додаје Ненезић. 

Када је реч о помоћи домаћој привреди, објашњава да та помоћ не мора да буде само у виду 
новца, већ и у олакшицама за пословање. 

Оптимиста је по питању раста економије и њеног одржања а говорећи о запошљавању и 
отпуштању, каже да свака фирма појединачно доноси процену али поручује да „за радника увек 
има посла”.    

Д. Мл 

 

 

Sindikat lekara: Vučić izneo niz neistina u intervjuu na RTS 
 
 
AUTOR: 
Darko Vojinović 

Svojim nastupom na javnom servisu RTS 2. jula predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u svom maniru 
ponovo pokušao da manipuliše informacijama, iznoseći niz neistina i poluistina, tvrde u Sindikatu 
lekara i farmaceuta, čiji je predsednik dr Rade Panić. 
Iz ovog strukovnog udruženja stigao je demanti u kom su taksativno negirali Vučićeve izjave "u kojima 
je prisvajao tuĎe zasluge, pokušavao da negira činjenice iz Sandžaka, ali i lažno prikazao stanje u 
kompletnom zdravstvu", piše Nova.rs. 

"Fotografije na kojima su prikazani ventilatori su fotografije od 6. aprila, kada je predsednik lično 
dostavio ventilatore. Nijedna od prikazanih fotografija ne pokazuje ventilatore u fuknkciji, niti se na 
tim fotografijama može prebrojati 10 (deset) kliničkih ventilatora. TakoĎe, u dva navrata se izjavljuje 
'ovo su respiratori', ali se isti ne vide na fotografijama koje se prikazuju. Reč je o veštoj manipulaciji 
širokim javnim mnjenjem koje je nedovoljno upućeno u tematiku", navodi se u demantiju sindikata. 

U njemu se ističe da se pogrešno interpretira i tačan broj respiratora u pazarskoj bolnici, s obzirom da 
ih po Vučićevim tvrdnjama ima bar osamnaest, mada se oni na fotografijama nigde ne vide. 

U prilog netačnosti ove informacije nažalost govori i veliki broj teško obolelih iz Pazara koji se, upravo 
zbog nedostatka respiratora, svakodnevno šalju u bolnice u Užicu i Kragujevcu. 

http://rs.n1info.com/journalist1160/novars-
http://rs.n1info.com/journalist1160/novars-
https://nova.rs/drustvo/sindikat-lekara-vucic-izneo-niz-neistina-u-intervjuu-na-rts/
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Sindikat je demantovao i tvrdnju da je u Novi Pazar "stiglo 22 lekara, 22 lekara i zdravstvenog 
osoblja", tvrdeći da je sasvim proverljivo da je u pazarsku bolnicu poslato "maksimum devet lekara, a 
da su ostalo medicinske sestre i tehničari". 

Vučić je u gostovanju na RTS takoĎe obavestio graĎane da je njegova Vlada "izgradila Dijagnostički 
centar koji smo zajedno sa našim prijateljem šeikom Muhamedom bin Zajedom za 5 miliona evra 
podigli u Novom Pazaru", mada u Sindikatu tvrde da je "prema svim dostupnim podacima 
Dijagnostički centar u Novom Pazaru izgraĎen i opremljen isključivo donacijom Ujedinjenih Arapskih 
Emirata". 

Predsednik je u intervjuu tvrdio i da je država nedavno uložila još šest miliona evra u pazarsku 
bolnicu. 

"Naravno, oni imaju i opštu bolnicu u kojoj smo sada renovirali i angio salu, uložili ogroman novac u 
tu angio salu, dakle negde oko 680 miliona to je više od šest miliona evra samo da biste imali u vidu", 
poručio je Vućić gledaocima, prećutkujući da od tih šest miliona država ni on nisu dali ni dinara. 

"Reč je o donaciji Evropske unije, što je dostupno kao podatak i na sajtu Delegacije Evropske unije u 
Republici Srbiji. U vezi sa tim, i bolnica u Novom Pazaru je takoĎe na spisku ustanova čije je 
opremanje i renoviranje finansirala EU", poručuju iz Sindikata, ističući da je ova informacija 
proverljiva i dostupna svima, pa i predsedniku. 
"Lekare ne plaćaju ni Vučić, ni Vlada, već graĎani" 

Ono što je dodatno podstaklo sindikalce da demantuju skoro čitav nastup predsednika su upravo 
neistine iznete oko plata medicinskog osoblja u Pazaru, ali i generalno u zdravstvu. 

"Deset miliona godišnje samo za plate dajemo zdravstvenim radnicima, tehničkom osoblju i 
administrativnim radnicima koji rade u zdravstvenom sektoru u Novom Pazaru, u DZ, OB i 
dijagnostičkom centru. 1.344 osobe. 10 miliona evra godišnje, neto", rekao je Vučić, tvrdeći da u 
pazarskoj bolnici ima sasvim dovoljno zdravstvenih radnika, "pošto kažu ljudi da nema radnika. 1.344 
radnika od toga 252 lekara u Novom Pazaru koje plaća država Srbija". 

Iz Sindikata podsećaju predsednika da lekare ne plaća on, niti Vlada Srbije, već njeni graĎani. 

"Plate zaposlenih u zdravstvenom sistemu se finasiraju pretežno iz doprinosa za zdravstveno 
osiguranje. Dakle, ne plaća država Srbija, već graĎani. Tako, za 12 meseci prošle godine ukupno (ne 
samo za plate) za Opštu bolnicu Novi Pazar izdvojeno je: oko 64,7 miliona dinara iz budžeta RS, dok je 
jedna milijarda i 235 miliona izdvojena iz budžeta zdravstvenog osiguranja! Za plate, naknade i 
dodatke zaposlenih je od toga izdvojeno oko 683 miliona iz budžeta zdravstvenog osiguranja, dok je iz 
budžeta RS za ovu namenu izdvojeno samo 142.000 dinara. Država Srbija je prošle godine za plate 
zaposlenih u Opštoj bolnici Novi Pazar izvojila nešto više od 1.000 evra. Ove godine, u prvih tri 
meseca iz budžeta RS za plate u ovoj ustanovi nije otišao niti jedan dinar", navodi se u saopštenju. 

Lekari su takoĎe demantovali i predsednikovu izjavu na RTS gde je istakao da smo "povećali dva puta 
plate u toku ove godine, jednom redovno i jednom u aprilu mesecu", postavljajući jasnu razliku 
izmeĎu povišice i stimulacije na platu. 
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"Plate zdravstvenim radnicima nisu povećane ove godine. Poslednje povećanje plata datira od 
novembra 2019. godine. Aprila 2020. godine utvrĎen je samo dodatak na platu! Ne radi se o stalnom 
povećanju kako se i u ranijim izjavama navodilo, već o dodatku na platu, tzv. 'stimulaciji', koja se 
vezuje za rad za vreme epidemije. Domašaj dodatka na platu se umnogome razlikuje od povećanja 
plate, a da bi graĎanima bilo jasno – oboleli zdravstveni radnik ne dobija 'povećanje' od 10 odsto, 
zdravstveni radnik kome je naložena mera izolacije (samoizolacije), jer je bio u kontaktu sa 
pacijentom, takoĎe ne dobija 10 odsto povećanja, lekarima na specijalizaciji, koji drže ogroman deo 
posla, se ne uplaćuje ovaj dodatak", navodi se u demantiju Sindikata. 
 

TELEGRAF 

Poslodavci tražili od radnika da vrate 15.000 i 18.000 RSD: Šta da radite 
ako je i vaš gazda takav?! 

Sindikati bi trebalo da pozovu radnike da se javljaju u slučaju da se krše njihova radna prava i u 
slučaju da im poslodavci traže da vrate deo novca koji im država daje za mininalce 

 
 U planu je da se u rad Ekonomskog kriznog štaba uključe i socijalni i ekonomski partneri, saopšteno 
je posle redovne sednice Socijalno-ekonomskog saveta, na kojoj su predstavnici sindikata apelovali da 
se što pre formira nova vlade kako bi se zajednički donosile mere za otklanjanje posledica korona 
virusa. 

Predsedavajući SES-u Zoran Stojiljković iz UGS "Nezavisnost" kaže da svi shvataju da mora da doĎe 
do drugog paketa pomoći, te naveo da se novac koji je već bio oporedeljen za podršku privredi 
neselektivno trošio i da nije trebalo da ga uzimaju oni poslodavci kojima nije pao promet. 
Stojiljković je rekao da je SES utvrdio listu koraka i dugoročne zadatke čekajući formiranje nove Vlade 
što kaže, može da potraje do oktobra, ali i navodi da život ne može da čeka i da će SES biti aktivan 
tokom narednih meseci. 

Duško Vuković iz Saveza samostalnih sindikata Srbije rekao je da su sa predstavnicima Ministarstva 
zdravlja na sednici SES razmotrene dalje aktivnosti u vezi sa iskorišćavanjem svih ljudskih resursa u 
lečenju obolelih od virusa korona i isplatom za angažovanje. 

"Svi očekuju novac, pitanje je ima li ga" 

Izrazio je nezadovoljstvo što na sednici SES nije bio predstavnik Ministarstva finansija kako bi se 
razmotrio status troškova za prevoz radnika i PDV. 

Miloš Nenezić iz Unije poslodavaca Srbije rekao je da je UPS više nego zadovoljna merama Vlade za 
pomoć privredi koja je, kaže, upravo zato u najvećoj meri i opstala i izašla sa "malo oštećenja". 

On je, meĎutim, naveo da zabrinjava to što neki sektori mogu dugoročno da ostanu oštećeni, te naveo 
da su potrebni hitni koraci za dalje funkcionisanje privrede. 
- Svi očekuju da će se tražiti novac, nije samo to, pitanje je koliko ga ima - rekao je Nenezić i naveo da 
se podrška države ogleda i u olakšavanju uslova za poslovanje, a da treba uhvatiti priključak za EU 
koja ima velike fondove za pomoć privredi i u tom pogledu praviti planove za poslovnu aktivnost u 
Srbiji, jer i mali deo tih sredstava bi nam bio od pomoći. 
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Ministar ÐorĎević rekao je da bi sindikati trebalo da pozovu radnike da se javljaju u slučaju da se krše 
njihova radna prava i u slučaju da im poslodavci traže da vrate deo novca koji im država daje za 
mininalce, te naglasio da Inspekcija rada nastavlja intenzivno da radi i da reaguje na sve prijave. 
- Inspekcija rada će učiniti sve da taj poslodavac bude kažnjen - rekao je ÐorĎević, ali i naveo da uz 
prijavu takvog poslodavca, potrebno je da radnci posvedoče da im poslodavci traže da vrate deo 
novca od minimalca koji obezbeĎuje država. 
Prema infomacijama iz S S S S, postoje poslodavci koji od radnika traže da im vrate izmeĎu 15.000 i 
18.000 dinara od minimalca, a taj sindikat pozvao je zaposlene da ta sredstva ne vraćaju jer za takvog 
poslodavca sledi kazna, ali i naveo da je teško dokumentovati takvu praksu pojedinih poslodavaca. 
Ministar ÐorĎević je najavio da će Ministarstvo na sajtu graĎanima omogućiti da dobiju sve 
informacije u vezi sa njihovim pravima u oblasti rada, te najavio reorganizaciju Nacionalne službe za 
zapošljavanje sa akcentom na mlade kako bi im se omogućilo da tokom školovanja rade i stiču znanja 
i ostaju u Srbiji. 
 

 


