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Од суботе нова правила за послодавце и запослене 

Послодавац је дужан да за сва радна места донесе план примене мера за 
спречавање епидемије, да уколико није организован рад у сменама, изврши 
прерасподелу радног времена, спроводи појачану хигијену и дезинфекцију радних 
и помоћних просторија… 

Министарство за рад донело је правилник за послодавце и запослене са превентивним мерама 
за спречавање ширења епидемије корона вируса, који ће ступити на снагу 11. јула, објавио је 
Службени гласник. 

Послодавци треба до 10. августа да донесу план примене мера, у складу са правилником. 

Правилником о превентивним мерама, за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења 
епидемије заразне болести прописују се превентивне мере које је послодавац дужан да 
примени ради спречавања појаве и ширења заразне болести и отклањања ризика за безбедан и 
здрав рад запослених, као и лица која се затекну у радној околини, када надлежни орган 
прогласи епидемију заразне болести. 

Правилник се примењује на свим радним местима у радној околини у којој се обавља рад 
изузев рада на терену и рада од куће. 

Послодавац је дужан да, за сва радна места у радној околини, донесе план примене мера за 
спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести, који је саставни део акта о процени 
ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду. 

Такође, послодавац је дужан да план примене мера, услед насталих промена које утичу на 
безбедан и здрав рад током трајања епидемије усаглашава са одлукама надлежног органа. 

План треба да садржи: превентивне мере и активности за спречавање појаве епидемије заразне 
болести, задужење за спровођење и контролу спровођења превентивних мера и активности, 
мере и активности за поступање у случају појаве епидемије заразне болести. 

Послодавац је дужан да на сваком радном месту у радној околини обезбеди примену 
превентивних мера, а нарочито да пре почетка рада обезбеди писане инструкције и упутства о 
мерама и поступцима за спречавање појаве епидемије заразне болести, који садрже 
информацију о симптомима заразне болести. 

У складу са могућностима, уколико није организован рад у сменама, изврши прерасподелу 
радног времена увођењем друге или треће смене са мањим бројем запослених. 

Да спроводи појачану хигијену и дезинфекцију радних и помоћних просторија што укључује 
редовну дезинфекцију просторија и често проветравање радног простора. 

http://www.politika.rs/
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Такође, да обезбеди запосленима довољне количине сапуна, убруса, текуће воде и 
дезинфекционих средстава на бази алкохола за прање руку, да обезбеди редовно чишћење свих 
површина које се често додирују на радном месту, посебно просторија и опреме као што су 
тоалети, кваке на вратима, фиксни телефони, рачунарска опрема и друга опрема за рад, да 
уреди начин вођења евиденције о дезинфекцији радних и помоћних просторија коју организује 
и спроводи. 

Послодавац треба да обезбеди израду упутстава за безбедан и здрав рад са извођачима радова, 
добављачима, дистрибутерима и спољним сарадницима, организује и обезбеди редовно 
уклањање отпада и смећа (канте за смеће обложене пластичном кесом) из просторија тако да се 
могу испразнити без контакта са садржајем. 

Послодавац је дужан да у случају појаве заразне болести код својих запослених обезбеди 
примену превентивних мера, а нарочито да простор у коме је боравио запослени који је 
заражен се редовно физички и хемијски дезинфикује и проветрава, да се поштују процедуре 
уласка и изласка у просторије послодавца, користе прописана средства и опрема за личну 
заштиту на раду и друге мере заштите током процеса рада. 

Треба прецизно да се дефинишу правци кретања запослених кроз радне и помоћне просторије, 
да се организује строга контрола кретања запослених из организационе јединице у којој је 
радио запослени који је заражен, да се контакти запослених из организационе јединице у којој 
је боравио запослени који је заражен са другим запосленима своде на нужне уз прописане мере 
заштите. 

Предвиђа се и примена свих других мере по препоруци епидемиолога. 

Послодавац је дужан да у плану примене мера уреди обавезе и одговорности у вези са 
праћењем и контролом примене мера безбедности и здравља на раду. 

Затим, проверу ефикасности примене мера безбедности и здравља запослених на раду код 
послодавца врши лице за безбедност и здравље на раду. 

Лице за безбедност и здравље на раду у сарадњи са послодавцем планира, спроводи и подстиче 
примену превентивних мера, а посебно: учествује у изради плана примене мера, припрема 
писана упутства и инструкције за безбедан и здрав рад у циљу заштите здравља запослених од 
епидемије заразне болести, контролише примену мера које су утврђене у плану примене мера 
који доноси послодавац, врши контролу коришћења средстава и опреме за личну заштиту на 
раду, као и да сарађује са државним органима и даје потребна обавештења о примени 
превентивних мера безбедности и здравља на раду. 

Запослени је обавезан да: спроводи све превентивне мере безбедности и здравља на раду како 
би сачувао своје здравље, као и здравље других запослених, наменски користи прописана 
средства и опрему за лицну заштиту на раду и да са њима пажљиво рукује, да не би угрозио 
своју безбедност и здравље као и безбедност и здравље других лица, додатно брине о својој 
хигијени тако што це редовно и правилно прати руке, личну одећу држи одвојену од средстава 
и опреме за личну заштиту на раду и радног одела. 
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Обавезно да обавести послодавца уколико посумња на симптоме заразне болести код себе, код 
других запослених или чланова своје породице, пре почетка рада прегледа своје радно место 
укључујући и средства за рад која користи, као и средства и опрему за личну заштиту на раду и 
да у случају уочених недостатака извести послодавца или друго овлашћено лице, преноси 
Танјуг. 

Пре напуштања радног места, да радно место и средства за рад остави у стању да не угрожавају 
друге запослене, у складу са својим сазнањима одмах обавести послодавца о неправилностима, 
штетностима, опасностима или другој појави која би на радном месту могла да угрози његову 
безбедност и здравље или безбедност и здравље других запослених. 

Сарађује са послодавцем и лицем за безбедност и здравље на раду, како би се спровеле додатне 
неопходне мере за безбедност и здравље на раду. 

 

 

Zbog korone, kragujevaĉki oruţari od 13. jula na kolektivnom godišnjem 
odmoru 
 
Radnici fabrike „Zastava oruţja“ otići će na dvonedeljni kolektivni godišnji odmor u 
ponedeljak 13. jula, reĉeno je agenciji Beta u toj fabrici. 
 
Piše: Beta 
Od srede do petka većina radnika će biti na plaćenom odsustvu ili će koristiti „zarađene“ dane, dok će 
za to vreme u fabrici biti organizovan samo minimum procesa rada. 
 

Sindikat: PravosuĊe da radi od kuće 
 
Sindikat pravosuĊa Srbije predloţio je danas da se zaposlenima u sudovima, 
tuţilaštvima i ustanovama za izvršenje kriviĉnih sankcija, u što većoj meri omogući rad 
od kuće u cilju delotvornije prevencije od širenja korona virusa na radnim mestima. 
 
Piše: Beta 
     

Iz sindikata su ocenili da bi time bolje bili zaštićeni zaposleni koji ostaju i rade od kuće, zaposleni koji 
moraju posao da obavljaju na radnom mestu „ali sada u boljim uslovima sa manje prisutnih u 
skučenim kancelarijama, kao i građani i stranke“. 

Prethodno je Društvo sudija Srbije apelovalo na Visoki savet sudstva da preduzme sve mere kako bi se 
zaposlenima u sudovima koji dolaze na radna mesta obezbedile zaštitne maske, dezinfekciona 
sredstva i po potrebi i druga zaštitna oprema u okviru rada u zgradi suda. 
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Zatraženo je i da Visoki savet sudstva preporuči predsednicima svih sudova da rad u sudu organizuju 
na taj način što bi svi zaposleni i sudije čije stalno prisustvo na radnom mestu nije neophodno, poput 
sudijskih pripravnika i pomoćnika, sudija koje nemaju zakazana ročišta ili odlučuju o pravnim 
lekovima, radili od kuće. 

Oni bi kako se navodi, dolazili u sudsku zgradu po potrebi nedeljno radi zakazivanja i održavanja 
neophodnih ročišta, ekspedovanja odluka, zaduživanja novim predmetima, rešavanja pošte i 
obavljanja drugih administrativnih poslova koji ne trpe odlaganje. 

Nova 

 

Fijat ponovo radi posle skoro ĉetiri meseca 
 
Krizni štab kragujevačke fabrike Fijat Krajsler automobili Srbija (FCA) na čelu sa menadžmentom, 
pokrenuo je danas proizvodnju posle gotovo četiri meseca pauze. Iako je u Kragujevcu uvedena 
vanredna situacija, kojom su na snazi protivepidemiološke mere, u Samostalnom sindikatu fabrike za 
naš portal ocenjuju da je zaštita radnika maksimalno ispoštovana „‟čak i više nego što je potrebno‟‟. 

Proizvodnja Fijata 500L startovala je u dve smene, a radnici su u proizvodnim halama zatekli 
drugačiji raspored i nova pravila, navodi za naš portal Nebojša Mandarić, zamenik predsednika 
Samostalnog sindikata. On objašnjava da su u fabrici ispoštovane sve protivepidemiološke mere koje 
su na snazi tokom vanredne situacije u Kragujevcu, ali dodaje da je zaštita podignuta na “zavidan 
nivo” i da je zdravstveni tim fabrike “razmišljao o svim sitnicama”. 

“Mi smo kao Sindikat apsolutno zadovoljni svim merama koje se primenjuju u fabrici, od samog 
ulaza, kroz ceo proizvodni proces, pa sve do kraja radnog vremena”, kaže Mandarić, dodajući da je 
svim radnicima obezbeđena zaštitna oprema, kao i higijenski uslovi za čestu dezinfekciju ruku i 
radnog prostora. 

 “Svim zaposlenima se na ulasku u fabriku meri temperatura, dobili smo zaštitne maske, rukavice i 
naočare, a u proizvodnji su obeležena radna mesta sa propisanim rastojanjem za svakog radnika. 
Takođe, obeležene su i putanje kretanja , tako da se strogo vodilo računa da ne dođe do ukrštanja i 
zadržavanja više radnika istovremeno na jednom prostoru” opisuje Mandarić kako je organizovan rad 
uz primenu preventivnih mera. 

Na svakom radnom mestu, tvrdi on, postavljena su sredstva za dezinfekciju ruku i radnog prostora. 

Navodi da prilikom ulaska u fabriku nema dužeg zadržavanja zbog uvedenih preventivnih mera, jer je 
na ulazu postavljen “tunel” sa termalnim kamerama za merenje telesne temperature. Takođe 
objašnjava da je u fabričkoj ambulanti odvojeno posbeno odeljenje za izolaciju zaposlenih sa 
povišenom temperaturom, tako da je rizik od međusobnog mešanja potencijalno inficiranih radnika 
sa ostalim kolegama, sveden na minimu. Dodaje i da su napravljeni intervali pauza za obrok, kako u 
kantini istovremeni ne bi bio veliki broj zaposlenih. 
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Mandarić kaže da ne može da daje ocene da li su radnici zadovoljni uvedenim preventivnim merama, 
ali kao predstavnik Sindikata smatra da su uslovi u fabrici zadovoljavajući za rad tokom pandemije. 

Radnici bili na plaćenom odsustvu od 16. marta 

Fijatovi radnici na plaćeno odsustvo upućeni su 16. marta zbog pandemije 
koronavirusa i uvoĊenja vanrednog stanja. 

Prvobitno, proizvodnja je prekinuta na dve nedelje, ali je zbog nestabilne situacije u Italiji i Kini 
odakle su i najveći Fijatovi dobavljači, zaustavljena je isporuka delova za kragujevačku fabriku, pa je 
odsustvo produžavano na svake dve nedelje. 

U Sindikatu su ranije navodili da je za pokretanje proizvodnje u kragujevačkom Fijatu “potrebno 
usklađivanje sa potražnjom na svetskom tržištu”, jer je u međuvremenu drastično opala potražnja za 
automobilima u Španiji, Francuskoj i Italiji – zemljama koje su tradicionalno najveći kupci modela 
500L. 

Polovinom maja, Ministarstvo rada odobrilo je Fijatovom menadžmentu zahtev za dodatnih 80 dana 
plaćenog odsustva, koje zaposleni mogu da koriste do 30.septembra. 

Sindikati su tada saopštili da to ne znači da će radnici u kontinuitetu biti na odsustvu, već da su 
dodatni dani „‟pokriće za sve buduće prekide proizvodnje‟‟. 

Prvi radni dan posle pauze od skoro četiri meseca, Nebojša Mandarić iz Samostalnog sindikata opisuje 
kao “uobičajeni radni dan, samo u drugačijim okolnostima”. Međutim, on nije mogao da proceni 
koliki će biti dnevni obim proizvodnje, odnosno koliko će automobila dnevno proizvoditi. 

On navodi da u fabrici trenutno ima dovoljno delova i materijala potrebnih za kompletnu 
proizvodnju, a dokle će proivodnja trajati u kontinuitetu, kaže, odlučiće menadžment. 

“Proizvodnja se odvija uobičajenim tempom, što znači da trenutno imamo dovoljno delova od naših 
komponentaša i iz matične fabrike u Italiji. Koliko će dugo trajati proizvodnja, mi na to ne možemo da 
utičemo, a za sada nemamo nikakve najave iz menadžmenta. Najbitnije je da fabrika radi, a za sva 
dalje korake očekujemo obaveštenja od naših direktora” objašnjava Mandarić. 

Prema nezvaničnim podacima, od početka godine do sredine marta, u Kragujevcu je proizvedeno 
između 12.000 i 15.000 automobila Fijat 500L u tri verzije. Ovaj model automobila u Kragujevcu se 
proizvodi od 2012.godine, a tokom pandemije i obustavljanja proizvodnje, u javnosti su se pojavljivale 
informacije da će se u kragujevačkom Fijatu uskoro proizvoditi novi model. Menadžment Fijata, takve 
navode nije potvrdio, ali ih nije ni demantovao. 
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Mali: Uplaćena MINIMALNA ZARADA za 1.042.114 zaposlenih 

 M.A. 

Danas smo uplatili treću minimalnu zaradu za 1.042.114 zaposlenih u Srbiji, objavio je juče ministar 
finansija Siniša Mali na svom zvaničnom nalogu na Instagramu. 

Danas smo uplatili treću minimalnu zaradu za 1.042.114 zaposlenih u Srbiji, a od početka izbijanja 
krize izazvane koronavirusom privredi i gradjanima smo pomogli sa 2,3 milijarde evra. Obraćanje 
predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića @buducnostsrbijeav o zdravstvenoj i ekonomskoj 
situaciji u zemlji. 

"Od početka izbijanja krize izazvane korona virusom privredi i građanima smo pomogli sa 2,3 
milijarde evra", naveo je Mali. 

PENZIJE ĆE STIZATI NA VREME Vuĉić: Naš finansijski sistem je stabilan 

 M.A. 

"Naš finansijski sistem je stabilan, penzioneri ne treba da brinu", rekao je predsednik Srbije 
Aleksandar Vučić na današnjoj konferenciji za novinare i dodao da će penzije stizati na vreme. 

On je naveo da je ceo svet zabrinut zbog posledica pandemije na ekonomiju, i da zapadne zemlje 
očekuju veliki rast nezaposlenosti. Prema njegovim rečima, u Americi očekuju čak 40 miliona 
nezaposlenih, a u Srbiji je čak 6.000 nezaposlenih manje nego što je bilo pre početka pandemije. 

"Postigli smo izuzetne rezultate u ekonomiji tokom korone, danas smo isplatili treći 
minimalac za više od milion nezaposlenih. Ĉak oko 288 milijardi dinara ili 2,35 
milijardi evra je Srbija ubrizgala privredi u protekla tri meseca. Time ne mogu da se 
pohvale ni mnogo veće drţave. Iz garantne šeme smo dali 1,128 milijarde dinara, oko 
105 milijardi na ime odloţenih poreza i doprinosa smo se odrekli", rekao je Vuĉić. 

On je naveo da će Srbija uložiti dodatnih 100 miliona evra u Puteve Srbije. 

"Nastavićemo sa svim velikim investicijama, da podstaknemo rast. Pozivam ljude da što više kupuju 
domaće proizvode". 

Vučić je rekao da ćemo na jesen morati da radimo mnogo više, ali ćemo zato "u svim rezultatima biti 
bolji od drugih". 

https://sport.blic.rs/autori/ma
https://www.instagram.com/p/CCWSfBNJQjW/?utm_source=ig_embed
https://www.instagram.com/p/CCWSfBNJQjW/?utm_source=ig_embed
https://www.instagram.com/p/CCWSfBNJQjW/?utm_source=ig_embed
https://www.instagram.com/p/CCWSfBNJQjW/?utm_source=ig_embed
https://sport.blic.rs/autori/ma
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"Imamo ogromnu neizvesnost, niko ne zna šta će da se dešava sa koronom, a moramo da se izborimo i 
za opstanak naše nacionalne avio-kompanije", rekao je Vučić i dodao da je jedan Erbas otpustio 
15.000 ljudi, a "malena Er Srbija" još nikoga, kao i da se drži, proporcionalno sa manjim gubicima, od 
Lufthanze ili drugih avio-kompanija. 

"I 2021. ĆE BITI TEŠKA" Drakulić: Tri meseca biće posebno kritiĉna, a 
vraćanje firmi iz mrtvih moţe više da košta od nove DRŢAVNE POMOĆI 

Mnogo više košta ako firme propadnu, pa ih onda vraćate iz mrtvih, nego naći novac za još jednu 
rundu pomoći, kaže domaći privrednik i predsednik srpskog poslovnog kluba, Zoran Drakulić, 
komentarišući zvanične informacije da od države više ne treba očekivati dodatne mere podrške. 

U razgovoru za "Blic Biznis" Drakulić ističe da će oporavak od korona krize trajati dve do tri godine, a 
da sada, kako tvrdi, nije vreme za štednju već da treba da "se spasi što se spasti može". 

Privrednici su više očekivali novu pomoć države nego što to nisu. Koliko je negativan odgovor zapravo 
loš? 

Odgovor je loš, ali ima vremena - videćemo se kako se kriza razvijati jer stvari mogu i da se promene, 
jer nije uvek baš sve onako kako se kaže. Definitivno je uvek teže ako firme propadnu pa ih onda 
vraćate iz mrtvih, i to može mnogo više da košta nego što košta pronaći novac za još jednu rundu 
pomoći, a to će morati definitivno da se desi. Tek sada se vidi da je ova kriza "početak ledenog brega". 
Neće ni kratko da traje, kako smo i na početku upozoravali, biće mnogo dublja i mnogo dugoročnija 
nego kako je izgledalo. 

Kada u najoptimističnijem, a kada u najpesimističnijem pogledu očekujete oporavak privrede? 

Oporavak će sigurno da traje dve do tri godine. Ja čak mislim i da će i 2021. godina da bude 
problematična i teška. Neće to lako da ide. Sve je pitanje - kada ćemo naći vakcinu i kada ćemo da 
izađemo iz svega, kada će se otvoriti granice, kada će početi da radi turizam, privreda, avio-industrija. 
To će sve da potraje. Nažalost, biće ovo duboka kriza. 

Koliko danas više brinete za privredu nego u aprilu? Šta je drugaĉije i koliko ste manje 
optimista u smislu jaĉine krize? 

Optimista nisam bio od početka, kao što nisam bio optimista ni 2008. godine, a nažalost, bio sam u 
pravu. Mi mnogo zavisimo od Evrope, a u Evropi je slična situacija. Ovo nije vreme za štednju, moraju 
sada pare da se potroše i da se spasi što se spasti može, ali mnogo selektivnije nego u prvom krugu. 

Jul je problematičan za privredu iz dva razloga, krenula je naplata kredita posle tri meseca i završava 
se sa isplatom državnog minimalca. Mnogi očekuju smanjenje plata tokom leta, ali pik krize na jesen? 

To će se i dešavati, jer oni koji su dobili pomoć u vidu minimalca, oni će morati da održe zaposlenost 
do jeseni, ali posle toga će krenuti velika otpuštanja. Biće više problematičan septembar, oktobar, 
novembar, odnosno kraj godine jer će se tada videti prave posledice krize.Treba da se sagleda dubina 
svega i da se vidi koje su mere moguće. Mi smo sada videli koliko smo siromašna država i da ta priča 
da imamo pare nije održiva. Mi imamo onoliko koliko imamo. Koštala nas je mnogo i epidemija jer su 
recimo plaćani razni lekovi i drugo, a čeka nas još mnogo toga, trebaće tu još mnogo novca. 


