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МОРАТОРИЈУМ ВАЖИ И ЗА НАЈСТАРИЈЕ: ПИО фонд обуставио 

наплату административних забрана за кориснике пензије  
Извор:В. Н. 
 
КАО и за остале грађане и пензионерима је омогућено да у периоду од 1. августа, па све до краја 

септембра користе мораторијум на све кредите, у њиховом случају на административне забране 

на пензије.  

Обустава се спроводи у складу са Одлуком о привременим мерама за банке ради ублажавања 
последица пандемије ковид 19 у циљу очувања стабилности финансијског система Народне 
банке Србије. 
- Застој у спровођењу административних забрана Фонд ПИО ће применити на све кредите код 
банака који доспевају почев од 1. августа до 30. септембра 2020. године. Мораторијум се 
примењује на исплату пензија за јули које су исплаћене у августу и за август, које стижу у 
септембру - кажу у ПИО. 
Корисник пензије који у договору са банком одбије мораторијум, односно жели да настави са 
редовном отплатом кредита, начин уплате доспеле рате кредита за јули и август месец договара 
у директној комуникацији са банком и уплату рате врши у банци. 
По престанку важења наведене одлуке, банке ће електронским путем доставити Фонду ПИО 
податке о износу рате и остатку дуга, ради даљег спровођења обуставе од пензије, почев од 
септембарске исплате. Ово ће бити достављено за све кориснике без обзира на чињеницу да ли 
су прихватили или одбили мораторијум. 
 

 
 

 
 
 

НЕДОВОЉНО МАСКИ И БЕЗ ОДСТОЈАЊА Сваки десети послодавац 
нема план примене мера заштите од короне 
Аутор:Т.К.  
 
Откако је 10. августа за све послодавце у Србији истекао рок за доношење плана примене мера, у 
складу с Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавања појаве 
заразне болести, инспектори рада обишли су 361 предузеће које су засад само саветовали и, тамо 
где је било потребно, подржали у прилагођавању новим правилима у раду. 
Реч је углавном о малим фирмама с највише десет запослених, али и поред тога међу свим тим 
предузећима која су за прва два дана инспектори обишли, код сваког десетог послодавца 
изостао је план о примени мера за спречавање појаве и ширења епидемије ковида 19, пише 
"Политика". 
Како за "Политику" истиче Стеван Ђуровић, директор Инспектората за рад, код само 36 
послодаваца није израђен план, док је у четири фирме израда тог документа била у току. 
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– И у наредним данима инспекција рада ће контролисати послодавце, а крајњи циљ је заштита 
здравља људских живота, а не само кажњавање и репресивне мере. Желимо да пружимо помоћ 
и саветодавну подршку послодавцима како би што пре почели да примењују мере из плана. Они 
који не буду отклонили пропусте и својим поступцима буду угрожавали запослене, могу да 
очекују прекршајне пријаве или решења о забрани рада, а касније и казне – истиче Ђуровић. 
Правилник, који је ступио на снагу 11. јула примењује се на свим радним местима у радној 
околини у којој се обавља рад, изузев рада на терену и рада од куће. Задата правила морају да 
поштују не само послодавци, већ и радници. Ђуровић ипак подсећа да се инспекција на терену 
не суочава само с неодговорним послодавцима. 
– Наилазимо и на запослене који не желе да користе заштитне маске на послу, али има и 
ситуација када им их послодавци нису обезбедили – додаје директор инспектората. 
Да ли се икада догодило да инспектор казни запосленог? 
– Унутар сваког предузећа постоји систем унутрашње контроле, па сами послодавци прописују 
мере кажњавања уколико се запослени не придржавају правила. Имали смо ситуације да када 
долазимо у контролу, радници стављају маске у заштитни положај – признаје он и додаје да 
инспекција рада не може генерално, на основу било чије пријаве, да поднесе било какву меру 
или захтев за прекршајни поступак јер је "једино мерило када на лицу места инспектор уочи 
пропуст". 
А међу најчешћим пропустима су они када послодавац своје раднике није у писаној форми, кроз 
инструкције, довољно добро информисао о мерама које су предвиђене у борби против заразне 
болести. 
– Често уочавамо и да нема довољно заштитних маски за раднике или да се не поштује правило 
о прописаном одстојању међу запосленима. У таквим ситуацијама таквим предузећима 
забрањујемо рад, а уколико не промене нешто, следе и казне. Рецимо, у току ванредног стања 
смо код 78 послодаваца затекли неправилности у раду, када смо донели и 17 решења о забрани 
рада и поднели 166 решења с указивањем на отклањање мањих пропуста у раду – набраја 
Ђуровић. 
У самом правилнику нису прописане казнене мере, али се оне налазе у Закону о безбедности и 
здрављу на раду. Казне за послодавце крећу се и до милион динара, док би запослени за 
непоштовање прописа могли да буду кажњени са 20.000 динара. Тако је, на пример, овим 
законом за послодавца прописана казна од 800.000 до милион динара, ако не измени акт о 
процени ризика у случају појаве сваке нове опасности и промене нивоа ризика у процесу рада. 
 

 

 
 
Петар Веселиновић: Локалне самоуправе већ осећају последице пада 
прихода од пореза на зараде 
Пише: Бета 

 
Декан Економског факултета у Крагујевцу Петар Веселиновић казао је да се локалне самоуправе 
тренутно суочавају са знатно смањеним буџетским приходим услед здравствене кризе изазване 
корона вирусом и да ће тај проблем бити још израженији у последњем кварталу текуће године. 
Он је за Радио Слободну Европу навео да услед тога очекује „хитне ребалансе буџета у свим 
градовима и општинама у Србији у којима је епидемија значајно умањила приходе од пореза на 
зараде“. 

https://www.blic.rs/biznis/vesti/na-snagu-stupa-novi-pravilnik-za-poslodavce-i-zaposlene-tu-su-sve-njihove-obaveze-ali/qn1x32j
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„Драстично смањивање те кључне ставке која пуни локалне буџете проузроковано је значајним 
бројем запослених који су, због епидемије, упућени на плаћено и неплаћено одсуство. Део људи 
је у међувремену изгубио посао, нарочито у приватном сектору“, додао је Веселиновић и додаје 
да ће се „ребалансом ићи на смањивање расходних ставки“. 
Веселиновић сматра да ће се ребалансима смањивати расходне ставке, као и инвестиције које су 
већ започете или су планиране за другу половину године. 
Додаје да то „није добро, али је краткорочно неминовно“. 
„Након тога, сигурно ће се смањити оно што је у Србији најлакше, а то су расходи за културу, 
евентуално за спорт и не би ваљало смањивати средства која издваја локална самоуправа у 
области образовања, али бојим се да ће и ту морати да се крати“, каже Веселиновић. 
 
 

За повишицу чекају Владу и приватизацију 
Пише: М. Обрадовић 

 
Самостални синдикат Петрохемије у наредних десет дана свакодневно ће одржавати штрајк 
упозорења од по сат времена како би се, према речима Новице Коцића, председника овог 
синдиката, подигла свест радника „пре него што уђемо у прави штрајк“. 
Према његовим речима, 2009. године су у овој компанији одлуком владе преполовљене плате, а 
од 2014. године до краја 2019. године се од тих плата скидало још по 10 одсто за тзв. солидарни 
порез који су плаћала јавна и државна предузећа. 
„Просечна основна зарада у компанији је 35.000 динара, а не 60.000 или 70.000 како 
манипулише руководство и влада. Кад се на то дода прековремено, ноћни рад, отежани услови 
рада, рад суботом и недељом, тек онда се дође до тих износа. Ми смо кренули у разговоре са 
менаџментом када је у јануару тај закон укинут, али су онда дошли корона, па избори и сад 
после осам месеци немамо шта да чекамо. Људи су незадовољни. Директор се крије иза радне 
групе за решавање статуса у петрохемијском комплексу и стално тражи њихово мишљење. Сад 
чекају да се формира Влада па да добију мишљење“, огорчен је Коцић, који додаје да нема 
довољно радника па се ради и по 12 сати, а још корона отежава све. 
Он истиче да би били задовољни са повишицом од 20 одсто, али да је пре десетак дана радна 
група дала мишљење да се то одбаци, а разлог је да се плате не могу мењати пре приватизације. 
„Радна група је задужена за решавање статуса фирми у хемијском комплексу, а не да доноси 
одлуке о пословању компаније. Постоје Управни одбор, Надзорни одбор и менаџмент за то“, 
каже Коцић, додајући да се у штрајку држе мера прописаних због короне, без окупљања више од 
пет људи. 
„Проблем са висином плата је у целој Србији, али са Петрохемијом је проблем што за шест 
година плата није повећана ни за динар“, каже Љубиша Несторовић, председник самосталног 
синдиката хемије и неметала. Он додаје да фабрика више не добија субвенције државе, извози, 
остварује доходак и да би део тога требало поделити и радницима. 
„Желимо одговор Министарства привреде. Одговор може бити да могу или не могу веће плате, 
али желимо одговор, а не да нам директор преноси усмене поруке радне групе. Ако не може због 
приватизације, онда нек убрзају приватизацију или бар нек кажу када можемо да разговарамо о 
платама“, напомиње Несторовић. 
Међутим, ситуација са Петрохемијом није баш тако ружичаста. Прошле године је забележила 
губитак од 2,2 милијарде динара, а акумулирани губитак компаније износи 42 милијарде 
динара. Фабрика је 2017. године прошла УППР у ком су повериоци конвертовали 52,3 одсто 
укупних потраживања у акције, док је 47,7 одсто отписано. Осим тога на крају 2016. године 
држава је преузела 100 милиона евра дугова Петрохемије. 
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Након УППР-а 32,2 одсто акција има Србијагас, 20 одсто држава, 4,9 одсто ЕПС дистрибуције, 
2,15 одсто ЕПС, 4.4 одсто Фонд за развој. Све укупно држава контролише 76 одсто акција док с 
друге стране НИС који је главни добављач сировог бензина, главне сировине за фабрику, има 21 
одсто, а Лукоил три одсто акција. 
Дакле питање старих дугова је решено, али не и пословање фабрике која је једна од највећих 
извозника у Србији. У 2019. гоини Петрохемија је извезла 1486, милиона евра и била на 13. 
месту на листи највећих извозника, што је пад у односу на 2018. годину када је извоз износио 
213,7 милиона евра, чиме су заузели 6. место. 
Бранко Павловић, консултант и некадашњи директор Агенције за приватизацију, истиче да је 
проблем што држава никада није направила рационалан концепт шта са Петрохемијом. 
„ЕПС даје струју, Србијагас даје гас, НИС даје бензин, па се онда конвертује дуг у капитал и тако 
више пута за 30 година. И опет прави губитке“, напомиње Павловић. 
Већ неколико година се за Петрохемију тражи купац, али проблем је кажу упућени што је 
производња Петрохемије тесно везана са Рафинеријом Панчево која је снабдева сировим 
бензином. Зато НИС делује као једини могући купац, а за сада не делује да су Руси 
заинтересовани за куповину Петрохемије. 
Иначе у марту прошле године такође су радници претили штрајком и тражили повишице од 50 
одсто, али од тога очигледно ништа није било. 
 

 
 

 
 

Чадеж: Циљаним мерама помоћи олакшати пословање предузећа 
Аутор:Бета  
 
Председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж оценио је да је за даљи опоравак и раст 
српске економије посебно важна подршка, и државе и коморе, великим предузећима која су 
протеклих месеци, током пандемије, проблеме решавала углавном својим средствима и 
сопственим снагама. 
"Ако не буде било мера којима ћемо сада помоћи великим предузећима, ако не постоји 
тржиште, ако не подстичемо тражњу, ако им не помогнемо да додју до нових послова у земљи и 
свету, ни мали као њихови добављачи, део њиховог ланца и система, неће преживети", оценио је 
Чадеж приликом посете компанији "Златиборац". 
Мере које је држава протеклих месеци предузела, оценио је Чадеж, одржале су економски 
систем Србије, сачувале мала и средња предузећа од пропадања, али и на ред је, како је рекао, 
дошла подршка великима и то заједничким ангажовањем Владе и коморе, у комуникацији са 
владама других земаља. 
"Морамо им помоћи циљаним мерама које ће им олакшати пословање и у земљи и 
иностранству, подстицати тражњу, отклањати препреке за наставак извоза на већ освојеним 
тржиштима и отварати врата нових, помоћи им организовати дигиталне сусрете са партнерима 
из света, у ситуацији када су сајмови отказани и могућности за директну комуникацију 
привредника ограничене", сматра председник ПКС. 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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Чадеж је најавио скоре разговоре, већ следеће недеље, са Црном Гором, која једина у региону 
још држи блокаду на увоз месних производа иако је афричка куга одјављена, и са Косовом око 
решавања старог проблема ускладјивања ветеринарских сертификата за месо и месне 
прерадјевине. 
Важно је, рекао је, и да држава и комора заједнички помогну повратак домаћих компанија 
пуним капацитетом на руско и белоруско тржиште, као и да се убрза сертификација извоза на 
кинеско тржиште, чиме би се одблокирао велики тржишни потенцијал за извознике из 
индустрије меса и месних прерадјевина. 
"Помажући у решавању таквих проблема великих компанија попут 'Златиборца', ми помажемо 
целом ланцу њихових добављача – од производјача сировина до креативне индустрије која ради 
на дизајну производа", нагласио је председник Привредне коморе Србије. 
Изразио је задовољство што је компанија "Златиборац", упркос свим проблемима протеклих и 
ове године, од афричке куге, преко регионалних баријера до пандемије, у јулу и августу вратила 
своју продају на ниво пре короне. 
Навео је да ће та компанија бити део акције "Стварано у Србији", кандидовати своје производе 
за жиг "Чуваркућа" и учествовати у програму "Моја права плата", за које су заинтересоване све 
компаније са којима је у Златиборском округу претходних дана разговарао - од "Сирогојна", 
"Матиса", до компанија из "Алко групе" Мирољуба Алексића. 
Потврдјујући интересовање "Златиборца" за учешће у овим програмима који подстичу домаћу 
производњу и продају домаћих производа и ново запошљавање, генерални директор Душан 
Кнежевић је нагласио досадашњу добру сарадњу са Привредном комором Србије и подршку 
коју привреда има од своје пословне асоцијације. 
"Привредна комора Србије, од доласка господина Чадежа на њено чело, постала јака потпора 
привредницима и бавећи се пуним капацитетом својим послом израсла је у ефикасан сервис и 
велику подршку компанијама појединачно и привреди у целини", рекао је Кнежевић. Подсетио 
је на помоћ током пандемије - од дневних информација, преко решавања проблема у текућем 
пословању, подршке реализацији извозних послова до ангажовања у успостављању зелених 
коридора. 
"Уз подршку коморе, сопственим снагама, реорганизацијом и прилагодјавањем новонасталим 
условима, посебно у производном процесу, успели смо да сачувамо здравље наших запослених, 
да сачувамо радна места, као и да обезбедимо континуирано и квалитетно снабдевање наших 
потрошача и купаца у земљи и региону", рекао је Кнежевић. 
Мере владе оценио је значајним за очување ликвидности, али и објаснио да "Златиборац" није 
користио директну помоћ у виду минималне зараде, не оптерећујући буџет и дајући тако шансу 
другим, мањим и угроженијим компанијама. 
 

 


