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"КОВИД БОЛОВАЊЕ ДА СЕ ПЛАЋА 100 ОДСТО" И даље важи 
препорука Владе Србије 

Танјуг 
 
Влада Србије почетком априла препоручила је послодавцима да промене акта како би запосленима 
који привремено одсуствују са рада због потврђеног ЦОВИД-а, мера изолације или самоизолације, 
била исплаћивана накнада зараде у висини од 100 процената, и та препорука и даље важи, наводи се у 
одговору Тањугу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 

Влада Србије је препоруком послодавцима обухватила и боловање које је наступило као 
последица непосредног излагања ризику по основу обављања послова и радних задатака, 
службених дужности и контакта са лицима којима је потврђена болест ЦОВИД, наложена мера 
изолације или самоизолације. 

"Одсуство са рада се доказује решењем надлежног органа (санитарног инспектора, органа 
надлежног за контролу прелажења државне границе, царинског органа, изводом из евиденције 
Министарства унутрашњих послова...) или извештајем лекара о привременој спречености за 
рад - дознаком, у складу са законом", наводи се у закључку Владе Србије. 

Министарство наглашава да овај Закључак Владе Србије није временски ограничен на период 
ванредног стања. 

Како се наводи на основу права из Закона о раду, а у складу са препоруком коју је Влада дала, 
извршене су измене и допуне посебним колективних уговора за здравствене установе, 
социјалну заштиту, државну управу, локалну самопоуправу, МУП, предшколско образовање, 
високо образовање, студентски стандард... 

Законом о раду је накнада зараде за време привремене спречености за рад за првих 30 дана 
одсуства са рада запосленог и то најмање 65 одсто просечне зараде запосленог у претходних 12 
месеци, са могућношћу да се исто право утврди у већем износу колективним уговором или 
правилником о раду и уговором о раду. 

Министарство наводи да нема сметњи да послодавци, својим колективним уговором, 
правилником о раду или уговором о раду, уреде већу накнаду зараде за случај одсуства са рада 
због привремене спречености за рад, од накнаде која је уређена Законом о раду и Законом о 
здравственом осигурању. 

"Нема сметњи да се утврди накнада зараде у већем износу него што је то уређено законом. 
Могућност уговарања, односно утврђивања већег права од законски утврђеног износа накнаде 
зараде, зависи од финансијске ситуације конкретног послодавца", закључује Министарство. 
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ЗА ПОСАО НЕ ТРЕБА ДА БРИНУ ЛЕКАРИ, БРАВАРИ И ЗАВАРИВАЧИ 
За куваре и конобаре још увек нема добрих вести 

 Т.К. 
 
Од почетка кризе, тржиште рада у Србији било је дефицитарно. Недостајали су ај-ти (ИТ) стручњаци, 
продавци, занатлије, возачи за које је конкурс био стално отворен. Међутим, са корона вирусом дошао 
је и оправдан страх од губитка посла, а и промене на ранг лист тражених занимања. РТС је истраживао 
каква је сада ситуација на тржишту рада. 

У Националну службу за запошљавање у првих шест месеци стигло је 30.000 захтева 
послодаваца којима су требали радници. То јесте мање него у истом периодом прошле године, 
али је истовремено више радника, тачније њих око 12.000 нашло посао. 

"Још увек постоји стабилност на тржишту рада упркос овој ситуацији која влада у целом свету. 
Захваљујући мерама Владе ми нисмо имали ни појачан прилив незапослених лица из радног односа на 
нашу евиденцију, дакле и то се дешава у просеку као што је то било и претходних година. Верујем да 
ћемо такву стабилност одржати до краја године", каже Зоран Мартиновић, директор Националне 
службе за запошљавање. 

Не изненађује што је највећа потреба за лекарима и медицинским сестрама. Следе 
неговатељице и социјални радници. 

За посао не би требало да брину ни машински и грађевински инжењери, бравари, заваривачи и 
радници грађевинске струке. То говори и искуство једног од највећих интернет огласника за 
посао где дневно поново има 3.500 активних огласа као и пре кризе, пише Марија Митровић за 
РТС. 

"Оно што се овде проширило јесте да се трговина проширила на све сегменте, није била само 
трговина животних намирница. После тога, најтраженија је била администрација, ИТ који 
некако није ни осетио у пуној снази епидемију и ванредно стање, али затим ту је машинство и 
електротехника, а са друге стране ту нам је област ниже квалификованих занимања", каже 
Милош Турински из Инфостуда. 

За раније тражене куваре и конобаре још увек нема добрих вести. Због пропале туристичке 
сезоне у земљама у региону, наши радници ове године нису тамо отишли. Потреба за том 
радном снагом у домаћим туристичким центрима је незнатна, јер су они иначе били спремни 
за дочек туриста. 

"Пада интересовање за угоститељске курсеве. Људи се сада масовно одлучују и за курсеве као што су 
нега лица и тела, као што је курс за фризера, курс за шишање паса, као један од нових курсева које смо 
увели због тога што све више људи имају кућне љубимце. То је нешто што морамо да радимо сваки 
месец", каже Владимир Кљајић директор "Божидарац". 

Уколико вам међутим затреба водоинсталатер, електричар, молер чекање не гине јер мајстора 
нема довољно, а упркос потребама тржишта нема интересовања за те преквалификације. 

Према неким информацијама у земљу се вратило око 350.000 наших грађана који су услед 
кризе у иностранству остали без посла. Неки чекају да се ситуација смири и да се врате, али 
сматра се да је реално да део њих остане и овде потражи посао. А онда можда нећемо имати 
проблем када нам у кући затреба мајстор. 
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КО НЕ ЖЕЛИ МИНИМАЛАЦ, МОЖЕ ДА ГА ВРАТИ Око 235.000 
предузећа биће аутоматски пријављено за овај вид ПОМОЋИ 

 Т.К. , М.А. 
 

Предузетници, микро, мала и средња предузећа која су добила минималну зараду у јулу, 
односно која су искористила помоћ државе у првом пакету економских мера, неће морати да се 
пријављују за нови пакет подршке. Око 235.000 предузећа, односно 1.050.000 радника, за нове 
минималце биће пријављени аутоматски. 

"Они ће по аутоматизму добити и 60 одсто минималне зараде у августу и септембру, а уколико 
неко не жели тај новац, може да га врати у трезор Републике Србије", објаснио је министар 
финансија Синиша Мали. 

То практично значи, да ће сви они радници који су током претходних месеци примили по 
90.000 динара, добити још по 36.000 динара, а све уколико се њихови послодавци не одлуче да 
новац ипак оставе у трезору државе. 

Највећи број радника ће плату поново примити из два дела, као што је то био случај током 
спровођења првог пакета мера. Могућност која, такође, постоји јесте да послодавац исплати 
целу зараду, као што је то чинио пре кризе, а да додатак који добија од државе буде додатак на 
плату. Ипак, имајући у виду да готово да нема компаније у Србији којој пословање због 
тренутних околности није озбиљно нарушено, мало је послодаваца који ће и бити у могућности 
да на такав начин поступе. 

"Очигледно је мере спашавају привреду, резултати првог пакета су добри. Крајњи резултат је 
још неизвестан јер не знамо колико ће здравствена криза трајати, али је добро да се одговара 
на изазове у ходу", оцењује економиста Иван Николић. 

Проблеми су такви, како каже, да не можете да донесете, и није ни добро донети неку 
средњорочну стратегију или дужу, јер је неизвесно шта ће бити следећег месеца, а камоли на 
јесен или на неки дужи рок. 

"После почетног удара у марту, сад су уследиле нове мере које су дошле пре свега као резултат 
неочекивано добрих резултата у економији. Отворио се простор за нове директне мере. С друге 
стране, постојала је неизвесност и у привреди, поводом завршетка тог првог издашног пакета 
мера. Ово тумачим као један прелазак или приземљење... на нешто скромнију помоћ", каже 
наш саговорник. 

И новооснована предузећа имају право на помоћ 

Други пакет омогућава и предузећима основаним између 15. марта и 20. јула да могу да добију 
подршку, али ће за њу морати да се пријаве, а новац ће им на рачуне лећи у септембру. 

"С обзиром да је пријављивање током августа, до краја августа, у септембру ће добити две 
минималне зараде, то је веома важно да и новооснованим привредним друштвима дамо 
могућност да добију новац из другог пакета", рекао је министар финансија. 

https://www.blic.rs/autori/ma
https://www.blic.rs/biznis/i-firme-osnovane-tokom-pandemije-imaju-sada-pravo-na-pomoc-evo-kada-ce-njima-leci/2np7gtt
https://www.blic.rs/biznis/i-firme-osnovane-tokom-pandemije-imaju-sada-pravo-na-pomoc-evo-kada-ce-njima-leci/2np7gtt
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Услов за добијање државне помоћи је да нема отпуштања више од 10 одсто радника три месеца 
након добијања 60 посто последње минималне зараде. 

ПОВЕЋАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ у ГРАЂЕВИНАРСТВУ У Србији 61.443 
градилишта, расте и вредност радова 

Танјуг 
 

 

Број запослених у грађевинарству већи је за 10 одсто у другом кварталу 2020. у односу на исти 
прошлогодишњи период, изјавила је данас потпредседница владе и министарка грађевине 
Зорана Михајловић. 

"Поред раста броја градилишта, којих на данашњи дан има 61.443, још важније је што у другом 
кварталу ове године бележимо и раст броја запослених у грађевинарству, који је већи за 10 
одсто у односу на исти период прошле године, било да је реч о изградњи станова, путарском 
или железничком сектору", рекла је Михајловић. 

Она је, након седнице Савета за БДП, рекла да у односу на прошлу годину имамо 16.000 
градилишта више, као и да се бележи раст вредности грађевинских радова, саопштило је 
министарство. 

"За све оне који критикују број градилишта у Србији, чињенице поткрепљујемо растом броја 
запослених и растом вредности изведених грађевинских радова. На добром смо путу и уверена 
сам да ће грађевинарство до краја године остати важан чинилац раста БДП-а, што је од 
изузетног значаја за одржање квалитета животног стандарда наших грађана и грађанки". 

Такође, Михајловић истиче да се континуирано прате фактори који могу да утичу на раст бруто 
друштвеног производа, пошто од тога зависи одрживост наше економије. 

 
 

ШУМАРИ СТРЕПЕ ЗА ЕГЗИСТЕНЦИЈУ: Група запослених у 
Куршумлијском ШГ Топлица незадовољна због смене директора 

Драгана Зечевић 

 
Танјуг 

ГРУПА запослених у шумском газдинству "Топлица" из Куршумлије, које је као део ЈП 
"Србијашуме" надлежно још и за Прокупље и Блаце - због разрешења дужности досадашњег 
директора Небојше Миховиловића - упутила је отворено писмо, заправо петицију 
генералном директору, Надзорном одбору, Синдикату и председнику Коморе инжењера 
шумарства Србије. 
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- До почетка претходног месеца, са њим на челу, наше газдинство је финансијски било на 
задовољавајућем нивоу, што нам је омогућило редовне зараде и пружало осећај сигурности - 
истиче се у поменутом отвореном писму, уз наводе да је смена руководства "изведена 
ширењем нетачних тврдњи о њиховом раду, у време пандемије". 

Илуструјући добре резултате чак и прековременог рада, забринути људи истичу податак да је у 
првој половини године добит предузећа износила осам милиона динара. 
- Током протеклих 15 година, колико су фирму водили директор Миховиловић и његов такође 
смењени заменик Драган Ашовић, имали смо редовне плате, обновљен је возни парк и 
газдинство је значајно унапређено - тврди један од шумара Милан Биочанин, уз објашњење да 
је разлог за смену био то што је један од колега генералном директору ЈП "Србијашуме" лажно 
приказао камионе и машине у власништву једног од куршумлијских приватника као да 
припадају Миховиловићу и Ашовићу. 
Потписници петиције истичу и то да су се, због доскорашњих плата "у дан", многи охрабрили и 
узели кредите, а сада страхују за егзистенцију... 
Новоименовани директор ШГ "Топлица" Добрица Милисављевић каже да свако има право на 
своје мишљење, али тврди да је зебња неоснована. 
- Разговарао сам са потписницима петиције и сигуран сам да ће многи после тога одустати од 
бунта, јер смо добро започели рад - тврди Милисављевић, не желећи да коментарише оптужбе 
на рачун претходног руководства. 
Истовремено, у ЈП "Србијашуме" истичу став да је "свака смена коју је наложио в.д. директора 
Игор Брауновић довела само до успешнијег пословања и знатно бољих резултата". 

 

 

Брнабић: Фантастичан резултат економије у условима кризе 

Премијерка Ана Брнабић изјавила је данас да је Србија прву половину године завршила са 
падом БДП-а од 0,9 одсто што је по њеним речима, фантастичан резултат у условима „највеће 
економске кризе коју свет памти“. 
 
Пише: Бета 

Представљајући макроекономске показатеље у Србији, она је рекла да су резултати „много бољи него 
што смо очекивали“. 

„У изузетно тешким околностима када у двоцифреним процентима падају и најјаче економије у 
свету, ми смо у јуну имали благи раст од 0,1 одсто. То је велика ствар и зато сам данас желела да 
честитам и грађанима и свим привредницима и да их замолимо да наставимо да се боримо као 
до сада“, казала је премијерка. 

Оценила је и да Србија има стабилан број запослених упркос економоској кризи изазваној 
пандемијом корона вируса, наводећи да је у односу на други квартал 2019. године, у првом 
кварталу ове године број запослених већи за 1,6 одсто. 
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Најавила је и да ће у септембру и октобру бити постављени камени темељци за још неколико 
„важних погона“ за економију Србије. 

 

Подршка Владе и за фирме основане у време ванредног стања 

 

Извор: Танјуг 

     

БЕОГРАД: Више од 13.500 привредних субјеката који су основани од 15. марта, када је уведено 
ванредно стање због корона вируса, моћи ће да користе подршку Владе Србије за смањење 
економских последица које је изазвало стање пандемије. 

"Од 15. марта до 1. августа у Агенцији за привредне регистре (АПР) основано је 13.550 
привредних субјеката. Од тог броја 3.130 је привредних друштава и 10.420 је предузетника. У 
односу на исти период прошле године ове године је основано за 41 посто мање привредних 
субјеката", рекао је у изјави за Танјуг директор АПР Милан Лучић. 

Предузетници, микро, мала и средња предузећа из другог пакета државне подршке привреди 
могу да очекују по 60 одсто за две месечне минималне зараде и одлагање плаћања пореза и 
доприноса на зараде месец дана. 

Привредни субјекти основани у време ванредног стања помоћ владе неће моћи да користе 
аутоматски већ ће за њу морати да пријаве. 

Иначе, према подацима АПР у односу на исти период 2019. године у Србији је основано 5,5 
хиљада мање привредних субјеката, мада је и број обрисаних мањи за 41,35 процената, односно 
за 3.149 привредних субјеката. 

Претежна делатност новооснованих привредних друштава је рачунарско програмирање, док је 
код предузетника та делатност готово нестала са листе најчешћих делатности. 

Код новорегистрованих предузетника, наиме, доминантна делатност су ресторани и покретни 
угоститељски објекти, затим козметички и фризерски салони, консултантске активности повезане с 
пословањем и осталим управљањем, друмски превоз терета и други зана 


