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ПОТПРЕДСЕДНИЦИМА 

САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ 
 

 
ПРЕДМЕТ: Кратко упутство и препорука Самосталног синдиката металаца 

Србије у вези са применом Уредбе о фискалним погодностима и директним 
давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи 

грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед 
болести COVID – 19 („Сл. гласник“ 54/2020 и 60/2020) 

 
- У складу са чланом 9. Уредбе предузетник, предузетник-паушалац, 

предузетник-пољопривредик и друго лице која су разврстана као микро, мала 
и средња предузећа у складу са Законом којим се уређује рачуноводство, могу 

да остваре право на уплату безповратних новчаних средстава из буџета и то у 

мају, јуну и јулу 2020. године у износу који се добија као производ броја 
запослених са пуним радним временом и износа основне минималне зараде за 

март 2020. године (30.367,04). 
 

- У складу са чланом 10. правна лица која су разврстана као велика правна лица 
у складу са Законом којим се уређује рачуноводство, може да оствари право на 

уплату безповратних новчаних средстава у износу који се добија као производ 
износи 50% основне минималне нето зараде за март 2020. године и збира броја 

запослених са пуним радним временом за које је донето решење о прекиду рада 
почев од 15.3.2020. године у складу са чланом 116. и 117. Закона о раду. 

 

- Безповратна новчана средства исплаћују се у мају, јуну и јулу 2020. године. 
 

- У складу са чланом 13. последњи став предметне Уредбе, послодавац је дужан 
да новчана средства пренесе на текући рачун запослених (цитат овог става је: 

у случају да привредни субјект не пренесе новчана средства са посебног рачуна 
из става 2. oвог члана на текуће рачуне лица за којасу добијена директна 

давања у складу са овом уредбом до дана гашења тог посебног рачуна, банка 
преноси средства с тог рачуна на посебан рачун из става 1. oвог члана).   

 



- Имајући у виду напред речено, став Самосталног синдиката металаца Србије је 

да је Уредба потпуно јасна у погледу права послодаваца и права радника да 
имају право на исплату безповратних новчаних средстава у наведеним 

месецима у висини минималне зараде. 
То значи, да радници који су запослени код послодавца у микро, малим,  

средњим и великим предузећима, а нису радили због корона вируса имају право 
на накнаду зараде у складу са Колективним уговором или ЗОР-ом,с тим да не 

може бити нижа од минималне зараде у наведеним месецима. Такође, исто 
треба да се односи и када су радници упућени на плаћено одсутсво, односно да 

такви радници имају право на накнаду зарадеу складу са Колективним уговором 
или накнаду зараде у складу са постојећом праксом (годишњи одмор и сл).  

А да радници који су радили код наведеног послодавца све време ванредних 
мера и пандемије и за свој рад редовно примали зарађене зараде, имају право 

да за наведене месеце, поред редовне исплате зараде јер су радили и право на 
исплату средстава у висини минималне зараде коју им додељује држава. 

 

- Предлажем председницима регионалних организација Самосталног синдиката 
металаца Србије за западну, источну и централну Србију, Председнику 

Покрајинске организације Самосталног синдиката металаца Србије за 
Војводину и Председника Организације Самосталног сидниката металаца 

Србије за град Београд, да ово мишљење и став Самосталног синдиката 
металаца Србије проследе председницима металаца за општину, више општина 

и град, као и председницима синдикалних организација са своје територије. 
 

Такође, неопходно је да горе наведене контактирају и упуте их и понуде своју 
помоћ у примени овог става. 

 
САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ 

     МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ 
      П р е д с е д н и к, 

 

Зоран Вујовић 
 

Достављено: 
- Министарству привреде 

- Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
- Инспекторату за рад 

- Председнику СССС           


