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Orbović: Jura preti da postane katastrofa za zaposlene, ali i celu Srbiju 
Piše: Beta 

 
 
Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS) Ljubisav Orbović poslao je dopis Кriznom 
štabu za suzbijanje korona virusa i predsednici Vlade Srbije Ani Brnabić u kome apeluje da se u 
fabrikama južnokorejske kompanije „Jura“, u Leskovcu, Nišu i Rači, zaštite zaposlene i „zaustavi hir 
poslodavaca“, koji radnicima ne obezbeđuje adekvatne uslove za rad u vreme epidemije. 
     
„Preporuke koje dajete, čak zabrane i restrikcije koje su opravdano uvedene, očigledno ne važe za sve. 
Menadžment u ovim pogonima vrši pritisak na radnike da svakodnevno dolaze na posao i to 
prepunim autobusima, bez ikakve zaštite“, naveo je u dopisu Orbović. 
On je istakao da se pri tom radnici ucenjuju za dolazak na posao, a uz rizik po sopstveno i zdravlje 
porodice, poslodavac obećava bonuse od 5.000 dinara nedeljno, a za nedolazak na posao kazna je 
ostajanje bez posla i zarade. 
„Moram da ponovim da, uprkos vašim preporukama, za radnike u pogonima nije obezbeđena zaštitna 
oprema, a ne poštuje se ni propisano rastojanje među radnicima tokom procesa rada“, naveo je 
Orbović. 
Prema njegovim rečima, po podacima koje je dobio od zaposlenih, „u Leskovcu je već osam zaposlenih 
pozitivno na virus, što, imajući u vidu da samo u pogonu u Leskovcu radi 2.800 ljudi, preti da fabrika 
postane ne samo žarište, već i katastrofa za zaposlene, ali i celu Srbiju“. 
„Stoga vas, u ime zaposlenih i građana Srbije, molim da svojim autoritetom zaustavite hir poslodavca 
čija delatnost, pri tom, nije od javnog interesa, a kome je jedini cilj profit po svaku cenu, te da se 
preduzmu energične mere i zaštiti zdravlje i životi zaposlenih i njihovih porodica, odnosno svih 
građana Srbije'“, navodi se u dopisu. 
Orbović je naveo i da SSSS nije bio u mogućnosti da o dobrobiti radnika razgovara sa menadžmentom 
„Jure“, zbog čega je bio prinuđen da se nadležnim državnim organima obrati dopisom. 
 
 

Jura u Nišu: „Stimulacija“ od 1.000 dinara dnevno za radnike koji žele da 
rade za vreme epidemije 
Piše: Z. Miladinović 

 
 
Većina radnika prve smene u Juri u Nišu danas je, drugi dan zaredom, odbila da uđe u fabriku, 
zahtevajući obustavu proizvodnje zbog toga što su „neki od njih zaraženi korona virusom“, a 
kompanija, kako tvrde, i dalje ne primenjuje propisane zaštitne mere.  
     
 
Radnici su kazali da je u hale ušlo samo četrdesetak zaposlenih, na radnim mestima koja su izolovana, 
zbog čega su epidemiolozi niškog Instituta za javno zdravlje, koji su juče obavili “procenu 
bezbednosnih uslova za rad”, ocenili da su bezbedna. 
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Radnike je na ulazu u fabriku dočekalo obaveštenje o „stimulaciji“ ukoliko budu dolazili na posao od 
9. aprila do 5. maja. 
Prema ovom obaveštenju, u tom periodu će se svim zaposlenima za svaki dan proveden na radu 
isplatiti dodatni bonus u bruto iznosu od 1000 dinara dnevno. Ukoliko budu radili i subotom i 
nedeljom, isplatiće im se bonus u bruto iznosu od 2000 dinara. 
U obaveštenju se dodaje i da će ova kompanija radnicima isplatiti bonus u bruto iznosu od 2000 
dinara ukoliko provedu na radu pet radnih dana u kontinuitetu, bonus u bruto iznosu od 3000 dinara 
ukoliko provedu na radu deset radnih dana u kontinuitetu, kao i dodatni bonus od 3000 dinara u 
bruto iznosu ukoliko budu radili u kontinuitetu od 9. aprila do 4. maja. 
Inspektori rada iz Niša su i danas, drugi dan zaredom, obavljali vanredni terenski inspekcijski nadzor 
u kojem bi trebalo da utvrde da li se u niškoj fabrici Jure poštuje Uredba o organizovanju rada u 
vreme vanrednog stanja i sprovođenja preventivnih mera u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. U 
Inspektoratu su kazali da će „po završetku inspekcijskog nadzora javnost biti obaveštena“. 
Menadžment Jure je juče, nakon kontole bezbednosnih uslova za rad od strane epidemiologa niškog 
Insituta za javno zdravlje, na kapiji istakao obaveštenje u kojem „moli“ zaposlene da „budu svesni“ da 
su klijenti Jure nastavili sa redovnim poslovanjem, te da zahtevaju dnevne isporuke, zbog čega prekid 
proizvodnje „dovodi do velikih gubitaka, što ugrožava poslovanje i opstanak kompanije“. 
– Zaposleni koji ne žele da rade jer smatraju ili osećaju da su ugroženi mogu da koriste neiskorišćeni 
godišnji odmor za 2019. godinu i novi odmor za ovu godinu. O drugim eventualnim merama ćemo vas 
naknadno obavestiti- dodaje se u obaveštenju menadžmenta, uz ponavljanje ocene da su, kako se 
navodi, preduzeli sve preventivne mere zaštite od zaraze koronom. 
Prema nezvaničnim izvorima, u zaključku niških epidemiologa se navodi da fabrika Jure u tom gradu 
može da radi ukoliko u jednoj smeni bude najviše 100 radnika. 
Okupljeni radnici su za sutra najavili „još veći protest“, na koji bi, kako su kazali, trebalo da dođu i 
pojedini sindikalni lideri iz Beograda. 
 

Uhapšen radnik fabrike Jura u Rači 
Piše: Beta 

 
 
Pokret Slobodna Srbija saopštio je danas da pruža podršku uhapšenom radniku fabrike „Jura“ u Rači 
Slaviši Pajoviću i apelovao je na vlast da „prekine sa uterivanjem straha“. 
     
Portal N1 preneo je da je Slaviša Pajović priveden ranije danas, nakon skupa nezadovoljnih radnike te 
fabrike i da mu je određeno zadržavanje u Policijskoj stanici u Rači do 48 časova. Posle održanog 
skupa nezadovoljnih radnika Jure u 14 časova ispred fabrike, Pajović je sačekao reportera N1, 
dopisnika iz Kragujevca, da pred kamerom izjavi čime su to radnici Jure nezadovoljni. 
Taj portal je naveo da je pripadnik policije prišao Pajoviću dok je davao izjavu za Tv N1. 
Načelnica Policijske uprave Kragujevac Jasmina Rajković nije se odazvala na više poziva dopisnika 
N1. 
„Upozoravamo nadležne organe da se ovakvim postupanjem pojedinaca u policiji i tužilaštvu koji 
‘rade na dugme’ dodatno raspiruju tenzije i strah zabrinutih građana. Podsećamo da čak ni u slučaju 
ovako nespretno uvedenog vanrednog stanja, mnoga ljudska prava nikako ne mogu biti 
suspendovana“, navodi u saopštenju pokret Slobodna Srbija. 
Taj pokret je zatražio od vlasti da „zaštiti živote svakog gradjanina Srbije“ i dodaoi da će „biti vremena 
za kampanju“ 
 



5 

 

 
 

Инспекција рада проверава да ли се у Јури поштују мере заштите 
Извор: Tanjug 
     
БЕОГРАД: Инспектори рада у Нишу започели су инспекцијски надзор у огранку предузећа 
Yura Corporation доо односно производом погону како би проверили да ли се поштује Уредба о 
организовању рада у време ванредног стања и спровођења превентивних мера у области 
безбедности и здравља на раду. 
 
Како се наводи у саопштењу Министарства рада, у огранку ове компаније у Лесковцу рад је 
успостављен према препорукама епидемиолога у поштовање савета струке и превентивних 
мера, а по завршетку инспекцијског надзора јавност ће бити обавештена о детаљима. 
Надзор је поцео јуче, а данас је настављен када су инспектори рада затекли окупљене раднике 
испред погона, а они су током јутра и преподнева, од 5. 40 часова, према изјави представника 
послодавца одбијали да уђу у производни погон и започну са радом захтевајући да послодавац 
обустави рад на две недеље. 
Приликом надзора, у производном погону је затечен веома мали број запослених, наводе у 
ресорном министарству, а представници послодавца су инспекторима рекли да су имали 
привремени прекид рада од 27. марта до 3. априла и да је огранак Јуре у Нишу наставио са 
радом 6. априла. 
Послодавац се обратио Институту за јавно здравље у Нишу и током јучерашњег дана како би их 
епидемиолог обишао и дао препоруке о начину организовања . 
Радници „Јуре“ у Нишу претходних дана су се окупљали испред фабрике страхујући за здравље 
јер их је менадзмент позвао да дођу на посао,а један од њихових колега, како су рекли 
медијима, је заражен је вирусом корон, док неколико радника има симптоме. 
Локални медији преносе да је 70 радника упућено у самоизолацију. 
Због целокупне епидемиолошке ситуације реаговао и Штаб за ванредне ситуације у Лесковцу, а 
након преговора, договорено је да се компанија придржава ранијих мера. 

 
Епидемиолози: Струка дала препоруке менаџменту 
Епидемиолог Предраг Кон поновио је да је струка дала препоруцке менаџменту јужнокорејске 
фабрике Јура, која послује у Лесковцу, Нишу и Рачи, да смањи број радника у сменама у циљу 
спречавања ширења корона вируса и заштите запослених. 
Немам одговор на питање шта ако се то не поштује. Налазимо се у ванредном стању и свако 
треба да ради свој посао, рекао је Кон на прес конференцији на питање о непоштовању 
препоручених мера заштите запослених у тој фабрици на шта је, између осталих, данас указао 
и Савез самосталних синдиката Србије. 
Заменица директора Института “Батут” Дарија Кисић Тепавчевић изјавила је раније да је од 2. 
800 запослених у компанији “Јура” у Лесковцу седморо заражено вирусом корона, док је њих 
300 у самоизолацији. 
Кисић је рекла да је у тој компанији смањен капацитет броја запослених како би се спречило 
даље ширење вируса, а да је једна од мера да преко дана у фабрици не ради више од 330 
запослених. 

 
Председник Савез самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић упутио је данас допис 
члановима Кризног штаба за сузбијање корона вируса и премијерки Ани Брнабић у коме се 
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наводи да менаџмент Јуре у погонима у Лесковцу, Нишу и Рачи врши притисак на раднике да 
свакодневно долазе на посао и то препуним аутобусима, без икакве заштите. 
Орбовић тврди да упркос препорукама, за раднике у погонима није обезбеђена заштитна 
опрема и да се не поштује ни прописано растојање међу радницима током процеса рада. 
Он је замолио Кризни штаб и премијерку да у име запослених и грађана Србије “својим 
ауторитетом зауставе хир послодавца” 
Да је био могућ дијалог са менаџментом фабрике, свакако бих се њима прво обратио и покушао 
да кроз дијалог дођемо до прихватљивог решења, напоменуо је Орбовић. 
Каже да препоруке које се дају, чак забране и рестрикције које су оправдано уведене, очигледно 
не важе за све. 
 

 
 

DA LI JE OVA KOMPANIJA JAČA OD ZAKONA: Ljubisav Orbović apeluje 
da se zaštite zaposleni u Juri OPASNOST ZA CELU SRBIJU! 

 
Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS) Ljubisav Orbović poslao je dopis Кriznom 
štabu za suzbijanje koronavirusa i predsednici Vlade Srbije Ani Brnabić u kome apeluje da se u 
fabrikama južnokorejske kompanije "Jura", u Leskovcu, Nišu i Rači, zaštite zaposlene i "zaustavi hir 
poslodavaca", koji radnicima ne obezbeđuje adekvatne uslove za rad u vreme epidemije. 
"Preporuke koje dajete, čak zabrane i restrikcije koje su opravdano uvedene, očigledno ne važe za sve. 
Menadžment u ovim pogonima vrši pritisak na radnike da svakodnevno dolaze na posao i to 
prepunim autobusima, bez ikakve zaštite", naveo je u dopisu Orbović. 
On je istakao da se pri tom radnici ucenjuju za dolazak na posao, a uz rizik po sopstveno i zdravlje 
porodice, poslodavac obećava bonuse od 5.000 dinara nedeljno, a za nedolazak na posao kazna je 
ostajanje bez posla i zarade. 
"Moram da ponovim da, uprkos vašim preporukama, za radnike u pogonima nije obezbedjena 
zaštitna oprema, a ne poštuje se ni propisano rastojanje među radnicima tokom procesa rada", naveo 
je Orbović. 
Prema njegovim rečima, po podacima koje je dobio od zaposlenih, "u Leskovcu je već osam zaposlenih 
pozitivno na virus, što, imajući u vidu da samo u pogonu u Leskovcu radi 2.800 ljudi, preti da fabrika 
postane ne samo žarište, već i katastrofa za zaposlene, ali i celu Srbiju". 
 
"Stoga vas, u ime zaposlenih i gradjana Srbije, molim da svojim autoritetom zaustavite hir poslodavca 
čija delatnost, pri tom, nije od javnog interesa, a kome je jedini cilj profit po svaku cenu, te da se 
preduzmu energične mere i zaštiti zdravlje i životi zaposlenih i njihovih porodica, odnosno svih 
građana Srbije'", navodi se u dopisu. 
Orbović je naveo i da SSSS nije bio u mogućnosti da o dobrobiti radnika razgovara sa menadžmentom 
"Jure", zbog čega je bio prinudjen da se nadležnim državnim organima obrati dopisom. 
(Kurir.rs/Beta) 
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Orbović: "Jura" preti da postane katastrofa za zaposlene, ali i celu Srbiju 
 
Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS) Ljubisav Orbović poslao je dopis Кriznom 
štabu i predsednici Vlade Ani Brnabić u kome apeluje da se u fabrikama južnokorejske kompanije 
"Jura" u Leskovcu, Nišu i Rači, zaštite zaposleni i "zaustavi hir poslodavaca", koji radnicima ne 
obezbeđuje adekvatne uslove za rad u vreme epidemije. 
 
 
"Preporuke koje dajete, čak zabrane i restrikcije koje su opravdano uvedene, očigledno ne važe za sve. 
Menadžment u ovim pogonima vrši pritisak na radnike da svakodnevno dolaze na posao i to 
prepunim autobusima, bez ikakve zaštite", naveo je u dopisu Orbović. 
  
On je istakao da se pri tom radnici ucenjuju za dolazak na posao, a uz rizik po sopstveno i zdravlje 
porodice, poslodavac obećava bonuse od 5.000 dinara nedeljno, a za nedolazak na posao kazna je 
ostajanje bez posla i zarade. 
  
"Moram da ponovim da, uprkos vašim preporukama, za radnike u pogonima nije obezbeđena zaštitna 
oprema, a ne poštuje se ni propisano rastojanje među radnicima tokom procesa rada", naveo je 
Orbović. 
  
Prema njegovim rečima, po podacima koje je dobio od zaposlenih, "u Leskovcu je već osam zaposlenih 
pozitivno na virus, što, imajući u vidu da samo u pogonu u Leskovcu radi 2.800 ljudi, preti da fabrika 
postane ne samo žarište, već i katastrofa za zaposlene, ali i celu Srbiju". 
  
"Stoga vas, u ime zaposlenih i građana Srbije, molim da svojim autoritetom zaustavite hir poslodavca 
čija delatnost, pri tom, nije od javnog interesa, a kome je jedini cilj profit po svaku cenu, te da se 
preduzmu energične mere i zaštiti zdravlje i životi zaposlenih i njihovih porodica, odnosno svih 
građana Srbije'", navodi se u dopisu. 
  
Orbović je naveo i da SSSS nije bio u mogućnosti da o dobrobiti radnika razgovara sa menadžmentom 
"Jure", zbog čega je bio prinuđen da se nadležnim državnim organima obrati dopisom. 
Autor: Beta 
 
 

JUŽNE VESTI 
 
Samostalni sindikat: Hitno zaštiti radnike “Jure” 
Autor:A. S.Izvor:Južne vesti 
 
Štrajkuju već 2 dana i neće u halu; foto: V. Keser 
Na dešavanja u fabrikama Jure u Srbiji, reagovao je i predsednik Samostalnog sindikata Ljubisav 
Orbović, koji je prvo zatražio od Kriznog štaba Vlade Srbije da hitno zaštiti radnike, a danas ih je 
zamolio “da zaustave hir poslodavca”. 
On je u poslednjem pismu napomenuo da razgovor sa menadžmentom Jure nije moguć. 
Preporuke koje dajete, čak zabrane i restrikcije koje su opravdano uvedene, očigledno ne važe za sve. 
Menadžment u ovim pogonima vrši pritisak na radnike da svakodnevno dolaze na posao, i to 
prepunim autobusima, bez ikakve zaštite. Pri tom, radnike ucenjuju, za dolazak na posao uz rizik po 
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sopstveno i zdravlje porodice poslodavac obećava bonuse od 5.000 dinara nedeljno, a za nedolazak na 
posao kazna je ostajanje bez posla i zarade - piše Orbović. 
Podseća i na slučaj leskovačke Jure gde ve ima obolelih od korone, kao i na to da za radnike u 
pogonima nije obezbeđena zaštitna oprema, niti se poštuje propisano rastojanje tokom rada. 
Stoga Vas, u ime zaposlenih i građana Srbije, molim da svojim autoritetom zaustavite hir poslodavca, 
čija delatnost, pritom, nije od javnog interesa, a kome je jedini cilj profit po svaku cenu, te da se 
preduzmu energične mere i zaštiti zdravlje i životi zaposlenih i njihovih porodica, odnosno svih 
građana Srbije - završio je Orbović. 
Na pitanje da li će se nešto preduzeti u Juri odgovor nisu imali lekari na konferenciji za medije u 15 
sati, ali su podsetili da mere Vlade moraju da se poštuju. 
Podsetimo, zaposleni u Nišu već 2 dana su u štrajku, a kažu da ne uspevaju da pričaju sa 
menadžmentom koji im je ponudio dodatne stimulanse za dolazak na posao u vreme vanrdnog stanja 
i pandemije. 
 

 
 

Ko se ne pridržava mera DOBIJA OTKAZ: Kineska kompanija ZiJin uvela stroga 
pravila da spreči širenje korone među radnicima  
V. Đorđević   
 
Menadžment kineske kompanije ZiJin, strateški partner RTB Bor, je doneo naredbu o otpuštanju 
svakog radnika iz borske kompanije za koga se utvrdi da je zaražen korona virusom 
Menadžment kineske kompanije ZiJin, strateški partner RTB Bor, je doneo naredbu o otpuštanju 
svakog radnika iz borske kompanije za koga se utvrdi da je zaražen korona virusom, ekskluzivno 
saznaju "Novosti". 
 
Prema saznanjima našeg lista menadžment kineske komapnije je na svim vidnim mestima u 
preduzeću koji broji 5.000 radnika istakao oboveštetnje o kome će svaki zaposlen koji bude imao 
kontakt sa zaraženim osobama, ali i onima koji nemaju masku ili ode da kupi doručak dobija otkaz. 
 
Ovo su sporne naredbe: 
 
* Svi zaposleni tokom rada moraju da nose zaštitne maske za lice, ukoliko neko prekriši ovu naredbu, 
biće strogo kažnjen, čak i raskidom Ugovora o radu. 
 
* Zaposlenima je zavranjeno da izlaz radi kupovine doručka u vreme pauze, doručak donesite od kuće. 
 
* Zaposleni ili članovi njihovih porodica koji su primetili simptome,ili su bili u kontaktu sa licem koji 
je stiglo iz inostranstva, ili su bili u kontaktu sa licem kod koga je potvrđeno prisustvo virusa, 
samoinicijativno da se izolujei da o otme obavesti Kompaniju. U surotnom ako se otkrije istina, sa 
zaposlenim, zatim rukovodiocem smene i rukovodiocem radne jedinice biće raskinut Ugovor o radu. 
 
* Sa zaposlenima koji, zbog kršenja merakoje su donete od strane Vlade i Kompanije, budu zaraženi 
korona virusom, Kompanija će raskinuti Ugovor o radu. 
 
"Novosti" vam ekskluzivno stavljaju na uvid obaveštenje koje je istaknuto na svim oglasnim tablama 
RTB-a a koji je potpisao generalni direktor KSiming Jian. 

https://www.juznevesti.com/Ekonomija/Radnici-niske-Jure-opet-u-strajku-ispred-fabrike-mali-broj-radi-video.sr.html
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Kineska kompanija ZiJin je 63 odsto vlasništva RTB Bor kupio 18. decembra 2018. za 350 miliona 
dolara, a nadaju se da će samo ove godine ostvariti profit veći od 100 miliona američkih novčanica. 
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Stojiljković: Sačuvati prava radnika, da se ne pređe u logiku radnog logora  
 
 
AUTOR: 
N1 Beograd 
 
Neće ovo biti laka kriza i svesni smo da će biti i recesije i pada proizvodnje, ali imperativ je da radnici 
sačuvaju svoja prava i da sredstva pomoći privredi dođu što pre jer ako se bude čekalo, to jedan deo 
malih privrednika neće preživeti, rekao je Zoran Stojiljković, predsednik Ujedinjenih granskih 
sindikata Nezavisnost. 
Svaka socijalna mera mora biti usmerena na one kojima je najpotrebije, zato smo odmah i kritikovali 
ideju o 100 evra za svakoga, istakao je on. 
Najveći sindikati apelovali su na krizni štab i Vladu da se u fabrikama južnokorejske kompanije 
"Jura", u Leskovcu, Nišu i Rači, zaštite zaposlene i, kako navodi Savez samostalnih sindikata, 
"zaustavi hir poslodavaca", koji radnicima ne obezbeduje adekvatne uslove za rad u vreme epidemije." 
Posle jučerasnjeg višesatnog protesta u Leskovcu, i radnici niškog pogona Jure jutros nisu hteli u 
proizvodni pogon. Radnici fabrike u Rači jutros su došli na posao u prvu smenu, čime je prekinut 
dvodnevni zastoj u proizvodnji. 
"Radnici naravno da traže svoju zaštitu, a svi sad polažu veliki test solidarnosti. Sad možemo samo da 
apelujemo i upozoravamo, ali evidentiramo svako kršenje radnih prava, a kasnije kad prođe vanredno 
stanje ćemo otvoriti taj prostor u raspravama", kazao je on. 
Stojiljković je naveo da nije dobro da se pređe u logiku radnog logora, da postoje primeri kao u Juri da 
morate samo da radite i to "bez prava na sigurnost i bez prava da pitate šta je sa vašim pravima". 
Mere zaštite na radu treba implemetirati, rekao je govoreći o slučaju fabrike Jura. 
"Trebalo bi da postoje mehanizmi koji insitistiraju da se poštuju prava, zaštiti život i zdravlje ljudi… 
da se uvede moratorijum na otpuštanja i na sužavanje prava", kazao je. 
Saša Marković, predstavnik sindikata Nezavisnost fabrike Jura, rekao je da su radnici u toj fabrici 
počeli da rade juče pošto je sa epidemiolozima i poslodavcem dogovoreno uvođenje osnovnih mera 
zaštite. 
"Osećamo se bezbednije nego pre neki dan kada nisu primenjivane ove mere", kazao je. 
Upitan o podatku da su im poslodavci nudili po hiljadu dinara dnevno više za svaki dan koji dođu na 
posao, on je rekao da su se dogovarali o zaštiti, a ne o novcu. 
Govoreći o današnjoj pobuni radnika, on je naveo da je poslodavac danas uveo treću smenu od 
ponedeljka i rad subotom, zbog čega su radnici negodovali. Ipak, kako je precizirao, odustalo se od 
ideje rada subotom, dok je rad u trećoj smeni ostao. 
Rekao je i da dalja akcija zavisi i od situacije u kojoj se nalazi cela država. "Verujemo u Institut za 
javno zdravlje i u epidemiologe", zaključio je. 
 
 
 
 
 

http://rs.n1info.com/journalist12/N1-Beograd-
http://rs.n1info.com/journalist12/N1-Beograd-
http://rs.n1info.com/journalist12/N1-Beograd-
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Vaspitači u vrtićima u Sjenici BEZ PLATA, mole za pomoć 
Tanjug 
 
Savez samostalnih sindikata Srbije, uputio je pismo Predsedniku Aleksandru Vučiću u ime 
samostalnog sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja sa molbom da pomogne zaposlenim u 
predškolskoj ustanovi "Maslačak" u Sjenica. 
U pismu se , uz razumevanje za njegove obaveze i brige moli da založi svoj autoritet da se reši njihov 
problem, jer kako se navodi zaposleni u ovoj predškolskoj ustanovi u toku ove godine primili samo 
polovinu zarade za oktobar 2019. godine i to krajem februara, tako da im nedostaje novac za hranu, 
lekove i osnovne životne potrebe. 
Kako se navodi zbog prezaduženosti opštine pitanje je kada će uopšte dobiti zaradu u toku ovog 
meseca, pa su pored borbe sa epidemijom suočeni sa borbom za egzistenciju, jer za zaposlene na 
minimalnoj zaradi to znači 15.000 dinara za protekla tri meseca ... 
O problemima zaposlenih u PU "Maslačak" Sjenica od decembra 2019. je upoznato resorno 
Ministarstvo, Vlada koji su u više navrata pokušavali bezuspešno da pomognu, jer je odgovornost na 
opštini da reše problem, a sada je obavešten i Krizni štab Vlade sa molbom za pomoć u paketima 
hrane i higijene za zaposlene. 
Čelnici lokalne samouprave tvrde da je višak zaposlenih u ovoj predškolskoj ustanovi razlog kašnjenja 
zarada, a opština na osnovu Odluke o maksimalnom broju zaposlenih iz 2013. odobrava i planira 
budžet za 40 umesto 83 zaposlena koliko sad ima. 
Predškolska ustanova se po ovom pitanju obraćala i ministarstvu finansija pokušavajući da dobije 
uvećanje mase sredstava za 42.720.000 dinara za ovu godinu, što bi omogućilo isplatu plata svim 
zaposlenim prema normativu, navedeno je u pismu. 
 
 

JUGPRESS 
 
GS IER Nezavisnost poziva sve radnike Jure da se ujedine u jedan radnički 
sindikat 
 
POSTAVIO: JUGPRESS  
LESKOVAC-NIŠ 
Granski sindikat industrije, energije i rudarstva (IER) Nezavisnost poziva radnike Jure u Leskovcu i 
Nišu da se ujedine u jedan radnički sindikat što bi im, izmedju ostalog , obezbedilo i adekvatnu 
pravnu pomoć. 
“Poštovane kolege, radnici Jure, 
Obraćamo vam se u ime Granskog sindikata industrije, energije i rudarstva (IER) Nezavisnost. 
Obaveštavamo vas da već neko vreme imamo registrovan sindikat u Juri Rača. 
I pored sudskog spora koji smo imali i aktuelnog vanrednog stanja, naš sindikat tamo uspešno deluje, 
nametnuo se kao značajan faktor u pregovorima sa menadžmentom, što ste mogli da vidite i u 
medijima ovih dana. Pozivamo vas da nam se priključite, kako bi organizovali jedan jedinstveni, 
snažan radnički sindikat u svim Jurinim fabrikama! Tako okupljeni, ujedinjeni, imamo daleko veće 
izglede da našom zajedničkom sindikalnom borbom popravimo položaj zaposlenih, bezbednost i 
zdravlje na radu, ali takođe i materijalni položaj! 

https://sport.blic.rs/autori/tanjug
https://jugpress.com/author/adminlilas/
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Priključite se pravom radničkom sindikatu, nastalom u fabrici, među fabričkim radnicima, u sindikat 
koji ima snažnu profesionalnu podršku iz naše sindikalne centrale, GS IER Nezavisnost. 
Naš Granski sindikat je reprezentativan na nacionalnom nivou (imamo 40.000 članova širom Srbije) i 
deo smo međunarodne asocijacije sindikata IndustriALL, koja okuplja preko 50 miliona članova iz 
ovih delatnosti, širom Evrope i celog sveta. 
Cilj delovanja našeg sindikata jeste da se zaposleni udruže u slobodan, radnički sindikat kako bi 
pregovorima sa poslodavcem postigli bolje i bezbednije uslove za rad i bolji standard, kao što to rade 
svi pravi evropski sindikati. 
Naši članovi imaju besplatnu pravnu i svaku drugu pomoć, ako zatreba. Sve oko rada sindikata je naša 
obaveza! Sindikalni pozdrav! 
Kontaktirajte nas na fb stranici Sindikat IER Nezavisnost ili na telefon 0631067902. Dobro došli! , 
navodi se u saopštenju Granskog sindikat Industrije, energije i rudarstva IER NEZAVISNOST koje 
potpisuje Zoran Pantelić, potpredsednik. 
 

NEDELJNIK 
 
Fabrika “Jura” od ponedeljka radi u tri smene, sa 600 radnika u 
proizvodnji 
Nedeljnik.rs 
 - 
Fabrika “Jura” u Rači od ponedeljka će obnoviti rad u tri smene, a u proizvodnji će biti angažovano 
600 radnika, što je polovina broja zaposlenih. 
Kako je rečeno agenciji Beta u sindikatu “Nezavisnost” u toj fabrici, proizvodnja je nastavljena u 
sredu, u dve smene sa ukupno 400 radnika. 
Radnici “Jure” u ponedeljak i utorak su odbili da uđu u halu i tražili su da se reši pitanje načina rada, 
dok traje epidemija koronavirusa. 
Predsednik sindikata “Nezavisnost” fabrike u Rači Saša Marković rekao je da se posle dogovora sa 
opštinskim kriznim štabom poštuju sve propisane zaštitne mere u kompaniji. 
Svaka druga traka u proizvodnji radi, na njoj je upola manji broj radnika nego ranije, a zaposleni nose 
maske i rukavice. 
Za organizovani prevoz radnika uključeno je oko 20 autobusa, što je duplo više nego do sada(Beta) 
 

https://www.nedeljnik.rs/author/zzznedeljnik/

