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Tužna vest za Čačak: Za Draganom Jekićem otišla i njegova majka 
Novosti online / V. Ilić  
 
Na dan sahrane Dragana Jekića, sindikalnog aktiviste “Slobode” koji je preminuo od kovida-19, stigla 
je tužna vest da je i majka humanog čoveka takođe podlegla opakom virusu 
JOŠ se Čačani nisu oporavili od šoka posle saznanja da je od posledica obolevanja od korona virusa u 
nedelju preminuo Dragan Jekić (55), predsednik Samostalnog sindikata vojne kompanije “Sloboda”, 
Čačak je potresla još jedna tužna vest. Majka ovog plemenitog ihumanog čoveka, koji je svakome 
pomagao u nevolji, otišla je za svojim sinom – umrla je u sredu ujutru u Kliničkom centru u 
Kragujevcu, gde je bila već neko vreme, a zbog teške infekcije respiratornih organa usled oboljevanja 
od kovida-19. 
 
Omiljeni sindikalac i kolega brojnim “slobodincima” Dragan sahranjen je u sredu, na groblju u 
Jezdini, a već u četvrtak na istom mestu biće ispraćena na večni počinak i njegova majka, inače šesta 
žrtva korone u Čačku. Njihovi poznanici kažu da su od bola i tuge skrhani ostali Draganovi najbliži – 
sestra Dragana i brat Zoran, koji su, takođe, zaposleni u “Slobodi”. 
 
Radnici vojnog preduzeća navode da se “obavljajući sve sindikalne funkcije Jekić dokazao kao 
istaknuti borac za radnička prava i bolji materijalni i socijalni položaj zaposlenih, uspešno 
zaključujući Kolektivni ugovor kod poslodavca, Kolektivni ugovor o bezbednosti i zdravlju na radu i 
obezeđujući zaposlenima preventivni oporavak, i učestvujući u svim sindikalnim akcijama 
Samostalnog sindikata metalaca Srbije i Saveza samostalnih sindikata Srbije”. 
 

Kako do para iz paketa državne pomoći: Minimalac samo prijavljenima 
B. Ca. - Z.R.  
 
Procenjuje se da će bez državne plate ostati više od 70.000 ljudi koji rade na crno 
NE mogu sve firme da računaju na pomoć države. Osim onih koja su otpustila više od 10 odsto 
radnika od početka vanrednog stanja, podršku neće dobiti ni neregistrovana preduzeća, koja rade na 
crno. U Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj ističu da su svojim neodgovornim 
ponašanjem vlasnici ovakvih biznisa doveli u pitanje opstanak više od 70.000 ljudi, koji rade u 
prodavnicama i preduzećima kojima gazde ne plaćaju poreze i doprinose. Oni će ostati uskraćeni za 
minimalnu zaradu koju država garantuje svakom zaposlenom. 
 
 
Prema uredbi koju je donela Vlada Srbije, podsticaje ne mogu koristiti ni banke, društva za 
osiguranje, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom, davaoci finansijskog lizinga ni 
platne institucije. 
Pravo na direktna davanja ne mogu da ostvare ni poslodavci koji su radnike angažovali za privremene 
i povremene poslove. Mera naknade minimalne zarade važi samo za zaposlene na neodređeno i na 
određeno vreme. 
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MOGU I BLOKIRANINA pravo za ostvarivanje fiskalnih pogodnosti nema uticaja likvidnost 
privrednih subjekata - objašnjavaju u PKS. - Na to ne utiče ni visina zarade koja se isplaćuje, kao ni to 
da li je privredni subjekt u prethodnom periodu isplaćivao plate zaposlenima i plaćao porez i 
doprinose. 
Iako će biti na hiljade onih koji ne ispunjavaju uslove da konkurišu za program VS, ima mnogo više 
onih kojima će one ipak pomoći da prebrode krizu. Među njima su i preduzetnici, koji su vlasnici i 
jedini zaposleni u svojim radnjama. Iako su na papiru gazde, njihov posao je ugrožen, jer su uglavnom 
potpuno prestali sa radom i ostali bez primanja. U Privrednoj komori Srbije kažu da svi oni mogu da 
računaju na minimalnu zaradu za tri meseca za sebe. Podsticaje će moći da dobiju i njihove kolege 
koje su "zamrzle" poslovanje, odnosno svi koji su u Agenciji za privredne registre posle 15. marta 
tražili status mirovanja. 
U kategoriji preduzetnika su i advokati, zanatlije koje imaju registrovanu delatnost, udruženja, 
fondacije i sportske organizacije - objašnjavaju u PKS. - Svi oni će moći da traže minimalnu zaradu za 
sve zaposlene. 

 
Uredbom iz prava na pomoć nije izuzet sektor trgovine. Iako se čini da će tokom krize zbog virusa 
korona najviše profitirati trgovci, i oni imaju pravo na subvencije. Njihovi pazari su ovih dana uvećani 
i po nekoliko puta, a plate koje daju radnicima i u redovnim okolnostima, retko su veće od minimalca. 
Ekonomista Dragomir Milićević smatra da je ipak dobro što će i oni moći da konkurišu za pomoć. 
- Potrošnja je u funkciji dohotka, pa će i trgovci u periodu koji dolazi osetiti teret krize - objašnjava 
Milićević. - Ljudi su trošili za hranu, puštali su čekove, ali potrošnja se neće značajno uvećati. Ona će u 
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jednom trenutku pasti i kupovaće se samo ono najneophodnije. Ne očekuje se veliki rast kad sve ovo 
prođe. 
 

 
 

Atanacković: Privrednici se preračunavaju da li je isplativija pomoć ili 
otpuštanje radnika 
Piše: Beta 
     

 
 
Privrednici se sada najviše bave preračunavanjem, da li je isplativije da iskoriste državnu pomoć za 
ublažavanje posledica epidemije virusom kovid-19 ili otpuste deo radnika, rekao je danas počasni 
predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković. 
„Pomoć države privredi kroz isplatu tri minimalne zarade radnicima i odlaganje uplate poreza i 
doprinosa na te zarade do januara 2020. godine omogućiće možda da mnoge male firme koje su 
dominantne u privredi prežive, ali će se finansijske obaveze nagomilati za sledeću godinu“, rekao je 
Atanacković. 
Vlada Srbije donela je paket mera od 5,1 milijardu evra za pomoć privredi zbog pandemije koji 
predviđa nadoknadu minimalnih plata u privredi za tri meseca koliko se očekuje da traje vanredno 
stanje, odlaganje poreza i doprinosa na te zarade do januara sledeće godine pod uslovom da firme ne 
otpuste više od deset odsto radnika. 
Jedna od mera je i kreditna podrška za likvidnost preko Fonda za razvoj i banaka, kao i odlaganje 
isplate svih kredita na tri meseca. 
Atanacković je ocenio da su prihodi u privredi značajno pali od marta, da su pokidani lanci 
proizvodnje i da će oporavak posle završetka pandemije ići teško, a da finansijske obaveze za sledeću 
godinu rastu, pa da firme ako sad prežive, teško će sledeće godine. 
On je rekao da je privrednicima ponuđeno da poslovni prostor koji iznajmljuju od javnog preduzeća u 
Beogradu plate na 12 rata od januara sledeće godine ili pola tog duga sada. 
Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru 
i novčana pomoći građjanima, prema njegovim rečima, bila je neprecizna u pogledu plaćanja poreza i 
doprinosa na plate. 
„Po novom tumačenju porezi i doprinosi na plate za mart mogu da se odlože do sledeće godine ako već 
nisu plaćeni uz plate za taj mesec“, rekao je Atanacković. 
Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS) Ljubisav Orbović rekao je da za sada nema 
prijava radnika da su odbili otkaz, ali da misli da je još rano. 
„Pomno pratimo stanje i tamo gde nemamo sindikat i osim nekoliko sporadičnih slučajeva nema 
masovnije otpuštanja, ali mislim da je još rano“, rekao je Orbović za Betu. 
Predsednik UGS „Nezavisnost“ Zoran Zoran Stojiljković potvrdio je da za sada nema alarmantnih 
otpuštanja radnika, ali da je „pitanje šta će se desiti kada prođu tri meseca izdašne neselektivne 
državne pomoći“. 
„Ova kriza neće trajati tri meseca, a država će potrošiti značajan novac pružajući neselektivnu pomoć 
privredi, a šta će biti posle toga“, upitao je Stojiljković. 
Dodao je da Hrvatska već razmišlja da posle podrške privredi za tri meseca nastavi da daje pomoć još 
tri meseca. 
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Stojiljković je ocenio da Srbija nema strategiju za period posle tri meseca trajanja epidemije i da se 
može očekivati „armija nezaposlenih, koji će dolaziti naročito iz firmi stranih investitora na koje 
država nema veliki uticaj“. 
 

Predlog mera Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata za period posle 
ukidanja vanrednog stanja 
 
Piše: Danas Online 

 
Svetska pandemija korona virusa pokazala je svu nesavršenost, licemernost i ranjivost postmodernog 
društva i uzrokovala da svet i društvene okolnosti nikada više neće biti iste, navodi se u saopštenju 
Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata. 
     
Neoliberalni koncept ekonomije i uređivanja društva je više, i ekonomski i društveno, potpuno 
neprihvatljiv i to sindikati moraju jasno i ultimativno da kažu. U neminovnom prekomponovanju 
ekonomije i društva sindikati moraju, po svaku cenu, da se izbore da se u fokus ponovo stave radnici i 
građani umesto interesa kapitala, uskih interesnih grupa i tajkuna. Sindikat ima istorijsku šansu da 
ponovo postane nezaobilazni društveni faktor i to korektivni faktor politike, odlučivanja i zaštite 
interesa sveta rada. 
Sindikat je podržao paket vladinih mera za sanaciju ekomomskih posledica prouzrokovanih korona 
krizom pošto je u njihovoj doslednoj primeni video garanciju za zaštitu radnih mesta, sprečavanje 
otpuštanja radnika i obezbeđenje minimuma materijalne sigurnosti radnika i njihovih porodica. 
Ekonomske i socijalne posledice su vrlo ozbiljne i mogu da se uporede samo sa posledicama i 
devastacijom ekonomije nastaloj usled ratova iz devedesetih i zahtevaju odgovoran, adekvatan, 
sveobuhvatan i promišljen pristup Vlade, uz predhodni socijalni i društveni dogovor i koncenzus, 
sadržan u dogovorenom planu mera i aktivnosti za period posle ukidanja vanrednog stanja. Plan mora 
da se odnosi na najmanje 12 narednih meseci i treba da sadrži ekonomske i fiskalne mere za podršku 
pokretanju ekonomskih aktivnosti, obezbeđenje inicijalne i tekuće likvidnosti, stimulisanje tražnje, 
jeftinih i dostupnih kredita i državnih garancija, pomoć preduzećima sa ekonomskim teškoćama i 
posebno i iznad svega održavanje postojećih poslova i radnih mesta. 
Paralerno sa ekonomskim planom mora da se fundamentalno promeni i pristup radno pravnom 
uređenju međusobnih odnosa sveta rada i kapitala. Ne sporeći potrebu obaveza i odgovornosti sveta 
rada u fokus moraju da se umesto interesa kapitala, interesnih grupa i tajkuna stave radnici, radnička 
prava i njihova zaštita, a pre svega prava na adekvatnu zaradu, zaštitu na radu i zaštitu od 
zlostavljanja, pravo na ugovoreno radno vreme, na odmor i dr. Zakoni i drugi propisi iz oblasti rada ne 
mogu više da se fingiraju kroz kvazi dijalog i oktroišu već moraju da budu doneti kroz izvorni socijalni 
i društveni dijalog, da budu izbalansirani i kroz mehanizme primene obezbede elementarnu zaštitu 
radnika u skladu sa civilizacijskim i kulturološkim potrebama i opšte prihvaćenim normama i 
standardima. 
Osnova, suština i svrha plana mora da bude očuvanje radnih mesta i zaštita prihoda porodica, a 
najveći teret treba da snose banke i velike kompanije koje su godinama izvlačile, i sa ekonomskog i sa 
društvenog stanovišta, nepristojno velike profite i jednostvano pljačkale građane Srbije. Ukazujemo 
da banke i za vreme vanrednog stanja i dalje obračunavaju i pripisuju kamate, da se samo odlaže 
otplata anuiteta, tako da realno finasijski sektor nije pretrpeo ozbiljniju štetu. Ovoga puta radnici i 
njihove porodice, preko čijih leđa su uvek rešavane krize, moraju da budu pošteđeni i zaštićeni. 
To je jedini način da se obezbedi pravedno snošenje tereta krize i obezbedi socijalna i društvena 
kohezija, ističe se u saopštenju. 
Kao naš doprinos pripremi sveobuhvatnog plana predlažemo sledeće mere: 
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– moratorujum na isplatu svih kredita u periodu od 12 meseci za sve privredne subjekte i građane, 
zatim otplata dugova u 24 rate; 
– država obezbeđuje garancije za kredite malim i srednjim preduzećima za isplatu zarada; 
– Narodna banka mora svojim merama da obezbedi da krediti banaka budu sa kamatnom stopom od 
najviše 3% na godišnjem nivou; 
– sve kompanije koje su već dobile subvencije države za zapošljavanje radnika, sredstva koje država 
daje za zarade radnika kao pomoć u sanaciji posledica pandemije vraćaju sa zakonom propisanom 
kamatom po isteku šest meseci; 
– obezbedi zdravstvena zaštita za sve radnike koji su izgubili posao zbog korona pandemije; 
– mogućnost da poslodavci skrate radno vreme dok se ne pokrene i stabilizuje proizvodnja i druge 
ekonomske aktivnosti i to tako što bi za radno vreme koje rade zaposlene isplaćivao poslodavac, a 
razliku do punog radnog vremena subvencionisala bi država. Na taj način izbegavaju se veća 
otpuštanja i, zbog privremenih teškoća, veće štete po ekonomiju i tržište rada i čuvaju se prihodi 
porodica i ljudski resursi firmi i ekonomije u celini; 
– država da promoviše i pripremi apliciranje za sredstva SURE fonda koji je Evropska Unija 
obrazovala za zaštitu radnih mesta u iznosu od 100 milijardi evra kao pomoć kompanijama da zadrže 
radnike i radnicima da zadrže primanja; 
– država preko Fonda za razvoj treba da obezbedi likvidnost potencijalno profitabilnih preduzeća koja 
imaju teškoće u poslovanju i to tako što za iznos 
– vrednost datih sredstava postaje vlasnik odgovarajućeg dela firme. Po uspostavljanju normalnog 
poslovanja država prodaje svoj deo vlasništva gde bi ostali vlasnici imali prioritet kupovine. Ova mera 
se posebno odnosi na velike kompanije koje, po pravilu, u uslovima krize dobijaju veliku državnu 
pomoć i zbog toga moraju da imaju posebnu društvenu odgovornost i povratne obaveze. Ne mogu 
finsijski problemi da se rešavaju narodnim parama, a onda da prihodi i ostvareni profit pripada samo 
kompanijama. U suštini radnici i građani plaćaju, kroz socijalizaciju, dugove i finansiraju korporacije. 
Ove kompanije moraju, po ukidanju vanrednog stanja, da imaju najmanje isti broj zaposlenih u 
odnosu na period pre uvođenja vanrednog stanja, a država treba da, u visini dodeljene pomoći, 
postane vlasnik odgovarajućeg dela komanije; 
– poslodavci koji su koristili pomoć države, a na kraju godine podele dobit veću od 10% imaju obavezu 
da vrate dobijena sredstva uz pripadajuću kamatu; 
– javno objavljivanje svih firmi koje su dobile državna sredstva i za koliko zaposlenih; 
– javno objavljivanje firmi koje su otpustile radnike za vreme vanrednog stanja; 
– obezbediti potpunu transparentnost, objavljivanje podataka i javni uvid i nadzor najširoj javnosti, 
radnicima i sindikatima nad korišćenjem javnih sredstava, tim pre što se dodeljuju sredstva iz budžeta 
ili se radi o parama koje ćemo godinama svi mi morati da otplaćijemo; 
– sprečiti špekulativani rast cena intervencijama iz robnih rezervi i strogom kontrolom marži; 
– državna podrška poljoprivrednicima za pretrpljenu štetu i stvaranje uslova za novi proizvodni ciklus 
kroz formiranje posebnog fonda ili kroz Fond za razvoj; 
– obustava prinudnih izvršenja svih dugova građana prema javnim preduzećima; i 
– donošenje posebnog plana socijalnih mera za zaštitu porodica radnika koji su izgubili posao zbog 
posledica pandemije koji uključuje direktnu novčanu pomoć, beneficije kod plaćanja komunalija, 
struje, javnog prevoza i dr., oslobađanje dece od školarina, moratorijum na dugove javnim 
preduzećima i obustavu svih izvršenja po bilo kom osnovu. 
Navedene, predložene mere, kroz rehabilitaciju ekonomije i uspostavljanje normalnih ekonomskih 
tokova uključujući i mere za pravednu raspodelu posledica krize, imaju za prevashodni cilj očuvanje 
radnih mesta i to kroz pružanje neophodne podrške poslodavcima u delatnostima najviše pogođenim 
posledicama korona krize, kao i poslodavcima kod kojih je došlo do privremenog pada poslovnih 
aktivnosti i gubitka u poslovanju, kao i stvaranje održive mogućnosti da se obezbedi elementarna 
socijalna sigurnost radnika i njihovih porodica, navodi se u saopštenju. 
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Uslov i jedini put za izlazak iz nove krize je najširi socijalni dijalog i dogovor o načinima, ciljevima i 
pravcima zajedničkog delovanja. Socijalni dijalog treba postaviti na nove osnove šireg društvenog 
koncenzusa uključivanjem novih aktera, dokazanih društveno relevantnih sindikata, kao i vraćanjem 
na izvorne principe i način rada, a pre svega kao ekspertske, depolitizovane i društveno odgovorne 
institucije. To je jedini način da se rehabilituje socijalni dijalog i pridobije podrška ne samo sindikata i 
poslodavaca, već i najšire javnosti i na taj način obezbedi autoritet koji će Vladu i Parlament obavezati 
da mišljenja i preporuke SES-a vrednuju i prihvataju ne samo sa političkom već i društvenom 
odgovornošću. 
Vreme pred nama, problemi koje moramo da rešavamo i odgovornost prema radnicima koje 
predstavljamo traže da naše posebne interese ostavimo po strani i da sindikalno solidarni, okupljeni 
oko dogovorenih zajedničkih stavova, dosledno kao jedinstvena snaga i zastupnici sveta rada istupimo 
i izborimo se za interese radnika, za njihovu egzistenciju i dostojanstvo radnika i rada i dignitet 
sindikata i sindikalnog rada, zaključuje se u saopštenju. 
 

Na infrastrukurnim projektima u Srbiji angažovano oko 17.000 radnika za 
vreme pandemije 
Piše: Beta 

 
 
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je danas da je u 
izgradnji i održavanju infrastrukture trenutno angažovano oko 17.000 radnika, koji rade na 
projektima tokom pandemije korona virusa. 
Mihajlović je za Radio-televiziju Srbije rekla da je u toku izgradnja 520 kilometara svih vrsta puteva i 
pruga, kao i da je na izgradnji auto-puteva angažovano između 2.500 i 3.000, a na rekonstrukcijama 
lokalnih i regionalih puteva 14.000 radnika. 
Dodala je da vanredno stanje uvedeno zbog pandemije korona virusa nije stopiralo realizaciju 
nijednog kapitalnog infrastrukturnog projekta u Srbiji i dodala da se ne očekuje veliko kašnjenje. 
Navela je da je od 13. marta do danas u zemlju ušlo oko 150.000 teretnih vozila, od kojih je 70.000 
prevozilo robu namenjenu Srbiji. 
„Srbija je učinila sve da budemo brzi i efikasni. Što se tiče naše carine, inspekcije i policije, to ide 
najbrže moguće“, kazala je ona. 
 
 

 
 
Стари одмор важи до краја године, али не за оне који раде од куће 
Аутор: Марија Бракочевић 
 
У овој ситуацији радницима треба да буде најбитније да сачувају посао 
 
У случају да послодавац евидентира пропусте запосленог који ради на даљину, има право да 
примени корективне мере  
Запослени који у току ванредног стања редовно обављају посао на свом радном месту 
преостали део годишњег одмора за 2019. моћи ће да искористе до краја ове године, закључно са 
31. децембром. Таква препорука, коју је недавно донела Влада Србије на предлог Министарства 
за рад и запошљавање, ипак неће важити за оне раднике који свој посао обављају такође 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/918/Marija-Brakocevic
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свакодневно, али од куће, то јест на даљину. Као и до сада, стари део одмора они ће моћи да 
искористе најкасније до 30. јуна. Када је реч о послодавцима, влада је препоручила онима који 
у условима ванредног стања нису у могућности да организују процес рада да при упућивању 
запослених на одсуство са рада предност ипак дају коришћењу годишњих одмора. 
Да је закључак владе о коришћењу одмора који се односи на запослене које је послодавац 
упутио на рад од куће или на даљину заправо одредба са дискриминаторним елементима, 
сматра Олга Вучковић Кићановић, стручњак за радно право и медијацију. 
– Право на годишњи одмор јесте основно радно право које проистиче по основу рада. 
Запослени има право да бира када ће да користи свој одмор, а послодавац му даје сагласност на 
то. Место рада не може да буде проблематично, јер се радник који ради од куће, а кога је управо 
послодавац упутио на то, умара од рада на исти начин као и кад долази на посао. Из тога 
произлази да је одредба о коришћењу старог одмора до краја јуна за ову групу запослених 
крајње дискутабилна. Ти људи имају исту одговорност и иста радна задужења као и они који 
одлазе на посао. Зато подвлачим да радници који су ангажовани од куће нису на одмору, већ су 
једнако продуктивни у обављању својих радних задужења, па сходно томе треба да имају иста 
права о коришћењу старог годишњег одмора као и они који тренутно иду на посао – објашњава 
Олга Вучковић Кићановић. 
У Србији нема прописа којим се регулише контрола рада од куће или на даљину, јер се 
подразумева да ће онај ко је већ упућен да ради од куће за време ванредног стања свој посао 
обављати једнако савесно, садржајно, обимно, квалитетно и исто продуктивно као и да је на 
свом радном месту. 
Олга Вучковић Кићановић истиче да је у тој ситуацији радник дужан да се на исти начин радно 
ангажује као и кад ради у нормалним условима. 
– Чим је послодавац одлучио да упути запослене на рад од куће, он се сагласио са тим да је 
такав вид ангажовања изједначен са радом у редовним околностима на послу. Предност рада 
од куће је и у томе што је такав ангажман чак и проверљивији од стране послодавца, јер радник 
оставља писани траг свега што ради, чиме сноси подједнаку, а можда чак и већу, одговорност 
за свој рад – истиче она, додајући да у случају да послодавац ипак нотира пропусте запосленог 
у раду, има право да примени корективне мере. 
Да стари одмор свакако треба да се искористи, али и да у овој ситуацији радницима треба да 
буде најбитније да сачувају посао, сматра Жељко Веселиновић, председник Удружених 
синдиката Србије „Слога”. 
– Запосленима је свакако боље да користе и старе и нове годишње одморе него да одлазе на 
плаћено одсуство по којем ће им послодавац исплатити 60 до 65 одсто од плате – истиче 
Веселиновић, уверен да ће због целокупне ситуације у земљи, одсад послодавци код којих нема 
синдикалног удруживања самоиницијативно да доносе одлуке о томе да раднике шаљу на 
годишње одморе, да их не би слали на плаћено одсуство. 
– Ипак, веома је дискутабилан закључак владе који се односи на коришћење старог дела 
одмора за оне који раде од куће и на даљину. Реч је о заиста лошој формулацији која ће 
несумњиво изазвати негодовање код дела радника који свој посао савесно обављају у таквим 
условима. Била би боља опција да им се ти дани неискоришћеног старог одмора претворе у 
слободне дане које ће моћи да искористе до краја текуће године, а не да им се намеће да морају 
да оду на одмор до краја јуна ако им фирма већ послује у току ванредног стања. Таква 
формулација би имала некаквог смисла, јер и они раде као и остали – истиче Веселиновић. 
У Унији послодаваца Србије подсећају да нема уредбе којом би се ван снаге у ванредном стању 
ставио Закон о раду, његове одредбе, па и оне које се односе на коришћење одмора, тако да 
закон и даље важи за онај део радника који посао обавља од куће. 
– За све остале запослене, а међу њима су најчешће медицински радници и они који раде у 
трговинама или производњи, а који свакодневно одлазе на посао, важи препорука владе да свој 
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стари одмор могу да користе до краја године. Већина њих је већи део тог одмора искористила у 
току прошле године, тако да нема разлога зашто им не би било омогућено да тих неколико 
преосталих дана искористе и касније, то јест и после 30. јуна – истиче Светлана Будимчевић, из 
Уније послодаваца Србије.  
 
ISTINOMER 
 

Uhapšeni radnik: Borba u Juri je borba za sve radnike u Srbiji 
Saša Dragojlo 
 
„Bez obzira na moje hapšenje, ja neću odustati. Što bi se reklo, ćeraćemo se još. Ovo nije samo borba 
za radnike Jure, već za sve radnike u Srbiji koji su zaposleni kod privatnika. Država neće učiniti ništa 
da se bezbednost popravi“, kaže u intervjuu za Istinomer Slaviša Pajević, radnik Jurine fabrike u Rači 
kod Kragujevca, koji je prošli četvrtak uhapšen zbog navodnog “širenja panike i opšte opasnosti“. 
 
SMS poruka Kriznog štaba građanima Srbije da nas očekuje “španski i italijanski scenario“ nije 
izazivanje panike, a promotivni karavan predsednika koji lično deli medicinsku opremu širom Srbije 
– nije kršenje propisanih pravila u doba pandemije, niti izazivanje “opšte opasnosti“. Međutim, govor 
radnika koji upozorava na opasnost masovnog rada u fabrici u doba zarazne bolesti koja hara svetom 
– to jeste. 
„To najbolje govori o stanju radničkih prava kod nas. Jura je mene prijavila za izazivanje panike, ali to 
je smešno, čak su se pojedini u policiji smejali toj formulaciji“, priča nam 40-ogodišnji Slaviša 
Pajović koga je policija uhapsila ispred fabrike Jure u Rači, neposredno pre snimanja izjave za TV N1. 
 
  
Dan kasnije saslušan je preko Skajpa, a zbog “širenja panike“ preti mu kazna do pet godina zatvora. 
Sudija za prethodni postupak je ipak odlučio da Pajović može da se brani sa slobode.  
„Pa, iskreno da vam kažem, nije mi bilo svejedno tokom pritvora. Ne računajući poziv advokatu, 
telefon mi je bio oduzet tako da nisam imao kontakt nikakav sa spoljnim svetom. Ali kad mi je 
supruga rekla da imam veliku podršku javnosti bilo mi je mnogo lakše, jer sam shvatio da je u igri 
veća sila od jednog običnog čoveka kakav sam ja. Pritisak javnosti je jedini način da se sačuvamo u 
ovim vremenima. Videli smo na primeru Aleksandra Obradovića, ali i novinarke Ane Lalić“, kaže 
Slaviša. 
On je prvi radnik južnokorejskog poslodavca u Srbiji koji je imenom i prezimenom izašao u javnost, a 
u intervjuu za Istinomer govori o razlozima za protest, uslovima rada u Juri, razlozima zbog čega je 
pre nekoliko godina dobio otkaz, ali i o odnosu vlasti prema radnicima. 
  
Ako borba za prava radnika izaziva paniku, kriv sam 
  
Država je proglasila vanredno stanje, ekonomija je velikim delom stala, ali ne i u najvećem broju 
fabrika stranih investitora širom Srbije koje država godinama subvencioniše novcem poreskih 
obveznika. Na pitanje kako se poslodavac ponaša tokom vanrednog stanja i zbog čega su se zaposleni 
pobunili, Slaviša Pajović kaže da je sve počelo zbog toga što je menadžment najavio kršenje dogovora 
o smanjenju obima posla. 
„Da krenemo od početka. Iako je vanredno stanje uvedeno odavno, mi nismo imali nikakvu zaštitnu 
opremu do par dana pre odlaska na prinudni odmor 27. marta, samo su tzv. “lideri“ imali. Tada je 
Jura proglasila plaćeno odsustvo, zvanično zbog korona virusa, a u stvari zato što nisu imali kome da 
izvoze jer KIA, naš klijent, nije primala robu, a instalacije koje pravimo ne smeju da se gomilaju. 
Nedelju dana kasnije, u ponedeljak 6. aprila, trebalo je da počnemo sa radom, međutim, radnici su 

https://www.istinomer.rs/author/sasa-dragojloistinomer-rs/
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već počeli da se plaše zaraze, jer u fabriku krcatim autobusima dolaze da rade iz brojnih okolnih mesta 
– Smederevske Palanke, Velike Plane, Lapova, Batočine, Markovca, dosta autobusa dolazi iz 
Kragujevca, što znači da virus može da stigne iz raznih izvora. U saradnji sa sindikatom,  probali smo 
da izboksujemo ili obustavu rada na dve nedelje ili smanjeni obim rada uz sve potrebne zaštite, kako 
preporučuje Vlada Srbije. Ništa više, ništa manje“, objašnjava Slaviša. 
Tog ponedeljka, 6. aprila, kada su radnici prvi put pobunuli, upravo on je održao kratak govor, ali 
samo zato što, kako kaže, u tom trenutki nije bilo predstavnika sindikata. U utorak, nakon pregovora 
sindikata sa menadžmentom, uz posredovanje Kriznog štaba, napravljen je dogovor da se obim rada 
smanji, a zaposleni podele u dve grupe. Jedna je trebalo da radi od 8. do 22. aprila, a druga od 22. 
aprila, pa naredne dve nedelje. Prema dogovoru, radilo bi se u dve smene – u prvoj 220, a u drugoj 
200 ljudi. 
„To je bilo prihvatljivo, mnogo bolje nego da radi po 450 ljudi u smeni“, kaže naš sagovornik. 
  
  
Međutim, već sledećeg dana Jura je najavila uvođenje treće smene i rad subotom, kao i da će 22. 
aprila svi početi da rade, ne samo druga grupa. Kršenje dogovora izazvalo je negodovanje radnika, 
među kojima je najglasniji bio Slaviša. 
„Došao sam u firmu u četvrtak ujutru, kao i još pedesetak radnika. Ja sam tad stao pred ljude i rekao 
da smo mi jedina firma od svih Jurinih fabrika koja radi, i da uprkos tome rukovodstvo krši dogovor o 
smanjenom obimu posla koji smo napravili. Nisam ih čak ni pozivao da ne idu na posao, naprotiv“, 
objašnjava on. 
Međutim, ubrzo je stigla i policija, a Pajović je pod optužbom izazivanja panike završio u pritvoru. 
„Niko nije čupao kosu, niko nije vrištao, niko nije hteo da se bije, ja sam samo rekao šta sam imao da 
kažem. Ako se to smatra izazivanjem panike, onda sam kriv po svim tačkama optužnice. Izjavu 
komandanta Kriznog štaba u Rači Nenada Savkovića da ja politizujem ovaj slučaj, neću ni da 
komentarišem, to je besmislica.“ 
  
„Jura i Rača – najjača“ 
  
Slaviša radi u Jurinoj fabrici u Rači od 2010. godine kada je južnokorejska firma stigla u Srbiju. Jura 
korporacija od države Srbije dobila je preko 25 miliona evra subvencija za tri fabrike (pored Rače, Niš 
i Leskovac), ali je u javnosti poznatija po kršenju prava radnika, netrpeljivosti prema sindikatima i 
zatvorenosti prema medijima. Ipak, na sve priče koje su se pojavljivale u javnosti, predstavnici vlasti 
su odmahivali glavom. 
Na pitanje da nam konačno otkrije šta se dešava u Juri i kakav je odnos poslodavca prema radnicima, 
Pajević kaže da je bilo dosta problema, ali da je činjenica da se situacija poslednjih godina poboljšala. 
„Ugovori u Juri su ranije bili kraći. Prve godine su bili na po tri meseca, a druge godine na po šest 
meseci. Tako su imali priliku da lakše otpuštaju one koji im se iz nekog razloga ne sviđaju. Sada 
najveći broj radnika ima ugovore za stalno. Bilo je problema i sa bolovanjima, zbog toga su isto 
najurivali ljude. Nekad opravdano, ali često su stvarno bolesni ljudi dobijali otkaz. Naravno, to 
uglavnom formalno nije bio otkaz, već sačekaju da vam istekne ugovor. U našoj fabrici pelena nije 
bilo, ali jeste raznih psihičkih igara, upozorenja i slično. Jedno vreme smo morali pre smene svi 
zajedno da stanemo i vičemo „Jura-Rača-najjača“ i tako neke gluposti. Te stvari različito utiču na 
ljude, neko se smeje, ali nekom od toga bude loše, jer nismo mi nikakva vojska, nego radnici“, kaže 
Slaviša. 
  
  
  



12 

 

Prema njegovim rečima, plata u Juri je minimalna, plus nadoknade: ona za topli obrok, i 10 odsto 
bonusa za redovan dolazak. 
„To sve ukupno na mesečnom nivou izađe na oko 35 hiljada dinara, ako se ne rade subote. Ali za 
svako kašnjenje odbijaju po pet odsto, tako da nakon dva kašnjenja možete da ostanete bez tog 
bonusa. Što se tiče radnih subota, to se nikad ne zna kad radimo. Jave nam bukvalno dan ranije.“ 
On ističe i da imaju problem sa slobodnim danima, jer Jura dozvoljava samo 20 slobodnih dana 
godišnje, koliko je zakonski minimum, bez obzira na godine rada u firmi. 
  
Zbog čega radnici godinama ćute i trpe? 
  
Na pitanje da li su radnici zadovoljni platom i odnosom poslodavca prema njima, Slaviša kaže da 
„naravno da nisu“, ali da nemaju baš mnogo izbora. 
„Većina ljudi je u kreditima. Ne postoji skoro niko ko nema kredit sa ratom od pet do 10 hiljada 
dinara. Većina ima porodice, deca su mala, ona ne znaju šta znači kad kažeš “nema“, ti moraš da im 
obezbediš osnovne stvari za život. Mi možemo i da ne jedemo, ali oni moraju da jedu, deca su, nisu 
ona nas tražila nego mi njih. To je ono što bukvalno kolje našeg radnika da ne može da se pobuni. Ta 
kost u grlu je ogromna“, ističe Slaviša. 
On živi nekoliko kilometara od fabrike sa suprugom Marijom i troje dece. Supruga je takođe 
zaposlena u Juri. Sa dve plate dovijaju se da preguraju mesec. 
„Znate kolika je potrošačka korpa? Sa platom koja je manja od jedne potrošačke korpe, ne može niko 
da bude zadovoljan. Mi izguramo mesec dana tako što pravimo taktiku. Dakle, 15-og kad se primi 
plata napravimo spisak koliko nam treba za ceo mesec, odemo u Tempo ili negde drugde gde su akcije 
i popusti, i tako uštedimo nekoliko hiljada. Sve što može plaćamo na rate, na odloženo, na čekove, 
vodimo strogo računa o datumima“, objašnjava Pajević. 
Na pitanje da li su radnici ikada zahtevali povećanje plate, odgovara da su tražili više puta, ali da su ih 
odbijali pod izgovorom da je ugovorom sa državom utvrđena formula “minimalac plus dvadeset 
odsto“, i da ne mogu da idu iznad toga. 
„Odnos naše vlasti prema privatnicima je glavni uzrok ovakvog stanja. Ne samo ove vlasti, nego svih 
vlasti od 2000. godine. Jura je došla u vreme prethodne vlasti. Ja sam večiti opozicionar, jer mi 
moramo da budemo takvi da bi nas se vlast plašila, ali to su činjenice. Kažu “to je privatna firma, mi tu 
ne možemo ništa“. A mogli su da im daju 10 hiljada evra po radnom mestu, a sada kao ne mogu ništa 
da urade da nam pomognu“, ističe rezignirano. 
  
Dobio otkaz zbog pravljenja sindikata, sud ga vratio na posao 
  
Ovo nije prvi put da je Slaviša imao sukob sa rukovodstvom Jure. Zbog pokušaja da formira sindikat 
2014. godine, zajedno sa još dvojicom kolega, nezakonito je proglašen tehnološkim viškom, međutim, 
sud ih je četiri godine kasnije vratio na posao. 
„Radnici su pokušali da naprave sindikat čim je Jura došla, ali svi koji su pokušali su dobili otkaze. 
Neki su uspeli da se vrate, neki nisu. Na kraju smo nas trojica kolega pre šest godina uspeli da 
osnujemo sindikat, ali je rukovodstvo za to nekako saznalo i dalo nam otkaze. Formalno su nas 
otpustili kao tehnološki višak, ali nisu to zakonski uradili kako treba, pa nas je sud uz odštetu vratio 
na posao“, objašnjava Pajević svoj prvi ozbiljan sukob sa poslodavcem.  
Ipak, pre tri meseca Jura je formalno dobila i svoj prvi sindikat, a Pajević u tome vidi šansu za 
promenu uslova u fabrici. 
„Mnogo je bolje nego kad nismo imali ništa. Savet zaposlenih koji imamo u firmi se ne računa, jer bi 
mu više priličilo da se zove Savet menadženta. Ko god je bio u tom Savetu u kom se predstavnici 
menjaju na godinu dana, dobio je bolju poziciju. Sami procenite zašto. Lako je sa manjinom, njih je 5-
6, to se lako potkupi. Mi moramo da se izborimo za bolje uslove, jer Jura neće da ode iz Srbije još 
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dugo vremena baš zbog toga što su zadovoljni radom u svim fabrikama kod nas, prema informacijama 
koje ja imam.“ 
Ističe i da ovo može da bude prelomna tačka za sve radnike u privatnom sektoru u Srbiji koji rade u 
lošim uslovima, jer ako mogu radnici Jure – onda mogu i svi ostali. 
„Država neće učiniti ništa da se bezbednost popravi. Oni da su to hteli zaustavili bi rad svega što nije 
ključno za funkcionisanje države i život građana. Sad je pitanje samo da li smo mi dovoljno hrabri da 
isteramo stvari do kraja. Ako država neće da nas štiti, sami ćemo da se štitimo“, odlučan je Slaviša. 
Kako kaže, hapšenje i proces koji se protiv njega vodi neće uticati na njegovu posvećenost borbi za 
svoja i prava svojih kolega. 
„Bez obzira na moj status neću odustati. Prvi put vidim da je veći broj onih koji su spremni da se bore 
za pravu stvar, nego onih koji se plaše i spuštaju glavu po svaku cenu. Uvek su borbeni bili manjina, a 
sada su većina. Što bi se reklo, ćeraćemo se još. Ovo nije samo borba za radnike Jure, već za sve 
radnike zaposlene kod privatnika u Srbiji“, zaključuje naš sagovornik. 
 
 

 
 

ОПОРАВАК ПРИВРЕДЕ У КИКИНДИ Поново раде „Зопас”, „Тиса 
аутомотив”… 
 
Извор: Dnevnik.rs 
     
У Кикинди, где су после проглашења ванредног стања прво уведене најригорозније мере услед 
епидемије, највеће фирме су убрзо затвориле своје погоне, али месец касније погони 
најзначајнијих овдашњих привредника су покренути, док су неки и до сада радили смањеним 
капацитетом. 
 
Пре недељу дана по нешто измењеном режиму производња је поново покренута у погонима 
фабрика италијанских компанија „Зопас” и „Калцедонија”, а у уторак је поново почело да се 
ради и у погону сенћанског предузећа „Тиса аутомотив”, која тренутно упошљава највише 
радника у највећем граду на северу Баната и региону Потисја, јер има погоне у Сенти и Бечеју. 
Синдикати су задовољни досадашњим односном послодаваца према запосленима јер истичу да 
су се сва руководства потрудила да се створе оптимални услови за наставак рада, након застоја 
који је трајао неко време. Поновни рад погона омогућен је јер су оштре мере на сузбијању 
ширења коронавируса у граду дале позитивне резултате. 
Председник Већа Савеза самосталних синдиката Србије за Кикинду, Нови Кнежевац, Чоку и 
Нову Црњу Илија Дрљић оцењује позитивним да се привредни живот полако опоравља. 
– Осећамо да нам је терет пао с леђа и да сада људи могу да се радују нормалном животу – каже 
Дрљић. 

 
Ускоро и остали 
Охрабрујуће вести стижу и из других кикиндских компанија. 
Тако из „Цимоса” најављују да ће након две недеље прекида, ускоро поново почети поново да 
раде. 

 
Он додаје да до Синдиката до сада нису стизале притужбе о исплатама зарада у овдашњим 
предузећима, а такође и да није било отпуштања. 
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– Немамо потпуне информације о приватном сектору, када су у питању мала и микро 
предузећа, али кад су у питању велика, није било отпуштања, док су у јавном сектору сви остали 
да раде – додаје Дрљић. 
Синдикатима су до сада стизале спорадичне притужбе на услове рада у фирмама. Дрљић 
истиче да се оне пре свега односе на одређену дозу страха код људи. 
– Мислим да нема разлога за страх – каже Дрљић. – Најважније је да људи буду 
самодисциплиновани. То значи да они који имају неки проблем код куће или с пријатељима, то 
пријаве послодавцима, у смислу да ли је неко заражен у њиховом ближем или даљем 
окружењу, и онда неће бити проблема, нити постоје разлози за страх у било којем смислу. 
М. Митровић 
 
 
 
 

Чиновницима накнада 100 одсто ако не раде због Ковида-19 
Извор: Tanjug 
     
БЕОГРАД: Посебни колективни уговори за запослене у јединицама локалне самоуправа и 
државни органима су допуњени, па ће запослени примати накнаду у висини основне плате зе 
месец у коме је привремено одстуствао са рад због потврђене болести КОВИД-19 или мера 
изолацији односно самоизолације. 
Услов је да до привременог одсуства дошло због последица неспоредном излагању ризику по 
основу обављања послова и радних задатака, службених дужности и контаката са лицима 
којима је потврђена ова болст или им наложена мера изолације или самоизолације. 
  
Допуне посебних колективних уговора које су потписали представници државе и синдиката 
објављене су у Службеном гласнику и ступиле су на снагу. 
  
За првих 30 дана одуства са рада накнада ће бити исплаћивана из средстава буџета послодавца, 
а после 31. дана одсуства са рада исплата се врши из средстава здравственог осигурања до 
прописане висине накнада док разлику плаћа послодавац - држава односно локалне 
самоуправе. 
  
Овакво одсуство са рада запослени доказује решењем надлежног органа - санитарног 
инспектора, орган надлежног за прелажењу државне границе, царинског органа, изводом из 
евиденције МУП-а или извештајем лекара о привременој спречености за рад. 
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Ugovori za 2.500 medicinara, sindikat - neki lekari pozvani samo da 
volontiraju 
 

AUTOR: 
Maja Đurić 
Celokupni zdravstveni sistem i medicinsko osoblje u bolnicama širom sveta, stavljeni su na, 
verovatno, najveći test do sada. Lekari, medicinske sestre i tehničari nalaze se u prvim linijama 
odbrane protiv koronavirusa poslednjih meseci, a aktuelna situacija je u Srbiji otvorila pitanje: da li u 
srpskim bolnicama ima dovoljno medicinara? 
Ministar zdravlja izjavio je će svi koji su do sada u bolnicama radili na ugovor ili volontirali dobiti 
posao za stalno. Ali, iz strukovnih sindikata poručuju da su pojedini nezaposleni lekari dobili 
isključivo poziv za volontiranje, ne i zasposlenje. 
Oni čine "vojsku" koja vodi rat protiv trenutno najopasnijeg globalnog neprijatelja. Lekari, medicinske 
setre i tehničari, širom sveta, uprkos svim izazovima sa kojima se susreću u borbi protiv koronavirusa, 
traže način da ostanu optimistični. 
A gotovo da nema zemlje u Evropi koja sada ne traži pojačanje u redovima zdravstvenih radnika. 
Srbija se već odavno suočava sa deficitom doktora i medicinskog osoblja, a da bi se situacija u 
bolnicama makar malo popravila, Vlada je donela odluku da se svi koji su u zdravstvenim ustanovama 
do sada radili na određeno vreme ili volontirali - zaposle, a takvih je - kaže ministar Lončar - 2500. 
"Bilo je neophodno napraviti novu organizaciju, obezbediti dovoljno ljudi, obučiti te ljude da rade i 
ustanoviti sistem koji će da da rezultat. To su deca koja su naša budućnost. Deca koja su bila na 
specijalizaciji, ljudi koji su bili na ugovorima na određeno vreme. Pozvali smo sve preko Nacionalne 
službe za zapošljavanje", rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. 
Takvu odluku u Sinidkatu medicinskih sestara i tehničara Srbije pozdravljaju. Za N1 kažu da su 
godinama unazad upozoravali nadležne da u srpskom zdravstvenom sistemu nema dovoljno kadra. 
Prema svedočenjima njihovih članova - ugovore na određeno, kako je i obećano, zamenili su ugovori 
za stalno. 
 
"Nismo brojali - da li je u tih 2.500 koliko je medicinskih sestara, da li je 700 sestara ili 1.000 sestara, 
ostaje da verujemo ministru, ali ono što znamo jeste da jesu primljene one koje su imale ugovore o 
privremenim i povremenim poslovima, odnosno takoznavih 100 časova mesečno. To je u sklopu 
onoga što je bilo u okviru Zakona o zabrani zapošljavanja koji je bio na snazi do decembra 2019. i sada 
su oni primljeni u stalni radni odnos", rekla je Dragica Dašić iz Sindikata medicinskih sestara i 
tehničara Srbije.  
Ipak, iz Sindikata lekara i farmaceuta ukazuju na to da su direktorima bolnica u celoj Srbiji sada 
"odrešene ruke" da zapošljavaju zdravstvene radnike i da još nemaju detaljan uvid u to ko se, kako i 
na koji način zaposlio. U tom sindikatu tvrde da su pojedini nezaposleni lekari pozvani da volontiraju, 
ali da im zaposlenje nije bilo ponuđeno. 
"Imao sam nekih kontakata i kolega koji su se javljali preko socijalnih mreža da su kontaktirani, a oni 
su na Zavodu za zapošljavanje, da su pitani da li bi volontirali, ali da drugog poziva nije bilo. Oni 
postavljaju pitanje o čemu se radi i da li je moguće da neko zloupotrebljava ovu situaciju i da imamo 
neke nepristojne uplive, a u poslednje vreme je toga bilo mnogo, političke uticaje i uticaje moći da bi 
se došlo do posla u javnim službama", kaže Rade Panić iz Sindikata lekara i farmaceuta.  

http://rs.n1info.com/journalist155/Maja-Djuric


16 

 

Nije potrebno, kaže Panić, da se povlače studenti sa poslednje godine Medicinskog fakulteta, kako je 
to u borbi protiv koronavirusa učinjeno u Italiji, već samo da se zaposle svi, posebno oni koji su 
godinama unazad volontirali. 
Jer, dodaje: zdravstvenom sistemu u Srbiji i u uobičajnim okolnostima fali oko 2.500 lekara i 8.000 
medicinskih sestara i tehničara.  
 
 

Mali: Sutra uredbe o šemi kreditiranja privrede i pomoći poljoprivrivredi 
 

AUTOR: 
Beta 
Ministar finansija Srbije Siniša Mali je najavio da će sutra biti usvojene dve uredbe a koje se odnose 
na primenu garancijske šeme sa poslovnim bankama u iznosu od dve milijarde evra, kao i na podršku 
poljoprivrednim gazdinstvima od 2,6 milijardi dinara. 
"Uredba o primeni garancijske šeme sa poslovnim bankama sutra naći na sednici Vlade Srbije i već od 
ponedeljka krećemo u njenu implementaciju. To znači da će preduzećima u privatnom sektoru na 
raspolaganju biti jeftini krediti, u ukupnom iznosu od dve milijarde evra, za koje garantuje Republika 
Srbija", rekao je ministar posle sednice Кoordinacionog tima za implementaciju Programa 
ekonomskih mera za smanjivanje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom virusa Kovid 19. 
Kako je objasnio, Uredba o podršci poljoprivrednim gazdinstvima obezbediće pomoć u iznosu od 2,6 
milijardi dinara, što će ići preko Uprave za agrarna plaćanja, a primenjivaće se na ;ona poljoprivredna 
gazdinstva koja vode knjige, na preduzetnike i na one koji imaju svoja preduzeća. 
Mali je istakao da je na taj način u potpunosti završen pravni okvir za implementaciju svih planiranih 
ekonomskih mera, koje se odnose na 600 milijardi dinara (5,1 milijardi evra) za podršku domaćoj 
privredi. 
On je podsetio da su prošle nedelje usvojene uredbe koja se odnose na odlaganje poreza i doprinosa, 
na direktnu novčanu pomoć preduzećima u iznosu od tri minimalca, kao i na isplatu 100 evra svakom 
punoletnom građaninu Srbije. 
Ukazao je da su već sada vidljivi rezultati mera koje su preduzete, i da je već veliki broj privrednika 
prijavljen putem sajta Poreske uprave. 
 
 

 
PLUS ONLAIN 
 
 

Jovan Mijalković: lični dohoci radnika se neće smanjiti, 
najverovatnije posle Uskrsa počinje da radi Tigar tajers 
 
Svetska ekonomska kriza izazvana pandemijom koronavirusa je već počela i  možda je najteža do 
sada, smatra predsednik Samostalnog sindikata Pirotskog okruga, Jovan Mijalković. Za sada se 
posledice ne osećaju u značajnijoj meri, ali je činjenica, kaže Mijalković, da mnogi privredni subjekti i 
ustanove ne rade, a ostali rade smanjenim kapacitetom zbog uvođenja vanrednih mera. On smatra da 
su mere Vlade Republike Srbije dobre i da radnici neće biti oštećeni, pre svaga u smislu smanjenja 
ličnih dohodaka. 

 
 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-

