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Privrednici zasuli Ministarstvo i udruženja pitanjima o načinu isplate pomoći 

Zbog nejasnih mera Vlade firme ostavljaju radnike bez plata 
 
Uredba kojom je utvrđeno pravo firmi da iz budžeta sredinom maja dobiju novac kako bi isplatile 
minimalac svojim radnicima, usvojena je pre desetak dana, ali privrednici i dalje imaju niz dilema o 
načinu njene primene. 
O tome svedoče brojna pitanja upućena Ministarstvu finansija ili Privrednoj komori Srbije, a do 
razrešenja nejasnoća mnogi jednostavno nisu isplatili radnicima plate za mart ili čak februar. Koliki je 
broj zaposlenih ostao bez zarada za sada nije poznato jer o tome podatke nemaju ni sindikati ni 
udruženja poslodavaca. 
Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović, kaže za Danas da se njihovoj 
centrali nisu javljali radnici sa takvim pritužbama, što znači ili da su isplate išle uobičajeno ili da 
postoji dogovor između uprave i zaposlenih. 
– Verujem da je većina firmi iz svojih sredstava isplatila martovske zarade, ali šta se tačno dešava 
tokom ovog perioda još je rano da sumiramo. Tek sredinom maja možemo da očekujemo prve takve 
informacije i onda ćemo moći da kažemo da li je tokom vanrednog stanja bilo kršenja radničkih prava 
ili ne – kaže Orbović. 
Ni u Uniji poslodavaca Srbije ne raspolažu podacima koliko je firmi isplatilo februarske i martovske 
plate a koliko je njih je odlučilo da sačeka uredbu kako bi razrešili dileme. Najveća nepoznanica, 
prema rečima Nebojše Atanackovića iz UPS-a, odnosi se na dilemu da li je odlaganje uplate poreza i 
doprinosa moguće ukoliko poslodavac iz svojih sredstava, pre uredbe, isplati zarade. 
– Po nekom osećaju, prema broju članova koji su nam se javljali sa tim pitanjem, verujem da nije mali 
broj onih koji su sačekali da vide na koji će način to biti rešeno. Teško je reći koliko je to firmi, ali 
upravo zbog takvih pitanja i mi smo iz Unije tražili da se uredba što pre donese, da se ne čeka maj. 
Sada je dosta jasnije, poslodavci će moći i pre maja da isplate zarade iz svojih sredstava, i da pritom 
odlože plaćanje doprinosa. Za većinu je to jako bitno, jer je na ovom tržištu malo firmi koje imaju neke 
značajnije rezerve, uglavnom sve od zarade u tekućem mesecu isplaćuju obaveze iz prethodnog – 
objašnjava Atanacković i dodaje da još uvek postoji dilema da li će nagomilani troškovi nastali od 
sredine marta moći da se odlože. 
Uredbom je naglašeno da se novac iz državne kase, u visini minimalne zarade isplaćuje firmama za 
plate zaposlenih, sa posebnog računa i namenski samo u te svrhe. 
Na novac će moći da računaju za zarade koje se odnose na mart, april i maj, dok će oni koji su isplatili 
martovsku pre nego što je uredba stupila na snagu, novac koristiti za zarade iz aprila, maja i juna. 
Istovremeno, doprinosi se odlažu za januar naredne godine ali u Ministarstvu finansija kažu da 
preduzećima koja imaju sredstva, niko ne brani da te obaveze isplate pre roka dospeća. 
Brojna pitanja 
Da uredba još uvek nije razrešila sve dileme, svedoče na desetine pitanja privrednika na koja su 
odgovori objavljeni na sajtu Privredne komore Srbije i Ministarstva finansija. Osim konkretnih, 
specifičnih situacija, najčešće se tražilo tumačenje da li se mogu odložiti porezi i doprinosi na zaradu 
koja je isplaćena pre nego što legnu sredstva iz državne kase. Odgovor je da ukoliko je to učinjeno pre 
donošenja uredbe, poslodavac može pogodnosti da koristi za naredni period, odnosno za isplate koje  
idu u maju, junu i julu za prethodne mesece. Ako je isplata išla posle uredbe, dovoljno je da se u 
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prijavi navede 4. januar 2021. kao rok plaćanja doprinosa i smatraće se da je poslodavac regulisao 
obaveze. 
 

Sindikat: Jura u Rači prekršila dogovor, poslodavca zanima samo profit 
 
 
Fabrika „Jura“ u Rači, u kojoj je danas obnovljen rad u punom kapacitetu i sa svim radnicima u tri 
smene, prekršila je dogovor o načinu rada u vreme opasnosti od širenja korona virusa, ocenio je 
sindikat „Nezavisnost“ te fabrike. 
Predsednik tog sindikata Saša Marković je rekao agenciji Beta da je mimo dogovora da radi svaka 
druga traka i upola manje radnika, danas u proizvodnji bilo mesta gde su radile sve trake i radnici bili 
po dvoje za jednim stolom u neposrednoj blizini. 
Marković je rekao da su zbog toga danas u fabrici bili predstavnici opštinskog kriznog štaba, 
Regionalne privredne komore i epidemiolozi iz Instituta za javno zdravlje. 
Prema njegovim rečima, oni su utvrdili da postoje nepravilnosti i da je u fabrici mnogo veći broj 
radnika nego što bi trebalo zbog rizika od širenja korona virusa. 
Marković je naveo da je južnokorejskom menadžeru predočeno da je u Srbiji vanredno stanje i da 
treba da se ispoštuje dogovor o manjem broju angažovanih radnika što on nije hteo da prihvati. 
„Pritom je visoki menadžer južnokorejske kompanije Jura odgovorio da njega zanima profit“, kazao je 
on i dodao da je menadžer tražio zvaničnu procenu od nadležnih, zbog čega će, kako je dogovoreno, 
opštinski krizni štab, u vidu saopštenja, to sutra ujutru i dostaviti kompaniji u Rači. 
Marković je ocenio da će posle toga „Jura“ u Rači morati da se vrati na „režim rada“ koji je uvela 8. 
aprila posle protesta radnika koji su dva dana odbijali da uđu u proizvodnju dok se ne utvrde pravila i 
zaštitne mere. 
„Jura“ je svega nekoliko dana radila sa oko 400 radnika u dve smene, a onda uvela i treću sa još 200 
zaposlenih. 
Proizvodnja je danas vraćena u redovan režim sa više od 1.000 radnika u tri smene. 
 
 

Vesović (PKS): Svaka treća firma u Srbiji izgubila 80 odsto prihoda  
 
Najveći problemi privrednika u Srbiji tokom epidemije i vanrednog strtanja su odlaganje ili 
otkazivanje porudžbina, nemogućnost pokrivanja osnovnih troškova poslovanja, ograničavanje 
radnog vremena, nemogućnost naplate potraživanja, nelikvidnost i teškoće u logistici i distribuciji. 
Direktor Sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju Privredne komore Srbije (PKS) 
Mihailo Vesović je to rekao je u intervuju za Magazin Biznis. 
Naveo je da je anketa PKS pokazala je da je do kraja marta svako treće preduzeće procenilo gubitak 
prihoda veći od 80 odsto, a svako drugo iznad 50 odsto. 
Ukazao je da se svet suočava sa globalnom krizom bez presedana, da je ceo ekonomski sistem 
paralisan, te se „i privreda Srbije suočava s brojnim problemima: od kašnjenja i otkazivanja 
porudžbina, problema nelikvidnosti, zabrane rada…“. 
„Prvo su na udaru bili turizam, ugostiteljstvo i putnički saobraćaj koji sada, praktično, i ne 
funkcionišu. Vremenom se kriza prelila i na prerađivačku industriju pa je značajan broj kompanija 
obustavio ili smanjio proizvodnju“, naglasio je Vesović. 
Dodao je da su firme sa ekonomski manjim potencijalom najugroženije i da je sada teško proceniti 
kolika je šteta, ali je za mnoge kompanije ona totalna, jer jednostavno ne mogu da rade, ali „ipak, 
ekonomske mere države bi trebalo u značajnoj meri da im pomognu da održe zaposlenost i likvidnost 
dok traju vanredne okolnosti“. 
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„Ni velike kompanije na globalnom nivou još ne izlaze sa projekcijama gubitaka jer se situacija 
ubrzano menja i ne može se precizirati do kada će kriza trajati, u zdravstvenom smislu“, rekao je 
Vesović. 
Podsetio je da se PKS u startu aktivirala da pruži pomoć i podršku privredi. 
„Na samom početku krize PKS je potpuno bila fokusirana na uspostavljanje sistema informisanja, 
kako bi naše članice imale što preciznije i što pouzdanije informacije šta se dešava i kako da se 
ponašaju“, rekao je on. 
Uporedo, „kroz naše poslovne asocijacije i mrežu regionalnih privrednih komora radili smo na 
stabilizaciji lanca snabdevanja, pre svega u apotekama, maloprodaji i logističkim centrima. Zato je od 
ključnog značaja bilo održavanje transportnog potencijala i funkcionisanje graničnih prelaza kako bi 
roba mogla da se doprema i otprema“, rekao je Vesović. 
Na pitanje iz kojeg sektora stiže najviše poziva na pomoć, rekao je da je to mali biznis, a najčešća 
pitanja su o merama Vlade Srbije u vanrednim okolnostima, uslovima za podršku od strane države 
kroz Program ekonomskih mera, kupovini zaštitne opreme, organizovanju rada tokom zabrane 
kretanja, tretmanu robe na granicama. 
„Svaka treća firma, odnosno 33,9 odsto učesnika u anketi procenilo je da su do početka aprila imali 
gubitak prihoda veći od 80 odsto, a svaka druga da je taj gubitak bio iznad 50 odsto. Takođe, oko 30 
odsto privrednih subjekata očekuje teškoće u izmirivanju obaveza u prvih 30 dana, dok oko 50 odsto 
kompanija očekuje da će ih imati u periodu od 30 do 60 ili 90 dana“, rekao je Vesović. 
Naveo je da je anketa PKS i USAID-a „Zajedno kroz krizu“ pokazala i da će biti dug period oporavka 
pojedinih firmi. 
„Tako je 41,5 odsto privrednika istaklo da bi im trebalo od jednog do tri meseca da se vrate na 
uobičajeni nivo poslovanja da se kriza zaustavila početkom aprila. Sličan broj privrednih subjekata 
procenio je da bi im bilo potrebno od tri meseca do godinu dana. Samo 14 odsto firmi moglo bi za 
manje od mesec dana da vrati biznis na uobičajeni nivo poslovanja, dok pet odsto privrednika smatra 
da bi im bilo potrebno više od godinu dana“, rekao je Vesović. 
 
 

 
 

Kragujevački oružari se vraćaju na posao, Fijat još ne radi 
 
KRAGUJEVAC – Plaćeno odsustvo zbog epidemije koronavirusa prekinuto je za oko 300 radnika 
fabrike Zastava oružje koji su danas pozvani da se vrate u proizvodnju, rečeno je za agenciju Beta u 
Samostalnom sindikatu te fabrike. U sindikatu navode da su ti radnici pre svega angažovani da se 
pripreme uslovi za nastavak proizvodnje u fabrici koja zapošljava oko 2.500 radnika. 
Prema rečima predsednika sindikata Dragana Ilića, tendencija je da će se broj radnika u fabrici 
uvećavati. 
On kaže da su svim halama gde se danas radi obezbeđena dezinfekciona sredstva za ruke i obuću, kao 
i zaštitne maske i rukavice. 
Ilić je rekao da kao problem vidi prevoz zaposlenih, pošto javni gradski prevoz ne radi. 
U fabrici Fijat Krajsler automobili Srbija u Kragujevcu, posle plaćenog odsustva, zaposleni od danas 
koriste preostale dane godišnjeg odmora iz 2019. godine. 
Posle toga, kako kažu u Samostalnom sindikatu fabrike u Kragujevcu, najverovatnije je da će radnici 
Fijata ponovo biti na plaćenom odsustvu. 
Predsednik sindikata Zoran Marković je rekao Beti da su radnici Fijata uglavnom iskoristili svih 45 
dana plaćenog odsustva, što je po zakonu u jednoj kalendarskoj godini. 

http://www.politika.rs/
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On kaže da veruje da je kompanija zatražila odobrenje i za dodatno plaćeno odsustvo od Ministarstva 
za rad, na šta ima pravo kao i druge firme u Srbiji, dok traje vanredno stanje. 
Marković navodi da obnavljanje proizvodnje u Fijatu u Kragujevcu zavisi od kompanije u Italiji „koja 
pokreće sve” i da se nada da će planovi i stav „centrale” biti poznati početkom maja. 
On kaže da je za sindikat fabrike u Kragujevcu veoma važno da se za povratak radnika u proizvodnju 
utvrde precizne mere, od nošenja zaštitne opreme do rastojanja među radnicima u proizvodnji. 
Kompanija Jura u Rači obnavlja danas proizvodnju u punom kapacitetu u tri smene sa oko 1.200 
radnika. 
U sindikatu „Nezavisnost” te fabrike smatraju da je prekršen raniji dogovor o načinu rada za vreme 
epidemije koronavirusa te danas očekuju dolazak predstavnika opštinskog kriznog štaba i Regionalne 
privredne komore. 
 
 

Привредници очекују опоравак за три месеца 
 
 
Највећи оптимисти су у секторима информисања, комуникација, грађевинарства и 
пољопривреде, док су најугроженије делатности угоститељство и туризам 
Аутор: Маријана Авакумовић 
 
Највећи изазови са којима се боре мала и средња привредна друштва у Србији у условима 
пословања измењеним услед пандемије вируса, јесу како покрити основне трошкове пословања 
и решити одлагање и отказивање поруџбина, показују резултати анкете „Заједно кроз кризу” 
коју су од 26. до 31. марта спровели Привредна комора Србије и Пројекат сарадње за економски 
развој УСАИД-а. 
Осим изазова покривања трошкова, компаније у приватном сектору, према анкети која је 
обухватила 806 микро, малих и средњих предузећа у Србији, боре се да заштите осетљиву 
ликвидност, свака друга анкетирана фирма сматра да има преполовљени приход, а свака трећа 
да може да се прилагоди пословању преко интернета. Према налазима анкете, најугроженије 
делатности су туризам и угоститељство. 
Мала и средња предузећа очекују повратак на уобичајени ниво пословања три месеца након 
завршетка кризе, а највећи оптимисти су у секторима информисања, комуникација, 
грађевинарства и пољопривреде, јер верују да се, у просеку, могу опоравити брже од других. 
Већини компанија помогло би ослобађање од плаћања пореза и доприноса, показало је 
истраживање. 
Оцењујући интензитет негативних ефеката, привредници кажу да је најјачи удар на пословање 
изазвало одлагање или отказивање поруџбина (3,9, на скали од један до пет), немогућност 
покрића основних трошкова пословања (3,7), ограничења радног времена (3,7) и немогућност 
наплате потраживања (3,7). Свака друга фирма, у просеку, верује да су јој пословни приходи 
барем преполовљени у односу на исти месец прошле године, док готово трећина анкетираних, 
углавном у сектору микро предузећа и предузетника, очекује губитак већи од 80 одсто у 
поређењу са мартом 2019. 
Према секторима делатности, највеће губитке очекују туризам и угоститељство (45,5 одсто), 
остале услуге (39,2 одсто), као и стручне, научне, иновационе, техничке и административне 
делатности (31 одсто). 
Апсолутна већина испитаника, 97 одсто очекује тешкоће у наплати потраживања, а свега три 
процента свих испитаних фирми, углавном малих компанија из ИТ сектора, као и малих и 
средњих из сектора индустрије, уопште не очекује промене. 

http://www.politika.rs/scc/autor/895/Marijana-Avakumovic
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Анкета показује да је мало привредника у првом таласу отпустило запослене. У највећој мери 
смањили су број радних сати и организовали рад од куће, а трећина испитаних интензивирала 
је преговоре са повериоцима око отплате дугова. 
Када је у питању могућност пословања преко интернета, свака трећа фирма сматра да се може, 
делимично (26 одсто) или потпуно (пет одсто), прилагодити пословању путем интернета. 
Према структури, предузетницима и микро предузећима је лакше да пословање изместе у 
онлајн простор него средњим компанијама. Најугроженије делатности су туризам и 
угоститељство, где је продаја смањена за 57 одсто, а профитабилност за 63 процента. 
За мере финансијске подршке привреди (инвестициони кредити и кредити за ликвидност), 
посебно су заинтересовани ИТ сектор, грађевинарство и трговина. ИТ сектор најпожељнијом 
подршком сматра обуке и кредите за дигитализацију пословања. 
Више од 40 одсто фирми процењује да ће им бити потребно до три месеца да се врате на 
уобичајени ниво пословања, док је за трећину испитаника тај рок дужи и траје шест месеци. 
По делатностима, највећи оптимисти су у секторима информисања, комуникација, 
грађевинарства и пољопривреде, јер они верују да се у просеку могу опоравити брже од других. 
 
 

„Нора Сербиа” отпушта 70 радника 
 
 
Ликвидација нишког погона ове фирме за израду одевних предмета започела је уочи 
проглашења ванредног стања 
Аутор: Тома Тодоровићу 
Ниш – Фирма „Нора Сербиа”, један од коопераната предузећа „Олимпијас срб”, одлучила је да 
отпусти све раднике погона у Нишу. Ова фирма је стационирана у кругу некадашње индустрије 
текстила „Нитекс”, коју је пре осам година купио италијански „Бенетон”. Како се говори, разлог 
отпуштања није ванредно стање, већ наводни престанак рада и гашење фирме у Србији. У 
нишком руководству ове фирме, после одлуке централних органа управљања и пословодства о 
престанку рада кажу да је започет законски поступак ликвидације „Нора Сербиа”, што 
аутоматски значи да радници морају да траже нови посао. 
Према сазнањима до којих је могло да се дође, поступак ликвидације ове фирме званично је 
започет пре проглашења ванредног стања у нашој земљи. Тада је око 70 запослених, већином 
жена, од којих је једна на трудничком боловању, обавештено да је потребно да се писмено 
изјасне о раскиду досадашњих уговора о раду. Радници који су се јављали нишким медијима 
истакли су да је сваком од њих приликом позива за потписивање решења о престанку радног 
односа речено да ће бити пребачени у предузеће „Олимпиас Книт-инг”, које је кћерка фирма 
„Олимпијас Срба”. Како није дошло до реализације прелазака у ову другу фирму, до сада 
запослени у „Нора Сербиа” одлучили су да затраже помоћ јер највећи број њих ће остати на 
улици. 
Иако су у нишком руководству „Нора Сербиа”, где је још један мали број запослених у 
администрацији, непрестано говорили да запосленима радни однос престаје због ликвидације 
и престанка рада фирме и да је свима обезбеђен посао у „Олимпијас Книт-ингу”, одједном су 
окренули плочу и сада тврде да су сви радници због слабих резултата у пословању добили 
отказ. И даље, међутим, они који одговарају на телефонске позиве у „Нора Сербиа” престанак 
рада ове фирме не повезују с увођењем ванредног стања. Најновији детаљ у образложењима 
јесте да се досадашњи директор фирме спрема ових дана за одлазак у пензију, као и да у фирми 
нико неће остати и да већ после Ускрса неће бити никога ко би досадашње раднике упутио куда 
да иду и шта да раде. 

http://www.politika.rs/scc/autor/947/Toma-Todorovic
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У документима Агенције за привредне регистре одлука о почетку поступка ликвидицаје 
заведена је 14. марта, а решење о ликвидацији донето је 8. априла. Тога дана је „Нора Сербиа” 
званично добила ликвидационог управника. Према подацима из АПР-а, фирма „Нора Сербиа” 
пословала је у нашој земљи од 2011. године. Тада је била у италијанско-хрватском власништву, 
али нема података да ли је у међувремену мењала власника. „Нора Сербиа” је била повезана с 
фирмом „Олимпијас Срб”, која је директан кооперант „Бенетона”, и у чијем је склопу предузеће 
„Олимпијас Книт-инг”, у коју је, према неиспуњеним обећањима, требало да пређе свих 70 
радника до тог тренутка запослених у „Нора Сербиа”. 
 
 

 
 
 

Sindikat Jure: Prekršen dogovor, inspekcija odlučuje o nastavku rada 
 
 
AUTOR: 
Milan Nikić 
Izvor: N1 

Hale južnokorejske korporacije Jura u Rači i danas su radile sa većim brojem radnika u odnosu na 

dogovor postignut pre dve nedelje, pa je na poziv Kriznog štaba ove šumadijske opštine ponovo došao 

tim epidemiologa kragujevačkog Instituta za javno zdravlje i predstavnici Privredne komore Šumadje 

i Pomoravlja, potvrdio je za N1 predsednik sindikata "Nezavisnost" Jure u Rači Saša Marković. 

"Mi smo danas praktično radili sa punim kapacitetom zaposlenih, 290 radnika po smeni, a prema 

naredbi epidemiologa, zbog poštovanja socijalne distance u vreme pandemije, dozvoljeno je 210 

radnika u smeni. Od 1.150 radnika na posao dolazi oko 900, što je mnogo više od propisanih 40 odsto 

na koje je poslovodstvo pristalo pre samo dve nedelje", ističe Saša Marković. 

On dodaje da je poslovodstvo Jure u Rači danas tražilo da im se pisanim putem dostave zahtevi o 

merama zaštite i dozvoljenom broju radnika u halama Jure. 

"Komisija sastavljena od Kriznog štaba, sindikata, Privredne komore i epidemiologa iz Kragujevca 

tokom dana dostaviće Inspekciji rada mišljenje, a ujutru će doći inspektori i odlučiti koliko radnika 

može da radi u smeni. Ili da zatvori fabriku", zaključuje predsednik sindikata "Nezavisnost" u Juri 

Saša Marković. 
 

 

 

 
 

http://rs.n1info.com/journalist143/Milan-Nikic
http://rs.n1info.com/journalist143/Milan-Nikic
http://rs.n1info.com/journalist143/Milan-Nikic
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BIZ LAIF 

 

Plaćeno odsustvo prekinuto za 300 oružara, hitno pozvani na posao 
BIZLife 
 
 
Plaćeno odsustvo zbog epidemije koronavirusa prekinuto je za oko 300 radnika fabrike Zastava 
oružje koji su danas pozvani da se vrate u proizvodnju, rečeno je za agenciju Beta u Samostalnom 
sindikatu te fabrike. 
U sindikatu navode da su ti radnici pre svega angažovani da se pripreme uslovi za nastavak 
proizvodnje u fabrici koja zapošljava oko 2.500 radnika. 
Prema rečima predsednika sindikata Dragana Ilića, tendencija je da će se broj radnika u fabrici 
uvećavati. 
On kaže da su svim halama gde se danas radi obezbeđena dezinfekciona sredstva za ruke i obuću, kao 
i zaštitne maske i rukavice. 
Ilić je rekao da kao problem vidi prevoz zaposlenih pošto javni gradski prevoz ne radi. 
Fijat još uvek ne radi 
U fabrici Fijat Krajsler automobili Srbija u Kragujevcu posle plaćenog odsustva, zaposleni od danas 
koriste dane “starog” godišnjeg odmora iz 2019. godine. 
Posle toga, kako kažu u Samostalnom sindikatu fabrike u Kragujevcu, najverovatnije je da će radnici 
Fijata ponovo biti na plaćenom odsustvu. 
Predsednik sindikata Zoran Marković je rekao Beti da su radnici Fijata uglavnom iskoristili svih 45 
dana plaćenog odsustva, što je po zakonu u jednoj kalendarskoj godini. 
On kaže da veruje da je kompanija zatražila odobrenje i za dodatno plaćeno odsustvo od Ministarstva 
za rad, na šta ima pravo kao i druge firme u Srbiji, dok traje vanredno stanje. 
Marković navodi da obnavljanje proizvodnje u Fijatu u Kragujevcu zavisi od kompanije u Italiji “koja 
pokreće sve” i da se nada da će planovi i stav “centrale” biti poznati početkom maja. 
“Zna se da Fijat ne proizvodi vozila za lager, već prema tražnji tržišta. Najveća tržišta za vozilo ‘500L’, 
koje proizvodimo u Kragujevcu, su Italija, Španija i Francuska koje su teško pogođene epidemijom 
koronavirusa”, rekao je Marković. 
Dodao je da obnavljanje proizvodnje “500L” u Kragujevcu zavisi i od stabilizacije stanja u drugim 
zemljama gde se nalaze Fijatove kooperantske firme. 
Marković kaže da je Fijat velika “mašinerija” i da moraju da se svi u tom lancu “usaglase” kako bi se 
nastavilo sa proizvodnjom. 
On kaže da je za sindikat fabrike u Kragujevcu veoma važno da se za povratak radnika u proizvodnju 
utvrde precizne mere, od nošenja zaštitne opreme do rastojanja među radnicima u proizvodnji. 
Kompanija Jura u Rači obnavlja danas proizvodnju u punom kapacitetu u tri smene sa oko 1.200 
radnika. 
U sindikatu “Nezavisnost” te fabrike smatraju da je prekršen raniji dogovor o načinu rada za vreme 
epidemije koronavirusa te danas očekuju dolazak predstavnika opštinskog kriznog štaba i Regionalne 
privredne komore. 
Izvor: Beta 

 
 

https://www.bizlife.rs/author/redakcija/

