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Inspekcija rada u četvrtak u fabrikama Jure u Rači, Leskovcu i Nišu 
 
 
AUTOR: 
Milan Nikić 

Hale južnokorejske korporacije Jura u Rači danas su radile sa više radnika nego što to predviđa 

sporazum sindikata, Kriznog štaba opštine Rača, epidemiologa Instituta za javno zdravlje i 

poslovodstva fabrike, a sutra stiže Inspekcija rada, potvrđeno je za N1 u Sindikatu "Nezavisnost" Jure 

u Rači kragujevačkoj. 

"Ceo dan smo danas čekali da dođe inspekcija rada iz Kragujevca. Pre pola sata su javili Kriznom 

štabu opštine da će sutra (četvrtak) inspektori rada ući u pogone Jure u Leskovcu, Nišu i Rači. 

Očekujemo da se inspektori sami uvere da li su radnici bezbedni i da li ima socijalne distance na 

radnim mestima", kaže za N1 predsednik Sindikata "Nezavisnost" račanske Jure Saša Marković. 

Sporazum od pre dve nedelje je predvideo da radi 40 odsto radnika u Rači, a ne 90 odsto kao juče i 

danas, dve smene po 210 radnika i da autobusi koji voze zaposlene na posao primaju maksimalno 20 

ljudi. 
 

 

 

Inspekcija ne reaguje na postupke Jure 
 
Iako najavljeni, inspektori rada juče posle podne nisu se pojavili u fabrici južnokorejske Jura 
korporacije u Rači Kragujevačkoj, gde je trebalo da konstatuju da je izveštaj predstavnika 
kragujevačkog Instituta za javno zdravlje i regionalne privredne komore da je menadžment Jure 
prekršio dogovor o smanjenju obima rada u preduzeću postignut 8. aprila sa sindikatom.  

– Iz Inspekcije rada upravo smo obavešteni da njihovi inspektori nisu došli u našu fabriku, zbog toga 
što navodno treba istovremeno da se pojave u sve tri Jurine fabrike u Srbiji, u Rači, Nišu i Leskovcu. 
Ne znam ko će da snosi odgovornost ukoliko se određeni broj radnika zarazi korona virusom dok se 
inspektori rada ne dogovore da istovremeno dođu u sve tri fabrike u Srbiji – rekao je juče našem listu 
predsednik Sindikata u Rači Saša Marković, napominjući da gotovo svi radnici te firme od prekjuče 
rade u tri smene, da za pojedinim radnim stolovima operacije završava po više radnika, među kojima 
je fizičko rastojanje tek 30 do 40 centimetara, dok na pauzama po nekolicina njih sedi na istoj  klupi. 

U FABRIKU SE VRATILO OKO 300 ORUŽARA 

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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U Zastavi oružju upravo je počelo da radi nešto više od 300 oružara koji su, prema informaciji iz 
fabričkog Sindikata, angažovani na stvaranju uslova za ponovno pokretanje proizvodnje pešadijskog 
naoružanja, te lovačko-sportskog i oružja za ličnu odbrane. Očekuje se da će do kraja sedmice u fabrici 
da bude angažovano još nekoliko stotina, od ukupno oko 2.500 radnika.  Fabrički Krizni štab u petak, 
24. aprila, treba da donese odluku o tome kada će Zastava oružje da počne da se radi punim 
kapacitetom. Moguće je da to bude već od 27. aprila. 

 

 

Kompanija „Tigar Tajers“ iz Pirota kreće sa punim kapacitetom 
proizvodnje 4. maja 
 
Menadžment Kompanije „Tigar Tajers“ (Tigar Tyres) iz Pirota odlučio je da u skladu sa preporukama 
republičkih i lokalnih zvaničnika, narednih dana stvori uslove za ostvarenje punog kapaciteta 
proizvodnje 4. maja, saopštila je danas Služba za komunikacije ove kompanije. 
U saopštenju se navodi da je juče održan sastanak predstavnika rukovodstva kompanije sa 
predstavnicima Pirotskog okruga, Grada Pirota, Privredne komore Srbije, Privredne komore Pirot, 
Zavoda za javno zdravlje, sindikata i policije. 
Cilj sastanka bila je razmena informacija i dobrih praksi u cilju bezbednog početka proizvodnje u 
postojećim uslovima. 
„Tigar Tyres“ je predstavio Protokol o preventivnim higijenskim merama „Michelin Grupe’“ u vezi sa 
pandemijom Covid 19, koji ujedno sadrži i sve propisane preventivne mere Vlade Republike Srbije u 
novonastaloj situaciji”,navodi se u saopštenju kompanije. 
Podsećamo da je proizvodnja ove Kompanije u Pirotu i Babušnici zaustavljena 23. marta u 14 sati, „uz 
minimum neophodnih aktivnosti koje se organizuju u bezbednim uslovima“. 
Kompanija“Tigar Tajers“ čiji je vlasnik kompanija „Mišelin“ zapošljava u Pirotu i Babušnici 3.600 
radnika. 
 

Slovenački proizvođač kućnih aparata Gorenje ukida 2.200 radnih mesta 
 
Slovenački proizvođač kućnih aparata Gorenje će ukinuti 2.200 radnih mesta zbog posledica 
pandemije korona virusa, javila je danas slovenačka javna televizija.  
Hiljadu radnih mesta biće ukinuto u fabrici i kancelarijama u Sloveniji ostatak će biti u filijalama u 
inostranstvu, rekao je sindikalni predstavnik Žan Zeba za televiziju posle vanrednog sastanka koji je 
uprava kompanije sazvala danas. 
Mere su usledile posle velikog pada tražnje povezane sa pandemijom,navodi slovenačka televizija 
dodajući da će ostali detalji biti izneti sutra. 
Gorenje je jedan od najvećih slovenačkih izvoznika i ima fabrike u Srbiji i Češkoj. Kompaniju je kupila 
kineska grupa Hisense 2018. godine, sa namerom da proširi proizvodnju i prodaju kućnih aparata 
širom Evrope. 

 
Užički „Prvi partizan“ nastavlja priozvodnju 4. maja 
 
Preduzeće „Prvi partizan“ u Užicu 4. maja nastaviće proizvodnju koja je, zbog epidemije krona virusa, 
bila privremeno obustavljena 2. aprila. 
Nastavak proizvodnje je ranije bio najavljen za 21. april, ali je prolongiran za 4.maj zbog, kako je za 
užičke Vesti objasnio generalni direktor Dobrosav Andrić, bezbednosti radnika i promena u otpremi 
proizvoda evropskom tržištu, usled problema sa transportom. 
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U toj fabrici je zaposleno 1.650 radnika, koji su u dva navrata – 18. i 31. marta upućeni na godišnje 
odmore. Andrić je ranije kazao da će posledice prekida proizvodnje u toj fabrici zavisti od naplate i 
otpreme već gotove robe i da očekuje da će, do kraja aprila, stići sirovine za dva izvozna posla. 
 
 

CINS 
 
Virus korona: Kineski Ziđin suspendovao radnicu zbog navodnog 
ugrožavanja kolega 
 
Di na Đorđ ev ić  
 

Kineska kompanija Ziđin, ranije Rudarsko-topioničarski basen Bor, suspendovala je radnicu 

Kristinu Petkovski tvrdeći da nije poštovala mere za suzbijanje virusa korona čime je ugrozila 

zdravlje zaposlenih. Iako ona nema koronu, iz kompanije su joj zapretili otkazom ukoliko se neko 

iz firme zbog nje zarazi. Njene kolege poslate su u samoizolaciju suprotno savetima epidemiologa, 

otkriva CINS. 

Kristina Petkovski, zaposlena u Odeljenju kontrole kvaliteta jednog od ogranaka u 

kompaniji Ziđin Bor Koper (Zijin Bor Copper) suspendovana je sa posla zbog navodnog kršenja 

mera za preventivno sprečavanje širenja epidemije korone koje je ovo preduzeće donelo. 

Petkovski je odgovorna jer nije odmah prijavila da je došlo do promene zdravstvenog stanja člana 

njene porodice, te nije samoinicijativno otišla u kućnu izolaciju, piše u Odluci kompanije od 7. 

aprila u koju je Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS) imao uvid. 

Ona neće ići na posao tri meseca i za to vreme primaće trećinu plate, shodno odredbi Kolektivnog 

ugovora, objašnjava za CINS Žarko Radulović, predsednik Sindikalne organizacije Topionica–

Bor čiji je Petkovski član. 

U dokumentaciji koju je Radulović pokazao CINS-u piše da je član porodice Kristine Petkovski 23. 

marta dobio temperaturu, da je izvesno vreme lečen, ali da mu to nije pomoglo i da mu je 3. aprila 

ustanovljena upala pluća izazvana virusom korona. 

Radulović kaže da je ona obaveštavala kolege o stanju zaraženog člana porodice još od marta. Išla 

je na posao sve dok virus nije potvrđen, dodaje, te ne zna šta je ona mogla da uradi drugačije:  

https://www.cins.rs/author/dina-dordevic/
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„Ona je ispoštovala proceduru što se nas tiče. Ne znam razlog postupanja poslodavca prema njoj 

na ovakav način. Ona je obaveštavala sve. Njeni neposredni rukovodioci su svi znali“, objašnjava 

Radulović. 

PREDSTAVNICI KOMPANIJE ZIĐIN DOČEKALI POMOĆ SRBIJI IZ KINE;   

Zbog toga je kažnjeno još 12 zaposlenih na Odeljenju gde Petkovski radi, kao i četiri rukovodioca 

celog ogranka TIR. U Odluci kompanije piše da su svi prekršili propisane mere – njene kolege jer 

nisu prijavile šta se događa iako su znale, zbog čega im je jedna plata umanjena za 20% osnovne 

zarade, a rukovodioci zato što nisu pratili zdravstveno stanje zaposlenih i njihovih članova 

porodice, zbog čega im je plata umanjena za isti iznos tri meseca. Rukovodilac Odeljenja razrešen 

je sa funkcije. 

„Ovaj incident je doveo do ugrožavanja zdravlja i ostalih zaposlenih lica, to je takođe veoma veliki 

uticaj i na proizvodnju“, navodi se u Odluci. 

Pored ovoga, kompanija Ziđin je za Kristinu Petkovski i još 25 kolega sa kojima je imala bliske 

kontakte naredila samoizolaciju. Dokumentacija koja je CINS-u data na uvid, međutim, pokazuje 

da slanje Kristininih kolega nije bila preporuka epidemiologa Javorke Stankulić, koja je upoznata 

sa slučajem. Stankulić je 6. aprila, dan pre nego što je uprava odlučila da kazni zaposlene, 

kompaniju obavestila da se radnici koji su sa Petkovskom bili u kontaktu „ne stavljaju u 

samoizolaciju do daljnjeg“. Ona je objasnila da Petkovski i njena porodica nemaju tegoba, kao i da 

je virus ustanovljen članu porodice koji ne živi sa njom u istom domaćinstvu i koga zaposlena nije 

videla od 22. marta, odnosno pre nego što je dobio temperaturu. 

Stankulić je ovako odgovorila na dopis u kom kompanija Ziđin moli Zavod za javno zdravlje 

„Timok“ u Zaječaru da preduzme mere prema radnicima koji su poslati u samoizolaciju.  

Kompanija suprotno odgovoru donosi Odluku u kojoj, između ostalog, kaže da će odmah raskinuti 

ugovor sa Kristinom Petkovski „ukoliko dođe do potvrđivanja novih slučajeva pozitivnih na 

korona virus a u vezi su sa ovim slučajem“. 
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Javorka Stankulić odbila je da da komentar za CINS, a Kristina Petkovski nije želela da govori jer 

nema ovlašćenje od kompanije da razgovara sa medijima. 

Ipak, kako nam je rekao Žarko Radulović iz Sindikalne organizacije Topionica–Bor, Petkovski 

nema koronu i dobro se oseća. 

U dopisu Ziđinu ovaj sindikat zamera što kompanija nije utvrdila da su zaposleni kršili propisane 

mere pre nego što je izrekla kazne. Dodaju da je odluka o kažnjavanju objavljena na oglasnoj tabli, 

čime su izneti lični podaci Kristine Petkovski i prekršeni međunarodni i domaći propis i u pogledu 

zaštite podataka o ličnosti. 

Ziđin u borbi protiv korone 

DOČEK POMOĆI IZ KINE 

 

Među donatorima dve laboratorije za testiranje na koronu našla se i kineska kompanija Ziđin. 

Prilikom dočeka opreme na beogradskom aerodromu 15. aprila, predstavnik  Ziđina, Sajmon 

Ling, izjavio je da su Srbiji poklonili i zaštitnu opremu za Vojvodinu, Bor i Majdanpek.  

Ling je rekao da ova rudarska kompanija „ima misiju da pomaže i radi u korist celog društva, a 

posebno u ovim teškim vremenima borbe sa virusom Kovid 19“.  

Laboratorije će omogućiti veći obim testiranja na virus - po 2.000 testova dnevno u Kliničkom 

centru Beograd i 1.000 u Nišu, navodi se  u saopštenju Ministarstva rudarstva i energetike. 

„Neminovno je da će kriza koja nas je zadesila proći, a nakon toga radnici će biti prinuđeni da 

svoja prava štite u sudskim postupcima, kojih će biti mnogo ako se nastavi sa ovakvim načinom 

postupanja prema zaposlenima“, navodi se u dopisu sindikata. 

Iz kompanije Ziđin nisu odgovorili na pitanja da li su vodili postupak utvrđivanja krivice za 

kažnjene radnike, zatim zbog čega su postupili suprotno odgovoru epidemiologa, kao i zašto su 

podatke o medicinskim nalazima članova porodice Kristine Petkovski javno izložili.  

Pored ovoga, nedavno je uprava Ziđina obavestila zaposlene da će otpustiti one koji se zaraze 

koronom jer nisu poštovali mere kompanije i Vlade Srbije. Kako su nam tada rekli pravnici, 

protivzakonito je da poslodavac ispituje kako se neko razboleo. U tome su saglasni i 

radnici Ziđina – reprezentativni sindikati kompanije bunili su se protiv ovakvih mera navodeći da 

su suprotne Zakonu o radu i Kolektivnom ugovoru. 

https://www.mre.gov.rs/aktuelno.php#a495
https://www.cins.rs/kineski-poslodavac-u-boru-preti-radnicima-nezakonitim-otkazom/
https://www.cins.rs/kineski-poslodavac-u-boru-preti-radnicima-nezakonitim-otkazom/
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Do objave teksta izostao je i odgovor kompanije da li namerava da povuče  ovo obaveštenje. 
 

RTK 
 

Запослени у Фијату на годишњем одмору из 2019. 
 
Запослени у фабрици Фијат аутомобили Србија од јуче користе индивидуалне годишње одморе 
из 2019. године, изјавио је за Телевизију Крагујевац Зоран Марковић, председник Самосталног 
синдиката фабрике. 
Марковић је навео да нису тачне информације које су се претходних дана појавиле у медијима 
да је Фијат тражио од  државе и добио 40 дана плаћеног одсуства за раднике. 
Коронавирус је затворио „Фијатове“ фабрике у Италији почетком марта, али и у осталим 
земљама које су погођене КОВИДОМ-19. 
Прекид производње је наступио и у Крагујевцу. Одлука када ће бити настављена производња 
зависи од менаџмента фабрике, односно од званичних одлука које ће донети италијанска 
влада. 
Претходних дана појавиле су се информације да су запослени у Фијату добили 40 плаћеног 
одсуства, а то је Марковић демантовао. 
Фабрика аутомобила у Крагујевцу, како каже Марковић сигурно у почетку по наставку процеса 
производње неће радити ни пуним капацитетом, а сигурно неће ни производити некадашњи 
број возила. 
Динамику производње одредиће ситуација на тржишту а како је програм из Крагујевца раније 
био за наше, тржиште Италије, Шпаније и Француске, Марковић је оценио да ће и потражња за 
возилима у овим земљама умногме зависити од начина на који ће убудуће те државе 
функционисати. 
Извештава новинарка РТК Слађана Обрадовић Чукарић. 
 

 

U rudniku „Soko“ 14 rudara zaraženo virusom korona 
Z. Gligorijević  
 
U rudniku „Soko“ 14 rudara pozitivni su na virus koronu, ali rudnik nije zatvoren 
DESPOTOVAC – U svih devet rudnika Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja „Resavica“ 
održava se minimum procesa rada, jer rudnci ne smeju da stanu. U rudniku „Soko“ 14 rudara 
pozitivni su na virus koronu, ali rudnik nije zatvoren. Prema rečima v.d. direktora JP PEU „Resavica“ 
Marka Vukovića, čekaju da prođe određen period, a ako za to vreme ne bude novih oboljevanja, po 
preporuci Vlade Srbije, proizvodnja uglja biće vraćena u normalu. 
- Srećom, nemamo nijedan smrtni slučaj među rudarima, inficirani rudari imaju blaže simptome. 
Neki su na bolničkom lečenju, neki u kućnoj izolaciji. U rudniku „Rembas“ u Resavici nijedan rudar 
nije kovid pozitivan, ali jeste supruga jednog i deda drugog rudara. Pošto su oni, koji su se zarazili na 
dijalizi u Opštoj bolnici u Ćupriji, bili u kontaktu sa nekim našim radnicima, testirani su, i sada 
čekamo rezulate – navodi Vuković. 
Prema rečima direktora Doma zdravlja u Despotovcu Dejana Miloševića, kome pripadaju i rudari 
rudnika „Rembas“, zbog toga što je kod osam pacijenata sa dijalize potvrđen virus, u prethodna dva 
dana testirano je 55 osoba. 

https://www.cins.rs/kineski-poslodavac-u-boru-preti-radnicima-nezakonitim-otkazom/
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Мали: Одличан одзив привредника, рад и на секторској подршци 
Извор: Tanjug 
     

БЕОГРАД: Министар финансија Синиша Мали рекао је данас да је веома задовољан одзивом 

привредника, који су се у протеклих недељу дана у великом броју пријавили за коришћење 

олакшица из Програма економских мера. 

Закључно са 21. априлом, 169.111 привредних субјеката је изабрало банку за отварање 

наменског рачуна за исплату директних давања, саопштило је Министарство финансија после 

4. састанак Координационог тима за имплементацију Програма економских мера за 

смањивање негативних ефеката проузрокованих пандемијом вируса КОВИД 19. 

Такође, закључно са јучерашњим даном остало је још 134.857 привредних субјеката који имају 

рачун у више банака и још нису изабрали банку. 

ППП-ПД пореску пријаву је поднело 38.628 привредних субјеката за 278.530 запослених, а 

одложено је укупно 6,9 милијарди динара обавеза за порезе и доприносе. 

Износ одложених обавеза по основу аконтација за порез на добит биће познат 4. маја када се 

буде знао укупан број привредних субјеката који имају право да користе фискалне погодности 

и директна давања. 

"Пореска управа моћи са сигурношћу да примени све валидације и креира скуп обвезника тек 

по истеку законског рока за подношење ППП-ПД пријава и подношења пореске пријаве, што је 

30. април", истакао је Мали. 

Он је додао да ће се, након извршених провера, до 5. маја знати која тачно предузећа од 

пријављених имају право на олакшице, након чега ће одмах кренути и исплата новчаног 

износа од око 30.000 динара на наменске рачуне послодаваца, а који су намењени 

запосленима. 

Када је реч о кредитима Фонда за развој, закључно са 21. априлом, 52 привредних субјеката је 

поднело захтев за кредит код Фонда за развој, а тражени износ кредита је 1,026,870,000 

динара. 

На састанку је речено да су, након јучерашње седнице Управног одбора Фонда за развој, 

одобрена средства за 25 кредита у износу од 729,09 милиона динара. 

На састанку је било речи и о секторској подршци која би се усмерила ка секторима које је 

епидемија вируса Ковид 19 посебно угрозила, као што су туризам, хотелијерство, путнички 

саобраћај. 

"Истакнуто је да је у том смислу већ донета и прва у низу мера, која се односи на обезбеђивање 

400.000 туристичких ваучера за одмор у Србији, у износу од две милијарде динара", каже се у 

саопштењу. 

На састанку је закључено да ће се на секторској подршци посебно радити у наредном периоду. 

Састанку су присуствовали министарка за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру Зорана 

Михајловић, министар за рад запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић, 
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државни секретар у Министарству привреде Милун Тривунац, вицегувернери Народне банке 

Србије Ана Ивковић, Драгана Станић и Жељко Јовић као и представници кабинета 

председника Републике Србије, председнице Владе, Привредне коморе Србије и Пореске 

управе. 

 


