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Синдикати, послодавци: Мере значајне, треба их допунити и 
прилагодити 
Извор: Tanjug 
     
БЕОГРАД:  Мере подршке привреди су значајне, али би требало додатно сагледати стање у 
свим секторима,допунити мере и прилагодити их стању у коме се предузећа налазе, сматрају 
представници синдиката и послодаваца. 
 
Они скрећу пажњу да неки сектори кризу услед пандемије подносе без већих проблема, а нека 
предузећа су потпуно десеткована, те свима није потребна иста подршка и сматрају да би 
требало размотрити да помоћ више буде усмерена ка онима који су више погођени. 
Председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић сматра да су мере 
Владе Србије добро осмишљење и да ће помоћи грађанима и привреди, јер је приликом 
њиховог креирања вођена брига о запосленима у микро, малим и средњим преузећима. 
“После два месеца, колико многа предузећа нису радила, запослени ће моћи да се врате послу у 
потпуности и да економски не буду угрожени, што је била велика опасност, јер су ове мере пре 
свега помогле да не дође до великог отпуштања”, рекао је Орбовић Танјугу. 
Орбовић указује да би на неки додатни сет мера државе требало сачекати док тренутне мере “не 
уђу у пуну функцију”. 
“До сада још скоро ништа није добијено, значи тек почетком маја ће почети да се делује са тим 
средствима и када се виде први ефекти тих мера, онда ће моћи да се говори о неким другим 
мерама и бригу усмерити према појединим гранама које су највише угрожене, као што је 
туризам”, оценио је Орбовић. 
Указује да се већ сада размишља о томе, јер се, наводи, деле нови ваучери државе за одмор у 
Србији, што ће, такође, покренути привреду, а сматра да би на нови могући сет мера требало 
сачекати два или три месеца. 
Гране којима ће бити додатна помоћ, додаје Орбовић, осим туризма и угоститељства, јесу сви 
облици саобраћаја, али и многе друге гране које нису директно погођене, међутим, повезане су 
са другим. 
“Када једна грана не ради, онда се то пребацује и на следећу грану. Значи угоститељство, 
туризам и саобраћај су најугроженије у овом моменту”, каже Орбовић. 
Упитан да ли ће и јавни сектор и предузећа захтевати помоћ државе, каже да је и о томе 
прерано размишљати. 
“У овом моменту, за ова највећа предузећа неће бити потреба за тиме, а шта ће се дешавати у 
будућности то сада зависи како ћемо се и којом брзином вратити на тржиште. То не зависи 
само од нас, него од светске привреде, јер је привреда у целом свету повезана”, истиче Орбовић 
Председник УГС „Независност“ Зоран Стојиљковић каже за Тањуг да су у мере подршке 
привреди Србије „значајан пакет“ помоћи и да се 5, 1 милијада евра може сматрати практично 
првим антикрзним аранжманом који мозе бити довољан, ако криза не потраје. 
„Ако криза потраје дуже, а сви су сигнали да ће рецесија прећи у кризу, и да ће европска 
привреда падати и до двоцифреног броја може нам се десити да се средства исрцпе и након три 
месеца и онда да се суочимо са још озбиљнијим проблемима“, упозорава Стојиљковић. 
Наводи да ће у том слуцају бити неопходан нови пакет мера, можда и пре лета. 
Истиче да се критике тог синдиката односе на то да је помоћ привреди одређена прилично 
неселективно, краткорочно и да није довољно добро таргетирана. 
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„Зашто би престали да плаћају рачуне, на пример у јавним предузећима или неким 
предузећима која још то могу да изнесу и зашто бисмо се једнако односили према онима чији 
промет у овој ситуацији неће пасти испод 10 одсто у односу на претходну годину. Застсо би се 
бенефити за неке гране попут угоститељства ограничавали на три месеца, уместо обезбедила 
помоћ током целе године…“, запитао је Стојиљковић. 
Он је сматра да би фирмама које имају пад промета више од 30 или 40 одсто требало отписати 
плаћање пореза и доприноса 
Цини ми се да има простора за разговор око тога 
Сматра и да мера помоћи са 100 евра грађанима могла да се реализује другачије односно да се, 
примера ради, преусмери на одређене категорије- децу, затим осигурање за случај 
незапослености, онима који примају социјалну помоћ… 
Наводи и да је евидентно да ће се грађани устежати од сваке врсте потрошње која није нужна, 
да ћемо се суочити са смењеном понудом, и тиме да се нико неће усуђивати да улаже у ширење 
производње и инвестиције… 
Ове мере неће бити довољне на дужи период и мишљења смо да ће бити неопходан додатан 
пакет мера још пре лета, јер ће се онда тек видети последице“, истиче Стојиљковић. 
Почасни председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић каже да је став Уније да 
би ефикасније било да се грађанима уместо 100 евра поделе ваучери који би се користили за 
куповину домаће робе и плаћање домаћих услуга. 
Истиче да се у у протеклом периоду показало да многе фирме у време ванредних околности 
раде боље него што су радиле пре пандемије и да немају проблема са смањењем активност, а да 
су неке, насупрот томе затворене, неке бележе пад промета и активности… 
„Подршка првреди би имајући то у виду требало да буде различита и није у реду да помоћ 
добијају и једини и други, треба направити разлику“, каже саговорник Танјуга. 
Атанацковић истиче да би можда требало још мало сачекати и онда направити скрининг тога 
шта се дешава и шта се дешавало у привреди, па онда додатно одредити мере и подршку већим 
делом дати онима који су највише погођени. 
Наводи као пример металски сектор где су многи имали уговорене извозе који се нису 
реализовали, а многи су чак остали и без сировина. 
 

 
 

105.000 RADNIKA NA PRINUDNOM ODMORU Više od 1.600 privrednika 
obustavilo rad, ova je PRAVA SLIKA SRPSKE PRIVREDE 
Blic Biznis 

 
U Srbiji je zbog aktuelne krize na prinudni odmor otišlo oko 125.000 radnika, pokazuju podaci 
Privredne komore Srbije, a sada se oko 20.000 njih vratilo na posao. Takođe, oko 1.600 kompanija 
moralo je da obustavi proizvodnju ili da je značajno smanji. Oko 950 preduzeća je od uvođenja 
vanrednog stanja otišlo u blokadu. Poslednjih dana ekonomija u Srbiji lagano se odmrzava, pojedini 
sektori počinju da rade, pa se i ovakva statistička slika lagano menja. 
Predsednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović ocenio je da se dobar deo privrede u ovom 
trenutku nalazi u hibernaciji. 
“Drugim rečima, kao posledica pandemije mnoga preduzeća su bila prinuđena ili da dramatično 
smanje svoju aktivnost ili da je potpuno prekinu. Veliki broj preduzeća organizovao je rad od kuće i na 
taj način uspeo da koliko-toliko nadomesti problem koji danas postoji, a to je slobodno kretanje ljudi”, 
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rekao je Vlahović i dodao da lagani oporavak privrede Srbija može očekivati u poslednjem kvartalu 
ove godine. 
FOTO:  SH U TTE R STO CK  
Iskustva pokazuju da su prvi na udaru bili zaposleni na određeno vreme, kao i radnici angažovani 
preko agencija za zapošljavanje, te sezonci, zaposleni po ugovoru i na povremeno privremenim 
poslovima. Poslodavcima je teško da se izbore sa novonastalim okolnostima jer je činjenica da kada 
stane tražnja staje i proizvodnja, a tada staje i potreba za ljudima. 
U ovakvoj situaciji vlasnici preduzeća se trude da na različite načine zadrže kvalifikovane radnike. 
"Otkaza je svakim danom sve više. Prvi na udaru su radnici zaposleni preko agencija za zapošljavanje, 
zatim oni koji su radili na određeno vreme ili radnici u nekim manjim prodavnicama koje su se brzo 
zatvorile zbog pada tražnje”, rekao je za "Blic Biznis" Dragoljub Rajić, konsultant iz Mreže za poslovnu 
podršku. 
On navodi da su otkazi prisutni u različitim sektorima, a smatra da će otpuštanja biti i u srednjim i 
velikim preduzećima, i to zbog sve većeg pada tražnje na globalnom tržištu. 
Mere podrške privrede sa odlaganjem poreskih obaveza i direktnim davanjem minimalca automatski 
su pokrile oko 300.000 privrednih subjekata, a prijavilo se još oko 170.000 privrednika. Kako su rekli 
iz PKS, očekuje se da pravo po ovoj meri može iskoristiti još oko 135.000 privrednika. 
Takođe, za Program finansijske podrške za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva Fondu za razvoj se 
do sada prijavilo 54 privrednih subjekata, a više od 300 privrednika se interesovalo za kredit, rekao je 
juče za "Blic" državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović 
Broj prijava koje su firme u Srbiji podnele za korišćenje državne pomoći pokazuje dve stvari - jednu 
da je podrška danas potrebna gotovo svakom privredniku i drugu da je država merama ciljala tamo 
gde "najviše boli". Najnoviji podaci govore da se za deset dana na listi za pomoć našlo više od 500.000 
malih i velikih privrednika. 
 
 
 

 
 

Радна места на удару кризе 
Аутор: Марија Бракочевић 

 
 
Угрожен је чак и ИТ сектор, јер и ти радници раде за некога послодавца чије пословање може 
да буде угрожено због могуће рецесије 
 
Криза на тржишту рада неће подједнако погодити јавни и приватни сектор, а радна места код 
приватног послодавца ће и у будућности, када прође ванредно стање у Србији и ситуација с 
ширењем ковида 19 буде стабилизована, бити угроженија од оних у јавним службама. Ипак, 
како истиче Марио Рељановић, научни сарадник с Института за упоредно право, држава ће и 
тада морати да смањи трошкове и даља задуживања, да се последице кризе драстичније не би 
осетиле и у јавном сектору. 
– Будући да се тренутно и даље задужујемо, онда је веома могуће да ће се последице осетити и у 
јавним службама, првенствено у смислу смањења зарада. Ипак, не бих рекао да ће тако бити 
када је реч о смањењу броја запослених. Државни службеници и они који раде у јавним 
установама, у здравству, просвети, војсци и полицији, могли би тек незнатно да осете кризу 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/918/Marija-Brakocevic
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изазвану ковидом 19, али не у економском смислу, јер њихове плате неће бити смањене – 
сматра Рељановић. 
Када је реч о осталим професијама, одређене већ јесу „профитирале” од вируса корона, почев 
од оних које се односе на производњу хране и медицинске опреме, као и оне које су део 
фармацеутске индустрије. 
– Фирме које се баве таквим пословима и у време кризе опстају на тржишту, што се може 
видети. Оне свакако неће осетити даље последице, па је претпоставка да ни њихови радници 
неће имати разлога да буду забринути за своја радна места – додаје Рељановић, и подсећа да 
најбоље послују управо они за којима је потражња константна и чији послови не познају 
затварање граница. Ту долазимо до ИТ сектора, којем чак ни пандемија малтене не може 
ништа, показало је недавно истраживање „Инфостуда”, јер су у овој области рада такви кадрови 
и даље неопходни. 
– Ипак, и ова грана привреде може да претрпи последице изазване ковидом 19, јер и ти 
радници раде за некога послодавца. Ако цела привреда земље одакле је послодавац, на пример, 
упадне у рецесију, у проблему ће онда бити и ИТ индустрија. Самим тим биће смањена 
потражња за ИТ стручњацима и из наше земље и њиховим производима, па ће и њихова радна 
места бити угрожена – додаје Рељановић, закључујући да ниједна област рада заправо неће 
проћи нетакнуто у доба пандемије и после ње. 
Упитан да ли је мисли да је могуће очекивати скорији повратак радних места која су у време 
кризе избрисана са мапе и шта да очекују радници који су остали без посла, научни сарадник с 
Института за упоредно право одговара да је тај проблем веома сложен. 
– Чак и они који су највећи оптимисти међу економистима кажу да ће бити потребно око две 
године само да би се ниво нашег БДП-а вратио на донедавни. То је заиста дуг период за неког 
ко нема посао, па ће самим тим и системска дугорочна незапосленост још више доћи до 
изражаја. Она је у једном тренутку у Србији уистину била сведена на релативно мали проценат, 
наравно због одлива радне снаге, али и због нових запошљавања – подсећа Рељановић, уз 
очекивање да ће многе индустрије одсад опрезније инвестирати у даљи развој, што ће такође 
утицати на тржиште рада. 
– Када улазите у трку да привлачите стране или домаће инвеститоре, очекујете да се тај циклус 
непрестано обнавља, и на тај начин одржавате одређени број радних места. Међутим, када 
неко у овим околности оде, ви ћете онда врло тешко привући новог улагача, јер ће 
потенцијалне компаније бити више окренуте томе да задрже оно што имају, него да 
инвестирају даље у ширењу неке производње. У том смислу сматрам да ће нам за повратак на 
старе стазе и релативно нормалан циклус функционисања привреде бити потребно дуже 
времена, бар пет година – прецизира Марио Рељановић. 
 
 

До 15. маја пријава пореза за зараде веће од 2,7 милиона динара 
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић 
 
Сви они који су у прошлој години месечно зарађивали близу 2.000 евра у обавези су да поднесу 
пореску пријаву за годишњи порез на доходак грађана 
Сви они који су током 2019. године зарадили више од 2,7 милиона динара или око 22.881 евро у 
обавези су да најкасније до 15. маја ове године поднесу пореску пријаву за плаћање годишњег 
пореза на доходак грађана. 
То значи да су они месечно зарађивали око 1.906 евра. 
Неопорезиви износ дохотка за 2019. годину износи 2.729.304 динара и одговара висини 
троструког износа просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Србији, потврдили су 
јуче у Пореској управи. 

http://www.politika.rs/scc/autor/897/Jasna-Petrovic-Stojanovic
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Просечна годишња зарада по запосленом у Србији у прошлој години износила је 909.768 
динара или 7.709 евра, а обавезу пријаве и плаћања овог пореза имају резиденти за зараду 
остварену у Србији и у другој држави, као и нерезиденти за доходак остварен у нашој земљи. 
У случају да су доприноси за обавезно социјално осигурање у току 2019. године плаћени из 
основице која прелази износ највише годишње основице доприноса од 4.100.700 динара, 
обвезник има право на повраћај више преплаћеног износа доприноса, што се дешава пре свега 
нашим запосленима који раде за стране фирме и чија су примања већа за наше услове. 
У опорезиве приходе спадају све зараде остварене у 2019. години, као и опорезиви приход од 
самосталне делатности, ауторских и сродних права од непокретности, од давања у закуп 
покретних ствари, опорезиви приход од спортиста и спортских стручњака и приходи од 
пружања угоститељских услуга. 
По основу прихода од самосталне делатности за предузетнике паушалце опорезиви приход 
умањује се за порез и доприносе за обавезно социјално осигурање. 
Доходак за опорезивање утврђује се као разлика између годишњег збира прихода који су 
предмет опорезивања годишњим порезом на доходак грађана увећаног за износ који се 
пореском обвезнику исплати по основу повраћаја доприноса у прошлој години. 
Пореску основицу за плаћање овог пореза представља опорезив доходак и онај ко овај порез 
мора да плати има право на личне одбитке, и то 40 одсто од просечне годишње зараде по 
запосленом, што износи 363.907 динара. 
Право на одбитак порески обвезник има и за издржаваног члана породице од 15 одсто од 
просечне годишње зараде по запосленом, што износи 136.465 динара. 
Укупан износ личних одбитака не може бити већи од 50 одсто од дохотка за опорезивање. 
Уколико је неко током 2019. године зарадио шест просечних републичких плата, стопа 
годишњег пореза на доходак је 10 одсто. 
Уколико је зарадио више од шестоструке годишње зараде, примењује се стопа од 15 одсто. 
Дакле, ако је неко зарадио прошле године до 5,4 милиона динара, примењује се пореска стопа 
од 10 одсто, а за износ већи од овог плаћа се порез по стопи од 15 процента. 
Од 100 највећих пријављених прихода 65 одсто су из били из Београда. Најчешћа пријављена 
занимања која плаћају овај порез јесу менаџер, директор и инжењер. 
 

 
 

Kreću sa radom „Zastava“, „Krušik“, „Sloboda“, „Kovački centar“, uskoro 
„Prvi partizan“, „Lučani“… 
Piše: Z. Radovanović 

 
 
Fabrike domaće vojne industrije koje su, krajem marta i početkom aprila, zbog epidemije COVID 19, 
obustavile proizvodnju, polako vraćaju radnike u proizvodne pogone. 
 
U Zastavi oružju će, prema poslednjoj odluci fabričkog Kriznog štaba, od sutra (ponedeljak) da bude 
angažovano izmedju od 800 do 1.000 od ukupno 2.600 radnika. 
– Prati se epidemiološka situacija u Šumadiji i Srbiji, i u skladu sa njome se ponovo pokreće proces 
proizvodnje. Pozivaju se oni zaposleni za koje se zna da žele i mogu da rade, ali se vodi računa i o 
zaštiti angažovanih radnika od eventualne zarase virusom korona. Zbog toga će u fabruci i dalje, 
najverovatnije do 4. maja, kada bi trebalo da krenu i ostala preduzeća iz grupacije 
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Odrambena industrija Srbije, da bude angažovano manje od polovine zaposlenih, kaže predsednik 
Sindikata u Zastavi oružju Dragan Ilić. 
U pogone se sutra (ponedeljak), nakon dvonedeljne pauze, vraća i nekoliko stotina radnika jedne 
smene u valjevskom Krušiku. Predstavnici zaposlenih u toj fabrici kažu da se očekuje da će broj 
angažovanih radnika, tokom sedmice, postepeno da se povećava, te da bi 4. maja Krušik mogao da 
krene punim kapacitetom i sa svih 3.100 radnika. Kovački centar iz Valjeva, koji posluje u fabričkom 
krugu Krušika, za kojeg kuje košuljice za mine, proizvodnju je pokrenuo početkom prošlog utorka. 
Sutra, kako saznajemo, na radna mesta treba da se vrati i oko 1.000 radnika Slobode iz Čačka, čiji je 
generalni direktor Zoran Stefanović obolelo od COVID 19, dok je predsednik Sindikata u toj fabrici 
Dragan Jekić nedavno preminuo nakon što je utvrđeno da ima simptome virusa korona.U Kliničkom 
centru u Kragujevcu od COVID 19 preminula je i Jekićeva majka. 
Proizvodni proces u Prvom partizanu iz Užica, prema informaciji iz te fabrike, koja ne radi već četiri 
sedmice, startuje 4.maja. istoga dana proizvodnja će, kako saznajemo, biti pokrenuta i u Milanu 
Blagojeviću iz Lučana. 
 

Ministarstvo: Jura ne krši propise; Sindikat: Šta se to promenilo od 7. 
aprila? 
Piše: Z. Radovanović 

 
 
Inspekcija rada nije utvrdila bilo kakve nepravilnosti prilikom obilaska pogona Jure u Rači, tvrdi 
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. 
     
Povodom prijava da se u kompaniji “YURA Corporation” d.o.o ne poštuju pravila i mere u ingerenciji 
Inspekcije rada, a usled vanrednog stanja u zemlji, izazvanog virusom COVID-19, izvršena su tri 
vanredna inspekcijska nadzora u proizvodnim pogonima u Nišu, Leskovcu i Rači, tokom kojih nisu 
utvrđeni propusti u nadležnosti Inspekcije rada, saopštilo je ovo ministarstvo tokom vikenda. 
Podestimo da je fabrika južnokorejske Yura korporacije u Rači, u utorak, 21. aprila, počela da radi 
punim kapacitetom, u sve tri smene, te da je vratila sve zaposlene na posao. Fabrički Sindikat “ 
Nezavisnost”odmah je obavestio nadležne i javnost da je Yura, na ovaj način, prekršila dogovor koji 
su, 7. aprila, nakon protesta zaposlenih i procene epidemiloga kragujevačkog Instituta za javno 
zdravlje , postigli menadžment kompanije, ta sindikalna organizacija i opštinski Krizni štab, prema 
kojem u pogonima u Rači može da se radi sa 40 odsto kapaciteta i da u dve radne smene bude 
angažovano 400 od ukupno 1.200 zaposlenih u preduzeću. Dogovor je, kako je javnost obaveštena, 
oročen trajanjem vanrednog stanja u Srbiji. 
Menadžment Yure je, medjutim, dogovor poštovao tek nekoliko dana, pošto je već od ponedeljka,13. 
aprila proizvodni proces u fabrici ponovo organizovan u tri radne smene, sa 600, umesto dogovorom 
predvidjenih 400 radnika, dok su, odmah posle uskršnjih praznika, svi zaposleni pozvani da se vrate 
na svoja radna mesta. Sindikat je obratio Inspekciji rada koja je prošlog petka posetila Yurinu fabriku 
u Rači, i koja je, sudeći prema rečenom saopštenju Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalna 
pitanja, utvrdila da u radu te fabrike “nema nikakvih nepravilnosti”. Poseti inspektora rada prethodila 
je, prema informaciji iz Sindikata “Nezavisnost”, ponovna procena kragujevačkih epidemiloga, koji su 
o aktuelnim epidemiološkim i ostalim uslovima rada u Yurinoj fabrici u Rači, sačinili zapisnik. 
Poverenik Sindikata „Nezavisnost“ u Yurinoj fabrici u Rači Saša Marković kaže da još nije video ni 
saopštenje Ministarstva rada, a ni zapisnik epidemiologa kragujevačkog Instituta. Ističe da je on taj 
zapisnik tražio od svih kojima je dostavljen (poslodavac, opštinski Krizni štab, Inspekcija rada…), te 
da mu je rečeno da se obrati poslovodstvu račanske fabrike. U poslovodstvu mu je kazano da ne mogu 
da mu daju zapisnik na uvod dok ne dobiju saglasnost glavnog menadžmenta u Nišu…Očekuje da bi 
zapisnik mogao da vidi tokom sutrašnjeg dana (ponedeljak). 
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-Ne mogu da komentarišem saopštenje Ministarstva za rad dok ne vidim zapisnik epidemiologa. Ali, 
nije mi jasno šta se to promenilo od 7. aprila kada je procenjeno da u fabrici, zbog epidemije COVID 
19, može da se radi tek sa 40 odsto kapacite, odnosno sa 400 zaposlenih, do 21. aprila, od kada se u 
Yuri ponovo da radi punim kapacitetom, u sve tri smene i sa svim radnicima u pogonima. Koliko mi je 
poznato, epidemija izazvana virusom korona i dalje traje, a vanredno stanje proglašeno zbog te 
epidemije još nije ukinuto, pita (se) sindikalac Marković. 
U Yurinoj fabrici u Rači, inače, zbog specifičnosti proizvodnje elektroinstalacija za automobile, za 
pojedinim radnim stolovima istovremeno radi i po nekoliko radnika medju kojima je fizičko 
rastojanje tokom osmočasovne smene tek 30 do 40 santimetara. S druge strane, veliki broj zaposlenih 
u Yuri u Rači, iz Kragujevca, Topole i drugih mesta u Šumadiji na posao dolaze i sa njega se vraćaju 
organizovanim autobuskim prevozom, koji je, zbog epidemije COVID 19, osim za radnike, zabranjen 
za sve ostale na svim (pri)gradskim i medjugradskim linijama u celoj Srbiji. 
Nova ekonomija 
Slovenački sindikati i opština Velenje reagovali su povodom nedavnog otpuštanja radnika u Gorenju, 
piše list Delo. 
Savez slobodnih sindikata Slovenije (ZSSS) i Sindikat elektro i metalske industrije (SKEI) 
osudili otpuštanje više od 2 000 radnika iz grupacije Hisense Gorenje. Sindikati su ranije upozorili na 
to da se uoči 1. maja u kompaniji spremaju otpuštanja, i kažu da su „brojevi sve veći“, a odgovori 
kompanije „postaju gori, ili ih uopšte nema“. 
„Zahtevamo da uprava brzo reaguje s preciznim objašnjenjima javnosti i radnicima, na temelju kojih 
podataka i projekcija je najnoviji program kreiran, šta je posledica istorije poslovanja a šta posledica 
virusa, koji su načini otpuštanja predviđeni i gde, kada će se završiti konačna reorganizacija i 
izgradnja nove hale u Velenju i kako će se pobrinuti za radnike koje planira da otpusti“, poručila je 
predsednica ZSSS i SKEI Lidija Jerkič. 
Podžupan opštine Velenje Peter Dermol rekao je da će otpuštanja napraviti „socijalnu bombu“ u 
Velenju. Dermol je dodao da novi vlasnik Gorenja, kineska kompanija Hisense, još uvek nije ispunio 
obećanja lokalnoj zajednici. „Do kraja godine biće otpušteno 1000 ljudi, što znači da će 1600 ljudi 
izgubiti posao u Velenju od dolaska novog kineskog vlasnika, što je oko deset procenata radnih mesta 
koja su tokom godina stvorena u Velenju. Očekivali smo informacije kada će se ta obećanja data u 
prošlosti ispuniti, podsticaj razvoja i proizvodnje i otvaranja novih radnih mesta u fabrici do kraja 
godine. Gotovo nijedno od ovih obećanja nije ispunjeno“, kaže Dermol, koji se nedavno sastao sa 
predstavnicima zaposlenih.  
On je rekao da zaposleni imaju podršku opštine, i da će ona odgovoriti sopstvenim merama: „Možemo 
ponovo sazvati vanrednu sednicu, čak i protestni skup, bilo u našoj organizaciji ili u saradnji sa bilo 
kim drugim. Pozvao bih ministra ekonomije i ministra rada da dođu u Velenje. Ovo je goruće pitanje 
koje će imati velike posledice ne samo u Velenju, već i u Sloveniji, i treba da sednemo za sto i 
pokušamo da nađemo odgovarajuća rešenja“, rekao je Dermol. 
Kompanija Hisense Gorenje je ranije najavila ukidanje 2 200 radnih mesta zbog posledica pandemije 
koronavirusa. Gorenje je saopštilo da će time u fabrici Gorenja u Valjevu biti obuhvaćen manji broj 
zaposlenih na određeno vreme kojima ugovori ističu u narednom periodu. 
Gorenje je jedan od najvećih izvoznika u Sloveniji, a ima fabrike i u Srbiji i Češkoj. Kompaniju je 
kupila kineska grupa Hisense 2018. godine, sa namerom da proširi proizvodnju i prodaju kućnih 
aparata širom Evrope. 
 
 

https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/sindikati-in-obcina-na-nogah-zaradi-odpuscanj-v-gorenju-302011.html
https://novaekonomija.rs/vesti-iz-sveta/korona-ugasila-2200-radnih-mesta-u-gorenju
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Ministarstvo zakazalo sastanak o otvaranju vrtića, struka protiv skorog 
povratka 
 
 
AUTOR: 
Petar Gajić 
Izvor: N1 
Struka je protiv otvaranja vrtića i škola pre 1. juna, kaže epidemiolog Predrag Kon, uz konstataciju da 
će to ipak morati da se učini. Kako saznaje N1, za utorak je u Ministarstvu prosvete zakazan sastanak 
na kome će se raspravljati o uslovima pod kojima bi predškolske ustanove mogle da počnu sa radom. 
Samostalni sindikat predškolskog vaspitanja, kao i vlasnici privatnih vrtića traže od nadležnih da pre 
otvaranja ustanova budu ustanovljeni jasni sanitarni protokoli, ali poručuju i da ne znaju kako održati 
socijalnu distancu kada je reč o deci. 
Vrtići će morati da se otvore zbog roditelja koji nemaju kuda sa decom kada rade. To je u petak izjavio 
epidemiolog Predrag Kon, da bi dva dana kasnije precizirao da je  
"Dakle, ja sam već govorio da će morati da se otvara iz jednostavnog razloga… Ali, to nije mišljenje 
lekarskog tima. I to nikada nećemo moći da podržimo iz jednostavnog razloga što je potpuno jasno da 
je to moguće širenje", rekao je Kon.   
Postoji organizacioni problem. Možda niste znali, ali među herojima kojima se aplaudira svake večeri 
su i vaspitačice iz vrtića u Srbiji koje su u velikom broju prebačene u kovid ambulante i tamo pomažu 
medicinskom osoblju. 
Bosiljka Jovanović iz Sindikata predškolskih ustanova se pita kako će sada te žene odjednom biti 
vraćene da čuvaju decu.   
"Mnogo osoblja je, čak su medicinske sestre iz jaslica, vaspitači, angažovani u kovid bolnicama za 
negu gerontoloških pacijenata", kaže Bosiljka Jovanović iz Sindikata predškolskih ustanova.   
Nijedna zemlja u okruženju još nije otvorila vrtiće. Danska je zapravo jedini primer u Evropi i kako 
kažu u Sindikatu predškolskih ustanova, danske vaspitačice nemaju dobra iskustva u prvoj nedelji 
posle otvaranja. 
"Nemoguća je misija organizovati socijalnu distancu u radu, pogotovo sa decom jaslenog uzrasta. To 
je ono što najviše brine zaposlene", ističe Jovanović.   
Snežana Volic koja duže od 20 godina vodi privatni vrtić, kaže da su za otvaranje potrebni jasni 
protokoli, kako bi se improvizacija svela na minimum.   
"Pomoglo bi nam da jasno znamo kako da pripremimo prostor vrtića. Takođe i koji obim interakcije je 
dozvoljen s obzirom da u životu vrtića učestvuju i deca i zaposleni, kao i roditelji. To znači da bi 
trebalo predvideti kako će izgledati prijem dece, kako će izgledati otpust na kraju dana. Kako vaspitači 
da se ponašaju u interakciji prilikom igre, hranjenja, održavanja higijene", navodi Volic probleme koje 
treba rešti.   
Posle sastanka koji je sa nadležnima za predškolsko vaspitanje, kao i sa predstavnicima sindikata u 
utorak zakazao ministar prosvete Mladen Šarčević trebalo bi da bude jasnije - otvaraju li se vrtići i 
kada? 
 

 

http://rs.n1info.com/journalist969/Petar-Gajic
http://rs.n1info.com/journalist969/Petar-Gajic
http://rs.n1info.com/journalist969/Petar-Gajic

