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Prva smena vraćena kući: Jura u Rači produžila prekid proizvodnje do kraja 
sedmice 
Beta  
 
U “Juri” u Rači danas je trebalo da bude nastavljena proizvodnja, ali je kompanija odlučila da radnici 
ne dolaze na posao do kraja sedmice, jer je proces takav da su radnici blizu jedan drugoga 
Kompanija "Jura" u Rači u kojoj je danas trebalo da bude nastavljena proizvodnja prekinuta 26. 
marta zbog situacije sa korona virusom, odlučila je da radnici ne dolaze na posao do kraja ove 
sedmice, rečeno je Beti u ovoj kompaniji. 
 
Kako su naveli, odluka o prekidu rada je doneta zbog toga što je i sam proces proizvodnje organizovan 
tako da su radnici blizu jedan drugoga. 
 
U kompaniji su rekli da će i dalje pratiti epidemiološku situaciju i mere države te će u skladu sa tim 
donositi buduće odluke o radnom angažovanju. 
 
Postoji mogućnost da se kasnije organizuje minimum rada u proizvodnji uz poštovanje svih 
propisanih mera zaštite radnika. 
 
U kompaniji su i dalje angažovani zaposleni u administraciji, ali kako kažu, oni se nalaze na 
propisanoj distanci. 
 
Kako Beta nezvanično sanaje, radnici Jure su danas, posle isteka odsustva, došli na posao, ali nisu 
želeli da rade, te je posle toga kompanija odlučila da produži prekid rada i ove sedmice, i radnici prve 
smene su zatim vraćeni kući. 
 
 

“Jura” nastavlja sa radom uprkos opasnosti od zaraze: Radnici se plaše za svoju 
bezbednost, a gradonačelnik Leskovca upozorava na veliki problem 
I. Mitić  
 
 
Fabrika menja jučerašnju odluku o prestanku proizvodnje u vreme epidemije virusa 
LESKOVAC – Uprkos uveravanjima stručnjaka da je pokretanje proizvodnje u fabrici južnokorejske 
korporacije „Jura“, koja u Leskovcu zapošljava više od 2.800 radnika, opasno po širenje epidemije 
virusa korona poslovodstvo ove kompanije je ipak odlučio da od utorka nastavi sa radom - smanjenim 
kapacitetom. Ono se je obavezalo da će poštovati preporuku leskovačkog Zavoda za javno 
zdravlje(ZZJZ) o 50 radnika na 5.000 metara kvadratnih i nije prihvatilo sugestiju struke da zatvori 
proizvodne pogone na 14 dana. Radnici tvrde da linijska proizvodnja u „Juri“ neće moći da 
funkcioniše sa tako malim brojem zaposlenih. Oni su uvereni da preporuke epidemiologa neće biti 
poštovane i zbog toga na društvenim mrežama najavljuju štrajk. 
 
Članovi Gradskog štaba za vanredne situacije održali su u ponedeljak sastanak sa menadžmentom 
„Jure“ kako bi im predstavili posledice njihove odluke da, posle jednonedeljne pauze i uprkos 
preporukama epidemiologa, krenu u proizvodnju punim kapacitetom. S obzirom na to da je u ovoj 
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kompaniji kod jednog od radnika registrovan slučaj oboljevanja od virusa korona, a da je još osmoro 
zaposlenih testirano na ovaj virus, jer su razvili simptome bolesti, dok su 74 radnika u samoizolaciji, 
očekivalo se da će „Jura“ nastaviti prekid rada i u narednih 14 dana. 
 
Međutim, to se nije dogodilo, jer ovoj kompaniji niko nije mogao da garantuje da će posle dve nedelje 
moći normalno da nastavi proizvodnju. Zato je njen menadžment odlučio da radnici od utorka počnu 
sa radom smanjenim kapacitetom i u skladu sa preporukama ZZJZ, ali je pre toga uporno insistirao 
da radno bude angažovana polovina od ukupnog broja radnika. Nisu pomogla ni upozorenja direktora 
Opšte bolnice dr Nebojše Dimitrijevića da bi širenje virusa među radnicima kompanije izazvalo 
probleme u radu ove ustanove, ali i u celoj lokalnoj zajednici. 
 
- Ukoliko „Jura“ sa 2.800 radnika nastavi sa radom to će povući i ostale velike kompanije koje 
pokazuju razumevanje za celu situaciju u kojoj se nalazimo, a iz toga može proizići samo veliki 
problem. Iako kao lokalna samouprava nemamo nikakav uticaj na privatne firme, kao gradonačelnik 
sam imao potrebu da rukovodstvu „Jure“ ukažem na činjenično stanje. Shvatam ekonomski aspekt, ali 
nam je zdravlje ljudi na prvom mestu – rekao je nakon sastanka Goran Cvetanović, gradonačelnik 
Leskovca. 
 
On je dodao da je kao lekar pokušavao da ukaže rukovodstvu „Jure“ na dalekosežne posledice virusa 
korona i na činjenicu da niko ne može da predvidi tok epidemije. 
 
- Nakon sat i po teških razgovora uspeli smo da se dogovorimo da prihvate preporuke i minimum 
procesa rada, sa 50 radnika na 5.000 kvadrata, uz primenu svih mera predostrožnosti. Međutim, ako 
se epidemiološka situacija promeni to će usloviti da preporuke budu rigidnije – zaključio je 
gradonačelnik. 
On je apelovao na sve građane sa područja Leskovca i Srbije da na prvo mesto stave svoje i zdravlje 
svoje porodice, jer će na taj način doprineti borbi protiv epidemije virusa korona i savetovao im da 
zbog toga ostanu kod 
 
UZIMALA DAVALA 
 
„Jura“ je u ponedeljak lokalnom rukovodstvu obećala da će rad nastaviti samo oko 200 radnika u 
trećem pogonu, takozvanoj čistoj sobi, a da će proizvodnju u dve najveće hale obustaviti do daljeg. U 
međuvremenu se predomislila i to pravdala narudžbinama i rokovima isporuke. „Jura“ je upozorena 
da mora da se pridržava naloga epidemiologa, jer će u suprotnom sanitarna inspekcija preduzimati 
zakonom propisane mere. Pre i u toku razgovora zaposleni su dobijali pozive i poruke telefonom da 
dođu na svoja radna mesta, a potom su neki od njih obavešteni da ipak neće biti radno angažovani i 
da će osim „čiste sobe“ raditi još samo jedan deo ovog fabričkog kompleksa. 
 

Zoran Đorđević: Država garant da neće biti otpuštanja 
J. Ž. S.   
 
Ministar za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja o ekonomskim aspektima borbe protiv 
virusa korona 
ČETVRTU nedelju vanrednog stanja Srbija je dočekala sa nešto više od 2.000 otpuštenih radnika. 
Toliko ljudi se, naime, prijavilo prethodnih nedelja Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Čini se da će 
ekonomske mere koje će preduzeti Vlada Srbije upravo uticati na poslodavce da u ovoj teškoj situaciji, 
i za njih i za radnike, ipak odlože pisanje otkaza. 
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Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, smatra da u narednim 
danima neće doći do znatnog povećanja broja nezaposlenih na tržištu rada. 
 
- Imajući u vidu mere koje je Vlada predstavila za pomoć privrednicima, a u cilju očuvanja radnih 
mesta, mislim da do takvog scenarija neće doći. NSZ je omogućio da svi ostvare svoja prava u skladu 
sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. Napominjem da i dalje sprovodimo 
mere aktivne politike zapošljavanja i pružamo podršku, kako tražiocima zaposlenja, tako i 
poslodavcima. Takođe, svi javni pozivi su i dalje aktuelni i obezbeđena je mogućnost podnošenja 
zahteva za učešće u njima, ali sada samo elektronskim putem. 
 
Na koja davanja mogu da računaju oni koji su poslati na prinudne odmore ili na koje su poslodavci 
primenili slične mere? 
 
- Povodom nedoumica građana, odnosno poslodavaca i zaposlenih, u vezi sa njihovim pravima i 
obavezama tokom vanrednog stanja izazvanog virusom kovid 19, Ministarstvo za rad objavilo je na 
sajtu sve detalje i moguće situacije u toku vanrednog stanja. Tu mislim na rad od kuće, visinu 
naknada, prava roditelja koji imaju decu mlađu od 12 godina, prava radnika u samoizolaciji, plaćeno i 
neplaćeno odusustvo, bolovanje... I poslodavci i radnici moraju da poštuju zakon, a u slučaju bilo 
kakvih nepravilnosti mogu se javiti Inspekciji rada koja redovno radi i tokom vanrednog stanja. 
 
Imate li mehanizme da sprečite poslodavce da zloupotrebe krizu i da, pozivajući se na nju, otpuštaju 
radnike? 
 
- Bez obzira na vanredno stanje, zaposleni koji smatraju da im je povređeno pravo iz radnog odnosa i 
po osnovu rada mogu se obratiti Inspektoratu za rad, koji će u skladu sa zakonom i svojim 
nadležnostima i ovlašćenjima preduzeti odgovarajuće mere. Inspekciji se mogu obratiti putem 
mejlova: inspekcija@minrzs.gov.rs ili kontrola@minrzs.gov.rs, ili na broj telefona 0800 300 307 koji 
je besplatan. 
 
Razmišlja li se o nemačkom receptu "kurcarbajtu", gde jedno radno mesto deli više zaposlenih, a plate 
doplaćuje država? 
 
- Srbija ima svoje mere koje su predstavljene javnosti. Verujemo da je to dobar put i ne razmišljamo o 
drugim merama. 
 
Da li ostaju sva dosadašnja socijalna davanja, uvode li se nova ili povećavaju postojeća? 
 
- Vlada je donela zaključak da se korisnicima prava na novčanu socijalnu pomoć, prava na dodatak za 
pomoć i negu drugog lica, na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, dečji dodatak, prava na 
naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta i prava na ostale naknade po 
osnovu posebne nege deteta, do daljeg produže. Porodici sa decom, kojoj je pravo isteklo 15. marta i 
kasnije, a nadležni organ nije odlučio o daljem korišćenju, produžava se dalja isplata na osnovu ranije 
donetih rešenja, najduže tri meseca, odnosno dok traje vanredno stanje. 
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Дефицит буџета Србије на крају фебруара 600 милиона динара, јавни 
дуг 49,1 одсто БДП-а 
 
Дефицит републичког буџета на крају фебруара ове године износио је 600 милиона динара јер 
су приходи били 204,7 милијарди а расходи 205,3 милијарде динара, објавило је Министарство 
финансија Србије. 
У фебруару је дефицит буџета износио 12,8 милијарди динара. Приходи буџета у фебруару су 
били 94,7 милијарди динара, од чега је наплата пореза износила 83,6 милијарди динара. 
Највећи део пореских прихода односи се на уплату ПДВ у износу од 41,1 милијарде динара и 
акциза од 23,9 милијарди динара. 
Непорески приходи остварени су у износу од 10,7 милијарди динара, а прилив донација 400 
милиона динара, преноси Бета. 
Расходи буџета у фебруару су 107,4 милијарде динара. Трошкови за запослене су били 26,6 
милијарди, исплата камата 15,7 милијарди, капитални издаци 12,4 милијарди, а трансфери 
организацијама обавезног социјалног осигурања (фонд ПИО, РФЗО, НСЗ, фонд СОВО) 15,3 
милијарде динара. 
На нивоу опште државе у прва два месеца ове године остварен је фискални дефицит у 
износу од 6,6 милијарди динара и примарни фискални суфицит од 27,6 милијарди динара. 
Према годишњем плану извршења буџета опште државе за прва два месеца је планиран 
фискални дефицит у износу од 20,6 милијарди динара. 
Јавни дуг Србије на крају фебруара је износио 24,36 милијарди динара, што је 49,1 одсто 
планираног овогодишњег бруто домаћег производа (БДП). 
На крају јануара јавни дуг је био 48,9 одсто БДП-а. 
 

Хрватска разматра скраћење радне седмице 
 
ЗАГРЕБ –Министар рада Хрватске Јосип Аладровић није искључио могућност да та земља 
уведе скраћење радне седмице због епидемије коронавируса. 
Он је рекао да је за следећу седмицу најављена седница Привредно-социјалног већа на којој ће 
послодавци, синдикати и влада покушати да дођу до консензуса о томе где су све уштеде 
могуће. 
Постоје потписани колективни уговори, али очекујем да ће представници радника прихватити 
ситуацију, преноси Танјуг речи Аладровића са гостовања на РТЛ Данас. 
Он је такође најавио да је могуће скраћење радне седмице на четири дана. 
„У овом тренутку смо се одлучили за мере које смо представили прошле седмице, али не бих 
искључио меру скраћивања радне седмице”, рекао је Аладровић. 
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Martinović: Nema turbulencije na tržištu rada 
Piše: Beta 

 
 
Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović izjavio je danas da nema drastične 
promene u vidu povećavanja broja ljudi koji se prijavljuju na tržište rada. 
     
On je za RTS rekao da je smanjen broj prijava na evidenciju NSZ u odnosu na prosek iz prethodne 
godine, kao i da je od 4.300 prijavljenih u martu 2.300 tražilo novčanu naknadu. 
Prema njegovim rečima najveći broj prijava odnosi se na ljude koji se na tržište rada prijavljuju iz 
„pasivnog stanja“, odnosno koji se do sada nisu prijavljivali, a ne na one koji su izgubili posao tokom 
vanrednog stanja. 
„Još nema jake turbulencije na tržištu rada ali moramo biti spremni. Mnogi koji su planirali da 
otpuste radnike predomislili su se nakon najave mera Vlade“, kazao je Martinivić. 
On je rekao da se u januaru i februaru ove godine prosečno NSZ-u prijavljivalo po 5.000 ljudi, dok je 
prosek zahteva za novčanu naknadu prošle godine bio oko 6.000 ljudi mesečno. 
Martinović je naveo i da svi koji imaju potrebe iz bilo kog razloga da komuniciraju sa službom za 
zapošljavane tokom vanrednog stanja to mogu da urade elektronskim putem. 
 

Radnici Jure u Rači i jutros ne žele da uđu u halu i nastave rad 
Piše: Beta 

 
 
Radnici prve smene „Jure“ u Rači okupili su se jutros u krugu te fabrike ali ne žele da uđu u halu i 
traže da se reši pitanje rada u uslovima vanrednog stanja zbog opasnosti od širenja korona virusa. 
     
Radnici Jure u Rači su zabrinuti zbog toga što su im radna mesta na maloj udaljenosti u hali, a ističu i 
činjenicu da zaposlenih ima i iz nekoliko opština u kojima su registrovani slučajevi kovida-19. 
Predsednik sindikata „Nezavisnost“ u toj fabrici Saša Marković rekao je Beti da se u fabrici okupilo od 
300 do 400 radnika. 
Rekao je da je jutros u fabriku došao komandant kriznog štaba Nenad Savkovoć koji će učestvovati u 
razgovoru sa predstavnicima kompanije u Rači koji se očekuje oko 7.30. 
Zaposleni u Juri su i juče pre podne odbili da uđu u fabriku i nastave sa redovnom proizvodnjom 
posle isteka plaćenog odsustva zbog korona virusa od 26. marta,  a poslovodstvo je odlučilo da „do 
daljeg“ ostanu kod kuće. 
Zvaničnici opštine, ali i mediji obavešteni su juče pre podne u fabrici „Jura“ da se neće raditi do kraja 
ove sedmice i da će u fabrici biti organizovan minimum proizvodnje uz poštovanje svih naloženih 
mera prevencije zaraze korona virusom. 
Međutim, tokom popodneva je došlo do „obrta“ te su radnici pozivani da danas dođu na posao i 
nastave sa redovnom proizvodnjom u tri smene. 
Prema nezvanični saznanjima Bete takva odluka je stigla iz centrale kompanije Jura. 
Kako pomiriti rast broja nezaposlenih na evidenciji NSZ sa povećanjem broja radnika u podacima 
Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja 
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Privatnici odjavljuju radnike, država prijavljuje 
Piše: M. N. Stevanović 

 
 
Samo na prvi pogled, kontradiktorni su podaci prema kojima je u Srbiji broj zaposlenih za stalno, 
nakon uvođenja vanrednog stanja porastao za oko 400 ljudi, a da je istovremeno zabeležen i rast onih 
koji su se iz radnog odnosa prijavili na evidenciju nezaposlenih. 
     
Međutim, stručnjaci objašnjavaju da je uvećanje broja novozaposlenih „povukao“ javni sektor gde je u 
stalni radni odnos primljen veliki broj onih koji su radili po ugovorima kao i onih sa prvim 
zaposlenjem, što se u najvećoj meri dogodilo u zdravstvu. 
S druge strane, „priliv“ u Nacionalnoj službi za zapošljavanje potiče iz privatnog sektora i ubrzava se 
uprkos merama koje je država najavila kako bi se sačuvalo što više radnih mesta. 
U Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja kažu za Danas da je do sredine marta, nakon 
čega je uvedeno vanredno stanje, broj prijavljenih na neodređeno vreme iznosio 1.562.478 lica. 
– U toku marta i aprila broj zaposlenih lica se svakodnevno menjao (u opadajućem trendu). 
Poslednjih dana je trend porast broja zaposlenih na neodređeno i zaključno sa 5. aprilom broj 
prijavljenih iznosi 1.562.875 – navode u Centralnom registru gde prijavu i odjavu zaposlenih firme 
obavljaju elektronski. 
U Nacionalnoj službi za zapošljavanje kažu da se tokom marta i početkom aprila prijavilo 3.667 novih 
lica. 
– Od tog broja 2.047 lica (od čega u aprilu 900 lica) je bilo u radnom odnosu i podneli su zahtev za 
novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti. Ostala novoprijavljena lica su podneli prijavu iz drugih 
razloga, a najveći broj zbog učešća u programima subvencija koje obezbeđuje NSZ – navode u 
odgovoru Danasu. 
Ipak, pretpostavlja se da je nezaposlenih više jer nemaju svi radnici mogućnost da se preko interneta 
prijave na evidenciju, mnogi od njih nemaju ni nameru da to učine, pa je pravi broj nezaposlenih u 
periodu od kada traje vanredno stanje teško utvrditi. 
Prema rečima Mihaila Arandarenka, profesora na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, da država nije 
najavila mere podrške, broj zatvorenih radnih mesta bio bi sigurno veći. 
– Iako su date kratkoročno, do leta, bez njih bi se poslodavci lakše odlučivali da podele otkaze ili 
zatvore firme. Takve mere su uglavnom i druge države najavile, i to je bio dobar i psihološki potez i 
strategija za kupovinu vremena. Kako će se sve dalje odvijati niko ne zna, s obzirom da je recesija već 
tu, sleduje i depresija, jer će kasnije biti potrebno vreme da se „pohvataju konci“, sve veze koje su se 
pokidale – kaže Arandarenko i dodaje da je već sada izvesno da turizma gotovo neće biti, očekuje se 
vrlo malo ugostiteljstva i već je jasno da će period oporavka duže da traje. 
 
Da mere nisu dale očekivane rezultate jer su koncipirane tako da previše sporo mogu dati pozitivne 
rezultate a negativni efekti već su primetni, smatra Jovan Zubović, direktor Instituta za ekonomska 
istraživanja. 
– Ljudi su prostom računicom shvatili da ne mogu da prežive i dočekaju ono što je država predvidela. 
U suštini, trebalo je da mere budu mnogo direktnije i da brže stupe na snagu. Tačno je da sada ne 
postoji model šta treba primeniti, neke države su bile brže i konkretnije, druge su uradile isto što i mi. 
U suštini, potrebno je da se mnogo više porazmisli šta sve može biti. Kod nas se pošlo od pretpostavke 
da će se za tri meseca sve vratiti na staro, a ta polazna pretpostavka, sada je jasno, bila je pogrešna jer 
za tri meseca ništa neće biti isto, pa mere već sada treba menjati – objašnjava Zubović. 
On ističe da o nezaposlenosti nemamo prave podatke jer se na NSZ ne prijavljuju svi nezaposleni, tako 
da je broj kojim se barata u velikoj meri potcenjen. Sada nemamo ni egzaktnu računicu efekta donetih 
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mera a slika će biti nešto jasnija kada samozaposleni i poljoprivrednici počnu da dostavljaju svoje 
izveštaje. 
– U studiji koju smo u Institutu napravili, ima procena da je već od prvog dana ugroženo oko 400.000 
radnih mesta i najviše pažnje je trebalo usmeriti na te kategorije koje potiču iz hotelijerstva, sektora 
usluga, proizvodnje i prerađivačke industrije jer i tamo gde je rad nastavljen, morao je da bude 
smanjen zbog primene zdravstvenih mera. Tako veliki broj pogođenih ljudi trebalo je tretirati 
drugačije, ne minimalac koji stiže za dva meseca već je mnogo više trebalo izaći u susret firmama 
oslobađanjem od poreza i doprinosa a da se kasnije podvlači crta – naglašava Zubović i zaključuje da 
je ovo neplansko trošenje budžetskih sredstava kojih i inače nemamo dovoljno. 
Procedura za onlajn prijavu na biro 
Pravo na novčanu naknadu u Srbiji ima svaka nezaposlena osoba koja je bila obavezno osigurana za 
slučaj nezaposlenosti najmanje 12 meseci neprekidno ili sa prekidima u poslednjih 18 meseci. U 
vanrednom stanju nezaposlenima nije ukinuta mogućnost da se prijave za ovu vrstu naknade, i to 
može da se učini i elektronski i to tako što će se na mejl NSZ poslati neophodna dokumentacija. 
Budući korisnik tako treba da priloži elektronski formular za ostvarivanje novčane naknade i obrazac 
za prijavljivanje na evidenciju elektronskim putem. Neophodno je u mejlu dostaviti NSZ-u i potvrdu o 
ukupnom stažu ili kopiju radne knjižice, ličnu kartu, potvrdu od poslodavca o zaradama i o promeni, 
odnosno ođavi sa obaveznog socijalnog osiguranja. Na sajtu NSZ nalaze se detaljnije informacije, kao i 
spisak sa mejlovima na koje dokumentacija može da se pošalje (drugačije su imejl adrese od grada do 
grada). 
Među dokumentima koji se traže je i rešenje o prethodnim primanjima novčane naknade sa biroa. 
Ukoliko neko nema to rešenje, prijavu može poslati i bez toga, samo to naglasiti u telu mejla, a 
službenici NSZ će to proveriti. Kako nam je rečeno u jednoj od beogradskih filijala, kada provere sve 
dokumente u što kraćem roku javljaju se sa povratnom informacijom. Lj. B. 
 
 

 
 
 

ПКС: Предлози привреде за бржу имплементацију мера подршке 
 
Извор: Tanjug 
     
БЕОГРАД: Привредна комора Србије припремила је документ у коме су дефинисана кључна 
питања, недоумице као и предлози од значаја за квалитетну израду аката Владе Србије 
неопходних за брзу имплементацију мера подршке привреди. 
ПКС је позвала привреду да јој шаљу предлоге на мејл адресу covid19@pks.rs, а како би они 
били прослеђени Министарству финансија и тиму за имплементацију економских мера. 
Када је реч о донацијама и помоћи коју привредници уплаћују у циљу борбе против пандемије, 
на сајту ПКС се наводи да су се многобројне компаније, чланице ПКС, уплатиле средства за 
набавку неопходне медицинске опреме, упутиле донације из свог производног и продајног 
програма и понудиле различите врсте услуга. 
Списак компанија које су се одазвале позиву Привредне коморе Србије и председника ПКС 
Марка Чадежа, може се видети на сајту Коморе. 

mailto:covid19@pks.rs
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Sindikat upozorava - pozivaju lekare da se vrate, a hiljade medicinara na 
birou 
 
AUTOR: 
Petar Gajić 
 
Umesto što poziva lekare povratnike da "priskoče u pomoć", država bi trebalo da aktivira više od deset 
hiljada medicinskih radnika koji čekaju posao na birou, kaže za N1 predsednik Sindikata lekara i 
farmaceuta Rade Panić. Taj sindikat upozorava i da je trenutno na delu stihijska preraspodela kadrova 
koji nedostaju u svim zdravstvenim ustanovama jer su brojni medicinari zaraženi ili su u izolaciji. 
Neko je na početku epidemije ignorisao činjenicu da je zdravstveni radnik najvažniji resurs, kaže Rade 
Panić iz Sindikata lekara i farmaceuta. On navodi da su mnogi direktori bolnica umesto da čuvaju 
svoje zaposlene kao zlato, često tražili da se ne nose zaštitne maske, kako osoblje ne bi plašilo 
pacijente. 
"Sada se mnogi zdravstveni radnici povlače u više ustanove, ali to se radi bez odgovarajućih rešenja i 
bez adekatnog plana za ono što će se dešavati. Svesni smo da će doći do novog velikog oboljevanja", 
kaže Rade Panić, Sindikat lekara i farmaceuta. 
Rešenje za desetkovane redove lekara i medicinskih tehničara postoji, navodi Panić. To je angažovanje 
armije nezaposlenih medicinara. 
"I dalje ne razumemo zašto je 3.000 kolega na Zavodu, zašto je preko 8.000 sestara na Zavodu, a 
pozivaju se kolege da se vrate iz inostranstva. I još se pozivaju kolege da kada su imali i sumnjivi 
kontakt moraju da ostanu da rade!", dodaje Panić. 
Taktika države u borbi protiv kovida 19 se menja i težište bi trebalo da bude sada na Domovima 
zdravlja, pošto oni koji imaju simptome bolesti treba da se javljaju primarnim zdravstvenim 
ustanovama, umesto da telefonom zovu i čekaju dolazak mobilne ekipe. 
"Doktrina suzbijanja epidemije je da u ovoj fazi Dom zdravlja preuzima kao primarna zdravstvena 
ustanova veći teret. To nije ništa što nismo znali da će doći taj trenutak, naprosto ulazimo u tu fazu", 
rekao je Srđa Janković, imunolog Dečije klinike u Tiršovoj. 
To znači da će najizloženiji biti oni zdravstveni radnici koji će biti raspoređeni u kovid ambulante. 
Sindikat lekara i farmaceuta traži da Ministarstvo zdravlja posebno kontroliše kako direktori ustanova 
raspoređuju zaštitnu opremu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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


11 

 

RTK 
 
Ристић: Промениће се однос према радницима у целом свету 
 
Председник Савеза самосталних синдиката Крагујевац и члан локалног социјално економског 
савета, Југослав Ристић изјавио је за Телевизију Крагујевац да је на почетку ванредног стања 
ова организација интервенисала у појединим предузећима где је било проблема са 
организовањем производње, као и да је већина послодаваца прихватила сугестије. 
Ристић процењује да ће време показати да ће се коренито променити однос према радницима у 
целом свету, па и нашој средини. 
 
 


