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"Jura" u Rači obećala maske i rukavice, od srede radnici na poslu u dve 
smene 
 
 AUTOR: 
Beta 
AUTOR: 
Milan Nikić 
 
Poslodavac je vratio kućama radnike "Jure" u Rači koji su jutros odbili da uđu u hale i počnu da rade, 
jer traže da se reši pitanje angažovanja tokom vanrednog stanja zbog rizika od koronavirusa. Na 
zahtev radnika, epidemiološka jedinica Instituta za javno zdravlje iz Kragujevca obišla je pogone 
kompanije kako bi utvrdili epidemiološke uslove za bezbedan rad zaposlenih. 
Radnik Jure Dragan Milovanović rekao je za N1 da se rukovodstvo ove južnokorejske korporacije na 
sastanku sa epidemiolozima iz Kragujevca obavezalo da obezbedi radnicima maske, rukavice i često 
pranje ruku radnika, da će tada biti obezbeđeni uslovi za rad smanjenog broja radnika, od 200 do 250 
u smeni, umesto 450. 
"Firma radi na povećanju mera zaštite od koronavirusa. Kupuje nova dezinfekciona sredstva, na svim 
ulazima radnici će se dezinfikovati. Ukoliko radnici budu primenjivali te mere, rekli su epidemiolozi, 
neće biti problema. Od sutra radimo. Dve smene, treća ne", rekao za N1 radnik Jure Dragan 
Milovanović. 
Radnici su u krugu fabrike čekali ishod razgovora komandanta opštinskog kriznog štaba, predstavnika 
fabrike i sindikata, pošto su i u ponedeljak odbili da rade zbog rizika zaraze koronavirusom. 
Komandant kriznog štaba opštine Rača Nenad Savković je rekao agenciji Beta da se poslodavac složio 
da se napravi organizacija rada sa smanjenim kapacitetom. 
Najavio je da će posle "usaglašavanja pravnih stvari" tokom dana biti izdato i saopštenje, te će se 
detaljnije znati na koji način će radnici biti angažovani u "Juri" tokom vanrednog stanja. 
Predsednik sindikata "Nezavisnost" fabrike Saša Marković rekao je za N1 da je postignut dogovor da u 
fabriku dođe epidemiolog koji će da napravi analizu stanja i proceniti da li i koliki broj radnika može 
da bude angažovan. 
On je rekao da će "Jura" danas biti zatvorena, a da bi od sutra, ako epidemiolog proceni, oko 150  do 
200 radnika fabrike moglo bi da počne da radi. 
Izvor: N1/Milan Nikić 
Radnici "Jure" trebalo je da u ponedeljak nastave redovnu proizvodnju posle plaćenog odsustva od 
26. marta zbog pandemije koronavirusa, ali su odbili da rade i vraćeni su kućama. 
Iako je zatim, kako su mediji obavešteni iz fabrike, odlučeno da se ne radi i do kraja ove sedmice, 
u ponedeljak po podne poslodavac je pozvao radnike da danas dođu na posao i rade uobičajeno. 
Radnici su izrazili zabrinutost jer su u proizvodnji raspoređeni na malom rastojanju, ima i zaposlenih 
iz nekoliko opština gde su registrovani slučajevi virusa korona, a problem je i što se veći broj njih 
zajedno dovozi organizovanim prevozom. 
U "Juri" u Rači koja proizvodi kablove za auto-industriju angažovano je 1.200 radnika. 
 

http://rs.n1info.com/journalist12/N1-Beograd-
http://rs.n1info.com/journalist12/N1-Beograd-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist143/Milan-Nikic
http://rs.n1info.com/Biznis/a585888/U-leskovackoj-Juri-proizvodnja-ce-biti-pokrenuta-samo-u-jednom-postojenju.html
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Radnicima koji rade od kuće ili su na odsustvu, dozvoljeno korišćenje godišnjeg 
odmora 
Tanjug  
 
Vlada Srbije donela je danas zaključak kojim je preporučeno da zaposleni koji u toku vanrednog 
stanja posao obavljaju od kuće iskoriste preostali deo godišnjeg odmora za 2019. godinu 
 
BEOGRAD - Vlada Srbije donela je danas, na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i 
socijalna pitanja, zaključak kojim je preporučeno da zaposleni koji u toku vanrednog stanja posao 
obavljaju od kuće iskoriste preostali deo godišnjeg odmora za 2019. godinu u skladu sa zakonom, 
odnosno do 30. juna 2020. godine. 
Kako se navodi u saopštenju ministarstva rada, preporučeno je i da poslodavci koji u uslovima 
vanrednog stanja nisu u mogućnosti da organizuju proces rada te su zaposlene uputili na odsustvo, 
prednost daju korišćenju godišnjih odmora. 
Dodaje se da poslodavci mogu da dozvole korišćenje preostalog dela godišnjeg odmora za 2019. 
godinu, zaključno sa 31. decembrom 2020. za zaposlene koji u toku vanrednog stanja posao obavljaju 
redovno, na svom radnom mestu. 
 
 
Ministar Zoran Đorđević kazao je da se na sve načine želi omogućiti građanima da sačuvaju svoje 
poslove i u toku vanrednog stanja, ali se, dodaje, istovremeno mora misliti i na poslodavce. 
 
 
"Zato ćemo se na razne načine i svim novim merama koje donosimo truditi da jednako pomognemo 
svim građanima Srbije, na prvom mestu njihovom zdravlju, bezbednosti, ali i mogućnosti da ostvare 
sva prava koja im pripadaju", naveo je Đorđević. 
 

Zaraženo osam radnika u Leskovcu: Zaposleni u „Juri“ odbili da uđu u proizvodne 
pogone zbog straha od virusa 
 
Novosti Online  
 
Radnici korporacije “Jura” u Leskovcu odbili su da se vrate na posao zbog opasnosti od širenja zaraze, 
pogotovo kad su saznali da je osam njihovih kolega inficirano koronom a desetine njih u izolaciji zbog 
kontakta 
 
ZAPOSLENI u južnokorejskoj korporaciji "Jura" u Leskovcu, koji su pozvani da se, posle 
jednonedeljne pauze, u utorak vrate na svoja radna mesta, odbili su da uđu u proizvodne pogone jer je 
jedna od radnica zaražena virusom korona, dok se više od 70 njihovih kolega, zbog kontakta, našlo u 
samoizolaciji. Sve to se dogodilo pre nego što su saznali da je još osam njihovih kolega zaraženo 
koronom. Zbog komlikovane epidemiološke situacije, deo radnika ove fabrike, koja zapošljava više od 
2.800 ljudi, tražio je da se proizvodnja obustavi na 14 dana. 
 
Poslovodstvo „Jure“ je tokom minulog vikenda prihvatilo predlog struke da to i učini, ali se u 
ponedeljak predomislilo i pozvalo sve radnike da se vrate na posao. Menadžment ove fabrike za 
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proizvodnju kablova za auto-industriju je tražio da radno bude angažovana polovina od ukupnog 
broja radnika, pa je tek na nagovor članova Gradskog štaba za vanredne situacije prihvatilo 
opcionalnu preporuku leskovačkog Zavoda za javno zdravlje(ZZJZ) o minimalnom procesu rada sa 50 
zaposlenih na 5.000 metara kvadratnih. Radnici strahuju za svoju i bezbednost njihovih porodica jer 
je simptome bolesti dobilo još najmanje osmoro njihovih kolega. 
 
- Oni ne shvataju da je naša firma tempirana bomba za ceo grad. Radimo jedni do drugih na 
udaljenosti manjoj od pola metra. Ko može da nam garantuje da nećemo da se razbolimo i virus 
odnesemo našim kućama? Mi ne odbijamo posao. Kad sve ovo prođe radićemo koliko bude trebalo. 
Spremni smo i na rad vikendom. Ne treba nam ni godišnji odmor samo neka nas ne teraju da 
rizikujemo svoje i živote svojih najbližih – kazalo nam je nekoliko radnika. 
 
 
Sa nadležnima u „Juri“, kao ni mnogo puta do sada, nismo uspeli da stupimo u kontakt, a oni su ostali 
nemi i za radnike okupljene ispred proizvodnih pogona. U fabriku su pojedini menadžeri ušli na 
sporedni ulaz. Ovim povodom reagovali su i Udruženi sindikati Srbije „Sloga“ koji su ocenili da se 
fabrika u Leskovcu „zbog pohlepe za kapitalom opasno svrstala u petu kolonu u biloškom ratu sa 
virusom korona“. Ovaj sindikat je zatražio da se radnici pošalju na plaćeno odsustvo do kraja 
epidemije, jer je i „laicima jasno da nema uslova za rad u njihovim pogonima“. Nezadovoljni radnici 
su poručili da, ukoliko im se niko od nadležnih ne obrati, u naredne dve nedelje neće odlaziti na 
posao. 
 
 

 
 

KAKO ĆE POSLODAVCI UBUDUĆE ISPLAĆIVATI ZARADU Pogledajte 
primer - na plati od 60.000 dinara ušteda 68.000 
Željka Jeftić 
 
Do kraja nedelje biće usvojen model po kom će poslodavci isplaćivati zaradu, a u skladu sa novim 
merama Vlade Srbije. Najednostavnije rečeno, poslodavci će deo plate isplaćivati sa svog računa, a 
minimalac ide na poseban račun, kao što, primera radi, država plaća trudnice. 
Blic kroz tabelu prikazuje kako će izgledati obračun plate i na šta mogu da računaju građani i 
poslodavci u odnosu na meru Vlade koja propisuje odlaganje plaćanja doprinosa i poreza na zarade i 
subvencija države za minimalni lični dohodak. Praktično na platu od oko 60.000 dinara poslodavac će 
zahvaljujući ekonomskim merama biti u plusu za skoro 68.000 dinara. 

https://sport.blic.rs/autori/zeljka-jeftic
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Podsetimo, Vlada je donela ekonomski paket za pomoć privredi vredan 5,1 milijardu evra. 
Prvi set mera odnosi se na poreske olakšice, odnosno odlaganje plaćanja dospelih poreskih obaveza, 
uz kasniju otplatu na rate. 
Drugi set mera podrazumeva direktna davanja preduzećima, kroz isplatu tri minimalne zarade. 
Treći set mera je usmeren na očuvanje likvidnosti privrednih subjekata u uslovima ekonomske krize 
očekivane tokom i po okončanju vanredne situacije. 
 
 

 
 
 

На евиденцији Националне службе за запошљавањ 3.500 
новопријављених 
 
Од увођења могућности електронског пријављивања на евиденцију НСЗ до сада, тој служби 
пријавило се 3.500 грађана који су остали без посла, изјавио је данас министар за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић уз напомену да се након 
представљања мера подршке привреди тај тренд „успорио”. 
Од новопријављених који су се на евиденцију Националне службе за запошљавања пријавили 
након престанка радног односа или радног ангажовања највећи број је из трговине и 
угоститељства. 
„Имали смо пик првих дана када је уведено ванредно стање и онда је, након што је председник 
представио мере подршке привредницима дошло до успоравања. Постоје послодавци који и 

https://www.blic.rs/biznis/poreske-olaksice-za-privredu-odlaze-se-placanje-poreza-i-doprinosa-na-zarade/d23c6kh
https://www.blic.rs/biznis/drzava-placa-tri-minimalca-preduzetnicima-i-malim-preduzecima-90000-dinara-za-velika/8j78vvm
https://www.blic.rs/biznis/podrska-likvidnosti-krediti-preko-fonda-za-razvoj-i-komercijalnih-banaka/67e1jgw
http://www.politika.rs/
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даље отпуштају раднике, али радници имају право на накнаду у случају незапослености , није 
износ као плата, али ће им значити у овом периоду”, рекао је министар, преноси Танјуг. 
Како каже, овакво стање неће трајати до века и за месец или два ће опет бити потражње за 
радним местима. 
Истиче да су новонасталом ситуацијом највише погођени сектори угоститељства, све гране које 
су повезане са туризмом, авиосаобраћај. 
„Ово неће трајати годинама већ пар месеци и настојаћемо да се вратимо у токове, а мере владе 
су такве да се припремамо за дан после, имајући у виду да је потребно време да се привредна 
активност покрене”, рекао је министар. 
Он је апеловао на послодавце да следе пример државе, да не отпуштају раднике и не смањују 
им плате током ванредног стања. 
„Нека издрже, неће ово довека да траје, а у интересу државе је да када све прође наша привреда 
добије замајац и настави тамо где је стала”, рекао је Ђорђевић. 
Из Националне службе за запошљавање навели су раније да су омогућили да сва лица остваре 
своја права у складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености. 
Такође наводе да ће и даље спроводити мере активне политике запошљавања и пружати 
подршку, како тражиоцима запослења, тако и послодавцима. 
Сви јавни позиви за учешће у мерама активне политике запошљавања су и даље актуелни и 
обезбеђена је могућност подношења захтева за учешће електронским путем. 
 
 

 
 
 

PKS: Minimalci za mart, april i maj 
Piše: FoNet 

 
 
Direktna pomoć za mikro, mala i srednja preduzeća u iznosu tri minimalne plate, i za velika 50 odsto 
od minimalca, može se koristiti za mart, april i maj, a za preduzeća koja su već uplatila mart, to važi za 
april, maj i jun, i nema refundiranja, objavila je Privredna komora Srbije na svom Linkedin nalogu. 
     
To je zaključak sa sastanka Koordinacionog tima za implementaciju Programa ekonomskih mera, 
objavila je Nova ekonomija. 
Paketom ekonomskih mera Vlade Srbije za podršku privredi tokom korona krize predviđena je 
direktna pomoć preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima koja, kako ministar finansija 
Siniša Mali navodi, zapošljavaju 900.000 ljudi u Srbiji. 
Ta preduzeća će dobiti za sve svoje radnike po tri mesečne plate u minimalnom iznosu, odnosno oko 
90.000 dinara po zaposlenom direktno na račun, a prva „rata“ te pomoći se može očekivati sredinom 
maja. 
Za zaposlene u velikim preduzećima koji su usled krize dobili otkaz država će plaćati 50 odsto plate za 
osiguranje od nezaposlenosti, pošto su poslodavci dužni da barem tri meseca uplaćuju 60 odsto 
prethodne plate. 
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Jura u Rači sutra nastavlja proizvodnju sa manjim brojem radnika i uz jače 
mere zaštite od korone 
Piše: Beta 

 
 
U fabrici Jura u Rači sutra će biti nastavljena proizvodnja, ali u smanjenom kapacitetu od 40 odsto i 
uz angažovanje manjeg broja radnika, rečeno je za agenciju Beta u sindikatu Nezavisnost. 
     
Od 1.200 radnika biće angažovano 420 radnika i to 220 u prvoj i 200 u drugoj smeni, a ovakav način 
rada važiće do kraja naredne sedmice. 
Prema rečima predsednika sindikata Saše Markovića, smanjenje broja angažovanih radnika u vreme 
vanrednog stanja deo je mera koje je Jura prihvatila posle današnjeg razgovora menadžmenta sa 
predstavnicima opštinskog kriznog štaba, sindikata i saveta radnika. 
Marković kaže da su utvrđeni i uslovi za obavljanje organizovanog prevoza radnika do fabrike kao i na 
radnom mestu posle današnje posete epidemiologa Instituta za javno zdravlje fabrici u Rači. 
U autobusima koji prevoze radnike biće najviše njih 20. 
Maske i rukavice su obavezne za radnike od ulaska u autobus kao i na radnom mestu. 
Na ulazu i izlazu iz fabrike biće postavljene dezinfekcione barijere, radnici će prilikom kretanja morati 
da drže propisanu distancu, o čemu će brinuti zaduženi iz kompanije. 
Marković je rekao da će u proizvodnji raditi svaka druga traka, a broj radnika na traci biće 
prepolovljen u odnosu na dosadašnji. 
Prema njegovim rečima, oni koji ne rade biće na plaćenom odsustvu, a pošto svi u proizvodnji primaju 
minimalac neće biti umanjenja zarada sem za iznos bonusa i toplog obroka. 
Marković je rekao i da ima saznanja da jedan broj radnika ne želi da radi u vreme povećanog rizika od 
širenja korona virusa te su danas otvorili bolovanje. 
Radnici Jure u Rači su juče i danas odbili da rade i tražili su da kompanija reši problem angažovanja u 
proizvodnji u vreme vanrednog stanja zbog opasnosti od širenja zaraze korona virusom. 
 

BIRODI: Vlada da svoje mere donese u formi Zakona o državnoj pomoći u 
vreme i posle pandemije 
Piše: FoNet 

 
 
Biro za društvena istraživanja (BIRODI) predlaže Vladi Srbije da svoje mere donese u formi Zakona o 
državnoj pomoći u vreme i posle pandemije kovida 19, koji bi usvojila Skupstina Srbije na online 
sednici, saopštila je ta organizacija. 
     
U okviru razgovora o merama smanjenja negativih efekata pandemije kovida 19, na osnovu online 
istraživanja koje je BIRODI sproveo u proteklih 10 dana, Vladi Srbije, između ostalog, predlaže da se 
tim zakonom osnuje telo za monitoring realizacije ekonomskih mera čiji će članovi biti najeminentniji 
stručnjaci iz oblasti ekonomije, prava, revizije, socilogije društvenog razvoja, narodni poslanici svih 
poslaničkih grupa i predstavnici Državne revizorske institucije. 
Takođe, predže se poreska stimulacija industrijske participacije, odnosno radničkog akcionarstva, 
Istovremeno, BIRODI sugeriše da se kao obaveza uvede potpisivanje Klauzule o integritetu primaoca 
državne podrške i kojom bi se obavezali da će uspostaviti procedure koje će garantovati poštovanje 
zakona i primenu praksi etičkog poslovanja. 
Donošenjem zakona u Skupštini Srbije čuva se vladavina prava i garantuje pravna sigurnost 
poslovanja u Srbiji, ocenjuje BIRODI. 
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Predložene mere, kako se navodi, obezbeđuju transaprentnost i učinkovitost državne pomoći, a 
promocijom industrijske participacije vrši se podela odgovnosti u između sveta kapitala i rada. 
Istovremeno, ovo je prilika da se dodela državne pomoći privatnom sektoru iskoristi za uspostavljanje 
antikoruptivnih i etičkih mehanizama na nivou privatnog sektora čime se stvaraju uslovi za održiv 
ekonomski i društveni razvoj Srbije, ističe u saopštenju BIRODI. 
Puko seljenje kapitala iz javne u privatnu sferu, a bez uspostavljanja mehanizama nadzora i integriteta 
primaoca državne pomoći može dovesti do urušavanja, a ne stvaranja uslova za prevazilaženje 
posledica epidemije kovida 19, poručuje BIRODI. 

 
NIŠKE VESTI 
 

Zaposleni u fabrikama brinu za svoje zdravlje. U Leskovačkoj Juri štrajk 
Violeta Milićević 
 
Oko 150 radnika južnokorejske kompanije „Jura“ u Leskovcu od 6,30 jutros protestuje ispred fabrike, 
ne želeći da uđe i pogone zbog glasina da je više radnika obolelo od virusa korone, a da je oko dve 
stotine u izolaciji zbog sumnje da ima taj virus, piše Jugmedia. 
„Radnici nisu hteli da udju u fabriku, plaše se za svoje zdravlje. Imamo dvocifren broj zaraženih i 
trocifren broj izolovanih ljudi. Boje se i da putuju oragnizovanim prevozom“, rekao je juGmedii 
predstavnik sindikata Predrag Stojanović. 
 
Zaposleni u fabrikama kako u Leskovcu, tako i u Nišu, koji su se obraćali Niškim Vestima ističu da 
kada se u državi uvode stroge mere vanrednog stanja, kada je sve stalo i nista ne radi, kada je 
zabranjeno okupljanje više od dvoje ljudi, zaposlene voze organizovano u punim autobusima. Veliki 
broj radnika je u samim halama, a zaposlenima nije omogućena da rade na rastojanju većem od dva 
metra, žale se zaposleni. 
 
„Šta se tu proizvodi od trenutno vitalnog značaja, zašto zovu ljude da rade sad kad najavljuju najgori 
period širenja virusa.Hiljade radnika zaraziće sebe, porodicu, zaraza će se proširiti na ceo grad“, ističu 
radnici. 
Direktor Regionalne privredne komore Niš Aleksandar Milićević rekao je Niškim Vestima da nije 
dobro da sve stane, već trebamo svi da se potrudimo da iz ove situacije izađemo sa što manje štete. 
Ekonomija u celom svetu je u katastrofalnom stanju, ta situacija neće ni nas da zobiđe, ali zato treba 
da se potrudimo da se što bezbolnije izvučemo iz ove situacije. 
„Nije dobro da sve stane. Što više stane, šteta će biti veća. Što veće štete, manja će biti mogućnost za 
pomoć“, upozorio je Milićević i dodao da država nije rupa bez dna. Zaposleni treba da shvate da oni 
moraju sami o sebi da brinu, to znači da drže distancu, da smanje kontakte i da nose zaštitnu opremu. 
Svi smo već naučili kako se virus prenosi“, kazao je Milićević. 
  
On ističe da u Nišu još uvek rade fabrike prehrambenih proizvoda, fabrkika duvana „Filip Moris“, dok 
ostali ili rade smanjenim kapacitetom ili ne rade. 
„Auto industrija je stala svuda u svetu pa je i kod nas prekinuta proizvodnja. Proizvodnju prekida i 
tekstilna industrija jer nema porudžbina. Ponovo je počeo da radi „Džonson elektrik“, ima narudžbinu 
iz Kine. Rade još i  „Imi“ i „Cumtobel“. Situacija se stalno menja, neke fabrike počinju da rade, neke 
prestaju“, objasnio je Milićević. 
Inspektori rada postupali zbog nedostatka zaštitne opreme 
Inspektori rada su u periodu od 16. do 31. marta imali 89 postupanja po podnetim zahtevima 
zaposlenih zbog nedostatka zaštitne opreme (rukavice, maske i sl.), koje je poslodavac bio u obavezi 
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da obezbedi u skladu sa odredbama člana 4. Uredbe o organizovanju rada poslodavaca za vreme 
vanrednog stanja, saopštilo je Ministarstvo rada. 
Na sajtu nadeležnog Ministarstva podećaju i da je 25. marta 2020. godine počeo je sa radom Кontakt 
centar republičkih inspekcija Vlade Republike Srbije koji predstavlja jedinstvenu kontakt tačku za 
podnošenje predstavki republičkim inspekcijama. 
Građani i privrednici Srbije mogu putem mejla kontakt@inspektor.gov.rs ili pozivom na telefon 
Кontakt centar da podnesu prijavu republičkim inspekcijama i da budu obavešteni o ishodu postupka 
koji se vodi po podnetoj predstavci. 
Sve predstavke koje su upućene inspekciji rada putem Кontakt centra su upućene inspektorima rada 
na dalje postupanje. 
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