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Gorenje zatvara fabriku u Zaječaru: Pregovori o tome šta dalje 

Tanjug  

Menadţment Gorenja intenzivno pregovara sa dva potencijalna partnera koji bi 
iznajmili ili kupili prostor i kapacitete za proizvodnju 

Dve godine nakon donošenja odluke da poslovanje fokusira na snaţno razvijanje osnovne delatnosti, a 
to je - proizvodnja kućnih aparata i postepeni izlazak iz ostalih proizvodnih delatnosti, menadţment 
Gorenja doneo je odluku da zatvori zaječarsku fabriku za proizvodnju sanitarne opreme 
Gorenje Home. 
 
Fabrika, kako navode iz kompanije Gorenje, već duţe posluje sa značajnim gubicima. 
 
Menadţment Gorenja intenzivno pregovara sa dva potencijalna partnera koji bi iznajmili ili kupili 
prostor i kapacitete za proizvodnju i omogućili ponovno zapošljavanje radnika u zaječarskoj fabrici u 
što kraćem roku. 
 
„Očekujemo da bi ti pregovori mogli da budu okončani veoma brzo. Oba zainteresovana partnera 
imaju nameru da šire delatnost, pa bi u ovoj fabrici posao moglo da naĎe i više radnika nego što ih mi 
u ovom trenutku imamo. Reč je inače o moţda i najboljem timu zaposlenih koji Gorenje Grupa ima, i 
zato je odluka o povlačenju iz proizvodnje za nas bila veoma teška“, naveo je direktor Gorenje Home 
Zaječar Vlado Krebs. 
 
On je dodao da odluka o obustavljanju proizvodnje nema veze sa aktuelnom pandemijom. 
 
"Ona je rezultat značajnih gubitaka koje ova fabrika ima, kao i strateške odluke Gorenja da se fokusira 
na osnovnu delatnost proizvodnje kućnih aparata, i da se povuče iz svih ostalih, poput proizvodnje 
sanitarnih ureĎaja", objašnjava. 
 
U razgovoru sa predstavnicima reprezentativnog sindikata postignut je dogovor o svim bitnim 
elementima okončanja ugovora o radu i otpremninama za 102 zaposlena u zaječarskoj fabrici. 
 
Gorenje Home u Zaječaru počelo je sa radom 2011. godine kada je kupilo kompaniju Porcelan. Glavni 
portfolio u poslednje dve godine činili su proizvodnja sudopera, umivaonika i sanitarne opreme. 
 
I pored investicija od preko 10 miliona evra uloţenih opremu i infrastrukturu u prethodnih devet 
godina, ova fabrika nije uspela da obezbedi odrţivost poslovanja. 
 
U prethodne dve godine, tokom implementacije strateškog plana o postepenom izlasku iz sporednih 
delatnosti matična kompanija u Sloveniji prodala je mariborsko preduzeće za preradu otpada 
"Gorenje Surovina" i njegove ogranke firmi "Eko Surovina“, kao i fabriku bojlera „Gorenje Tiki“ iz 
Stare Pazove. 
 
Hisense Gorenje, kako se navodi u saopštenju, ostaje 
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posvećeno planovima o jačanju trţišnih pozicija u oblasti osnovne delatnosti - proizvodnje kućnih 
aparata. 
 
Fabrika u Valjevu ostaje centar proizvodnje rashladnih ureĎaja Hisense Gorenje za Evropu, i u njoj je 
u narednom periodu planirano povećanje obima proizvodnje i proširivanje kapaciteta. 

Gazde OTIMAJU radnicima minimalac: Umesto 30.000 koje im je drţava uplatila 
zaposlenima stiţe znatno umanjen iznos 

Z. RADOVIĆ - J. Ž. SKENDERIJA 

Pojedini poslodavci traţe od radnika da im daju deo drţavnog novca. Od 30.367 dinara, 
uzimaju 18.000 dinara da bi platili doprinose 

SA računa mnogih radnika u Srbiji kojima je legao minimalac od 30.367 dinara, u dţepove se slilo 
svega 12.000, jer su im gazde traţile deo novca! Pojedini poslodavci dali su sebi za pravo da od 
minimalne zarade koju je drţava uplatila, za sebe uzmu 18.000 dinara, kao izgovor i opravdanje da će 
taj novac iskoristiti za plaćanje poreza i doprinosa za zaposlenog. I nadleţni i stručnjaci tvrde da je to 
nedopustivo i da je u pitanju prekršaj. 
 
 
Na društevnim mreţama se razvila polemika oko moralnosti ovog čina. Gazde se uglavnom pravdaju 
činjenicom da nisu radile dva meseca a moraju da uplate doprinose i za to vreme. Drţava im je, 
meĎutim, odloţila tu naknadu i plaćaće je od 1. januara sledeće godine, i to na 24 rate. Bez obzira na 
taj trošak, u Ministarstvu finansija ističu da poslodavci nemaju pravo da zakidaju radnicima od 
uplaćenog minimalca. 

- Novac dobijen po osnovu direktnih davanja poslodavci treba da isplate na tekuće račune zaposlenih 
- objašnjavaju u resornom ministarstvu. - Prema tome, Uredba ne predviĎa mogućnost da poslodavci 
zadrţe deo novca, dobijenog po osnovu direktnih davanja, na ime plaćanja poreza i doprinosa na 
zarade zaposlenih. 

I knjigovoĎa Svetlana Ţivanović upozorava na to da uopšte nema dileme oko toga kome je novac 
namenjen. 

- Poslodavci na namenski račun dobijaju 30.367 dinara, koje treba da prebace na tekući račun radnika 
- objašnjava knjigovoĎa Ţivanović. - Nema ni govora o tome da bi zaposleni mogli da im vraćaju deo 
novca. Takvo ponašanje je čista zloupotreba i nedopustivo je. 

Drţava je odlučila da privrednicima pomogne uplatom tri minimalne zarade za radnike, kao i 
odlaganjem plaćanja poreza i doprinosa. Oni su mogli da se odluče da li će tu pomoć iskoristiti za 
mart, april i maj ili za april, maj i jun. Stručnjaci napominju i da je vanredno stanje trajalo od sredine 
marta do početka maja, tako da su privrednici imali prekid rada od mesec i po, a drţava je izdvojila tri 
minimalca za njihove radnike. Pomoć poslodavcima ogleda se u tome što oni nisu morali da daju taj 
novac za zarade zaposlenih. 

Duško Vuković iz Saveza samostalnih sindikata Srbije naglašava da su mogućnosti za manipulaciju 
vrlo male. 
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- Oni koji se čak i usude da se time bave biće lako otkriveni i sankcionisani - kaţe naš sagovornik. - 
Apelujem da nam se svi oni koji su oštećeni obrate i ukaţu na probleme. Dokle god postoji strah kod 
radnika da prijave gazde ništa se neće promeniti i njihovi društveno nehumani postupci će opstajati. 
Trebalo je novac dati samo onima koji u prethodnom periodu nisu mogli da rade, a ne svima. Dobru 
ţelju i volju drţave, naţalost, neki poslodavci zloupotrebljavaju. 

PRIJAVITE INSPEKCIJI 

U MINISTARSTVU rada kaţu da se inspekciji rada nisu obraćali zaposleni sa prijavama u kojima bi 
isticali ovaj problem. Sve one koji imaju problem sa poslodavcem pozivaju da se obrate njima, ali i 
finansijskoj inspekciji Ministarstva finansija. Naglašavaju da se zarade isplaćuju na način i u 
rokovima propisanim Zakonom o radu i drugim zakonima. 

- U skladu sa propisima zarada se sastoji od naknade za rad, vremena provedenog na radu, zarade po 
osnovu doprinosa zaposlenog na radu i drugih primanja po osnovu radnog odnosa. Ona, takoĎe, 
obuhvata i poreze i doprinose koji se plaćaju iz zarade - kaţu u Ministarstvu. 

"SAČUVALI SMO RADNA MESTA" Mali: Nezaposlenost u Srbiji oko 10 
odsto 

 

Od uvoĎenja vanrednog stanja do petka, 15. maja, Nacionalnoj sluţbi za zapošljavanje javilo se za 
novčanu pomoć 8.790 ljudi, izjavio je danas ministar finansija Siniša Mali i dodao da je trenutna 
nezaposlenost u Srbiji oko 10 odsto. 

Ministar je za TV Prva ocenio da, ako se pogleda kolika je kriza u celom svetu, gde desetine miliona 
ljudi ostaju bez posla, 8.790 njih u našoj zemlji je pristojan broj za jednu malu Srbiju koja je pokazala 
da je ekonomski sposobna i jaka. 

"Očuvali smo proizvodne kapacitete, fabrike se nisu ugasile, sačuvali smo radna mesta, sada nam sledi 
borba za našu ekonomiju, a nama je vaţno da se svet i Evropa otvore, jer naša ekonomija ne zavisi 
samo od našeg unutrašnjeg trţišta", kazao je Mali. 

Kada su u pitanju veletrgovine koje su zabeleţile porast prometa u toku poslednja dva meseca, a koje 
su se odlučile da ne prihvate pomoć drţave u vidu isplate minimalne zarade i na taj način su lišili svoje 
zaposlene dodatne nagrade, Mali kaţe da drţava ne moţe ni na koji način da napravi obavezu nekim 
privatnicima, jer su oni samostalni. 

Kako navodi, zna i za dosta primera gde su poslodavci nagraĎivali svoje radnike i dodaje da je mera 
drţave bila usmerena upravo ka tome da se radnici ne otpuštaju. 

"Bilo je mnogo onih koji su mislili da će biti otpuštanja zbog krize, oslobodili smo ih plaćanja poreza, 
dali smo minimalnu zaradu, nije bilo potrebe da se ljudi otpuštaju. Mi smo očekivali da će veliki broj 
njih i pored minimalne zarade koju drţava daje da da nešto i mimo toga i mislim da oni koji su mogli 
to su i dali", navodi ministar. 
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Prema njegovim rečima, u Srbiji je stopa nezaposlenosti pre pet ili šest godina bila 26 
odsto, a sada je oko 10 procenata. 

"Teško je naći pravi kadar, ja sam pričao sa privrednicima svakodnevno, svako od njih je ţeleo da 
zadrţi svoje zaposlene, jer sada je kriza prošla i svi ţele da sa svojim zaposlenima ostvare još bolji 
prihod", navodi Mali. 

 

Рад од куће збунио део запослених 

За увођење рада од куће једна фирма обезбедила је рачунаре запосленима да не би 
радили са приватних – сличне проблеме решавао је градски омбудсман 
 
Аутор: Александра Исаковс 
 
 
Суботица – Када су по препоруци владе, многи Суботичани упућени да раде од куће, у 
канцеларији омбудсмана почели су да звоне телефони – већини запослених није било јасно 
шта их је снашло. Да ли су они, у ствари, на неплаћеном одсуству, да ли је довољно да им шеф 
каже сутра не долазите на посао, радите од куће, или изречено треба да стоји на званичном 
документу? И, да ли се посао за предузеће обавља са личног рачунара? 

Питања су се низала, па чак и уз оно да ли радник мора да ради од куће – јер тамо је двоје деце 
уз коју је немогуће обављати посао. 

Ерика Тот Салаи, омбудсман града Суботице каже да је најважније било објаснити грађанима 
да ни у ком случају то није неплаћено одсуство. „Овде је само реч о другачијој организацији 
рада, а људима је било важно да то чују и званично. Ипак, није било довољно да их 
руководилац усмено упути на рад од куће, већ су о томе морали да добију и званично решење 
где се уређује у којем периоду, до када ће радник радити од куће, која су међусобна права и 
обавезе”, каже Ерика Тот Салаи за „Политику”. 

Градски омбудсман је и компанијама и запосленима наложио да посао никако не сме да се 
одвија са личног рачунара радника, и због заштите података није упутно за посао користити 
кућни рачунар. „Након нашег објашњења једна фирма је одложила увођење рада од куће за 
недељу дана док није успела да свима обезбеди рачунар на којем ће обављати посао из свог 
дома”, каже Тот Салаи. Примећује да се у овој области јавни сектор боље и брже прилагодио и у 
већој мери поступио по препоруци владе, упућујући пре свега осетљиве категорије запослених 
на рад од куће. Ова препорука у нешто мањој мери је примењивана у приватном сектору који се 
нерадо одлучивао за ову опцију. „Оно што је важно нагласити јесте то да у протеклом периоду 
Закон о раду није суспендован, и да нисмо имали кршења из ове области, већ да је пре била реч 
о непознаницама и новој ситуацији која се решавала у ходу”, каже градски омбудсман. 

Ерика Тот Салаи наводи и да је увођење ванредног стања и полицијског часа мотивисало многе 
да потраже савет омбудсмана око правне природе ограничења кретања. Током заведених мера 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/950/Aleksandra-Isakov
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и даље су имали дневно по осам обраћања грађана, или укупно 360 обраћања. „Први викенд у 
којем смо имали полицијски час донео је и реалан проблем: шта са људима који су зависили од 
помоћи других. Суботица је град са много старих и усамљених људи и институција дворбе је 
овде раширена. За тај први викенд имали смо више десетина позива људи који су тражили 
савет како да оду до оних којима је њихова помоћ неопходна. Успели смо да уз полицију и 
градски Секретаријат за друштвене делатности „угасимо пожар”, слали смо снимак личне карте 
и „Вајбером”, само да се омогући да људи оду до оних које дворе и да се не догоди да неко три 
дана остане без воде, хране и основне неге. До наредног полицијског часа уредба је у томе делу 
измењена”, каже Ерика Тот Салаи. 

Ограничења која су постојала у ванредном стању створила су и низ непредвиђених ситуација, 
проблема са истеклим или из неког разлога недоступним документима, роковима за 
предузимање одређених правних радњи, међутим, наглашава омбудсман, помоћ је пружена 
свима. „Све службе и установе биле су свесне ситуације у којој се налазимо и да грађанин не 
може да реши проблем ако му неки државни орган не изађе у сусрет. Са те стране постојала је 
велика воља и сарадња свих којима смо се обратили и свест да се појединац не сме осећати 
немоћним”, закључује омбудсман. 

Најтраженији неквалификовани радници и медицинске сестре 

Грађани без посла одбијају понуде НСЗ-а због нижих зарада, услова рада, 
неплаћеног прековременог рада, нередовних исплата… 
 
Аутор: Марија Бракочевић 
 
Незапослени с евиденције Националне службе за запошљавање (НСЗ) најчешће нису 
заинтересовани за послове у области текстилства и кожарства, машинства и обраде метала, а 
не занима их превише ни рад у области геологије, пољопривреде, производње и прераде хране, 
шумарства... Разлози због којих одбијају понуђене послове највише се крију у опису самих 
послова, али и у понуђеним условима рада које дефинишу послодавци. Ипак, понуде одбијају и 
због зарада нижих од регионалног просека за те послове, услова рада који су испод стандарда, 
неплаћених доприноса или прековременог рада, нередовних исплата, удаљености радног 
места… Смета им и када постоји опасност од повређивања, професионалних или других врста 
обољења: рада на висини, под водом, земљом, као и када је радно место са повећаним ризиком 
и излагањем отровним средствима или штетном зрачењу… Знатно је више занимања која су 
тражена, па тако у НСЗ-у истичу да су међу најпопуларијим, према пријављеним потребама 
послодаваца у претходном месецу, били послови које обављају неквалификовани радници 
(комунални хигијеничар, чистач просторија, манипулант у прехрамбеној производњи, 
грађевински манипулант), медицинске сестре, дипломирани економисти, болничари и 
неговатељи, дипломирани грађевински и машински инжењери, књиговође, брусачи-секачи 
метала, продавци, ауто-механичари... У априлу су, тако, послодавци највише слободних 
послова понудили неквалификованим радницима (149), а пријавили су потребе и за 
запошљавањем медицинских сестара (51) и дипломираних економиста (39). Најмање 
слободних послова (по један) на бироу рада у току прошлог месеца било је за возаче лаких 
моторних возила, монтере-инсталатере, инжењере друмског саобраћаја... 

http://www.politika.rs/scc/autor/918/Marija-Brakocevic
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У Министарству за рад и запошљавање откривају да се и у току ванредног стања посредовање у 
запошљавању обављало континуирано,  за актуелна слободна радна места, као и за послодавце 
који су у овом периоду пријавили потребе за попуњавањем 2.123 слободна радна места. У том 
периоду, 14.349 грађана са бироа радно је ангажовано кроз различите облике рада – заснивање 
радног односа, покретање самосталне делатности, привремено-повремени послови.... Највећи 
број оних који су остали без посла, истичу у министарству, успео је да поднесе захтев 
самостално или уз помоћ послодаваца, књиговодствених агенција или трећих лица. Иначе, од 
15. марта до 6. маја, када је ванредно стање укинуто, на евиденцију НСЗ-а eлектронским путем 
пријавило се 12.856 незапослених, захтеве за остваривање права на новчану накнаду за случај 
незапослености поднело је укупно 7.483 грађанина и издато је 4.877 уверења из евиденције о 
незапосленима. 

 

 

Trţište odlučuje o ponovnom pokretanju proizvodnje 

Plaćeno odsustvo zaposlenima u kragujevačkom Fijatu produţeno do 1. 
juna 
Današnjom odlukom Fijatovog menadmenta, zaposlenima u kragujevačkom Fijat 
Krajsleru koji su,zbog epidemije COVID 19, izvan proizvodnih pogona još od sredine 
marta, plaćeno odustvo produţeno, saznaje naš list, do 29.maja, odnosno do 
ponedeljka, 1. juna. 
 
Piše: Z. Radovanović 
     

To, meĎutim, ne znači da će kragujevački triudbenici u hale Fijatove fabrike u centru Šumadije da se 
vrate početkom narednog meseca. 

Najverovatnije da neće ni tada, a odluku o tome doneće fabrički, odnosno menadţment Fijat Krajslera 
u Torinu, pošto ponovno pokretanje proizvodnih i montaţnih traka u Kragujevcu uveliko zavisi od 
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situacije u Fijatovim i dobavljačim kompanijama u Italiji, odakle stiţu dobar deo delova i pozicija za 
ugradnju u model „500L“…Pitanje je, u stvaru, da li će i koliko Fijatova fabrika u Kragujevcu u 
narednim mesecima uopšte i da radi. Podsetimo da je menadţment te fabrike nedavno od Vlade Srbije 
i fabričkog Samostalnog sindikata traţio i dobio saglasnost za dodatnih 80 dana plaćenog odsustva za 
zaposlene do kraja septembra, pošto je onih 45 zakonom dozvoljenih neradnih dana u jednoj 
kalendarskoj godini već potrošeno. 

Plaćena odustva u kragujevačkom Fijat Krajsleru produţavaju se, tvrde u toj kompaniji, ne samo zbog 
opasnosti od širenja virusa korona, kojeg u Šumadiji, prema zvaničnim podacima, nema već treću 
sedmicom zaredom, već pre svega zbog što je trţište automobila gotovo “stalo” širom Evrope, a 
ponajviše u Italiji, Španiji i Francuskoj, koje su, pored Britatanije, u Evropi najteţe pogodjene 
epidemijom COVID 19, a u kojima se godinama unazad prodavao i prodaje najveći broj 
novoproizvedenih “šumadijskih fića”. 

Poverenik Sindikata “Nezavisnost” u Fijat Krajsleru Zoran Stanić tvrdi da, uprkos svemu, situacija u 
kragujevačkoj fabrici nije dramatična, te da dodatnih 80 neradnih dana neće ozbiljnije da se odrazi na 
budućnost zajedničkog posla drţave Srbije i Fijata. 

-Mi ionako više ne radimo, nego što radimo. Tih 80 neradnih dana je zatraţeno zarad eventualnosti, 
zbog situacijena trţištima, uzrokovane epidemijom COVID 19, i izvesno neće da bude korišćeno u 
kontinuitetu, već sukcesivno, što znači da će radnici na plaćeno odustvo da odlaze kad stane plasman, 
a da će u pogone da se vraćaju kad stignu porudţbine automobila od dilera… Ostaje nam se sa 
pandemija COVI D 19 smiri, da se, kako se najavljuje, do kraja godine završi spajanje Fijat Krajslera 
sa P SA Peţo Gr upom, nakon čega moţemo da očekujemo novi ili još jedan modele, koji će da uposli 
fabriku. Moramo da se naviknemo da način poslovanja koje kompanije u razvijenom svetu praktikuju 
decenijama, pa i vekovima unazad, ističe Stanić. 

Iz pojediniih dobavljačkih kompanija koje smo ovih dan kontaktirali, poručuju da im potrebno da se 
najpre “dobro upoznaju sa situacijom u Fijat Krajsleru”, posle čega će donositi odluke o daljim 
aktivnostima. 

Povećava se broj zaraţenih radnika Jure u Leskovcu 
 
Masovno testiranje radnika fabrike „Jura“ u Leskovcu, praćenje kontakata i njihovo 
testiranje, povećalo je broj hospitalizovanih pacijenata zaraţenih korona virusom u 
tom gradu sa jučerasnjih 107 na 135. 
 
Piše: Beta 

Kako je danas objavila TV N1 iz fabrike koja je, uprkos upozorenju i protestima radnika pre više od 
mesec dana, sada postala ţariste širenja epidemije, u bolnicu je primljeno 20 novih pacijenata. 

„Na današnji dan je 28 novih prijema. Jedna osoba je otpuštena kući, nemamo preminulih i nije bilo 
prebacivanja u niški Klinički centar“, potvrdio je za N1 direktor ustanove Nebojša Dimitrijević uz 
napomenu da su sinoć stigli nalazi za 1.100 zaposlenih koji su masovno testirani. 

Očekuje se da će broj potvĎenih slučajeva u Leskovcu i dalje rasti, jer se danas očekuju rezultati i za 
još nešto više od hiljadu preostalih testiranih radnika juţnokorejske kompanije. 
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U leskovačkoj „Juri“ zaposleno je ukupno 2.850 osoba, a direktor bolnice, koji je i član Kriznog štaba 
Leskovca, podseća za N1 da će se testirati i preostalih nekoliko stotina radnika koji nisu uspeli da to 
učine u petak, kada fabrika zbog toga nije radila. 

 

Тиодоровић: Тестирамо свих 2.850 радника "Јуре" 

Извор: Tanjug 
     

БЕОГРАД: Епидемиолог Бранислав Тиодоровић изјавио је да ће сви радници фабрике "Јура" у 
Лесковцу бити тестирани на корона вирус, а до сада је урађено 1.200 тестова. 

 
"Свих 2.850 радника биће тестирано и сутра и прекосутра како би било спречено даље ширење 
ковида-19", рекао је Тиодоровић за телевизију Прва. 

Он је навео да је 68 заражених који су откривени немају много знакова обољења, али да се 
доста крећу и могу бити важан извор инфекције. 

"Они потичу из села и могу проширити инфекцију, то може да представлај велики проблем", 
закључио је Тиодорових. 

Указао је да је неопходно одвојити заражене од оних који то нису, те да они који су са лакшим 
тегобама буду смештени у ковид болнице, највероватније у Нишу. 

"Да то буде решење да пресечемо даљу локалну трансмисијуу и да ово могуће локално жариште 
угасимо", рекао је Тиодоровић. 

Према његовим речима, дошло је до заражавања у погону фабрике "Јура" и у Власотинцу, а 
узрок је начин организације рада. 

"Ако су радници на траци питање је да ли можете да постигнете да буду на два метра размака. 
Изгледа да је у почетку било проблема и са заштитном опремом", рекао је он. 

Тиодоровић је навео и да је у тој фабрици проблем настао и у аутобусима који су превозили 
раднике на посао, а у којима се није поштовала одлука о размаку и празним седиштима. 

Тиодоровић је најавио да ће одлука Владе о новим мерама сигурно бити обавеза ношења 
заштитних маски за лице у затвореном простору. 
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FABRIKE NA JUGU NOVA ŢARIŠTA KORONE: Haos u Juri - 68 zaraţenih! 
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Strašno Sindikat saopštava da menadţment kompanije iz Leskovca radnike primorava 
da rade iako su imali kontakt s obolelima, bez zaštitnih mera i uz pretnju otkazom. U 
Vranju kovid-19 u fabrikama „Dodić“ i „Deni stil“ 

Sve oči epidemiologa uprte su u Leskovac, to jest fabriku „Jura“, gde je jučerašnji bilans zaraţenih ko-
ronom bio 68 radnika, ali i Vranje, gde je u dve firme inficirano njih 10, pa je jedna i zatvorena. 

Ipak, najveća opasnost po ukupnu epidemiološku situaciju u Srbiji jeste korejska fabrika „Jura“, koja 
zapošljava 2.850 radnika, zbog čega su prekjuče u Leskovac došli nadleţni iz Niša, predvoĎeni prof. dr 
Branislavom Tiodorovićem, epidemiologom i članom republičkog kriznog štaba, da bi se pronašao na-
čin sprečavanja širenja kovida. Zato će danas, kako je za Kurir juče rekao Goran Cvetanović, gradona-
čelnik Leskovca i šef kriznog štaba, biti testirano više od 2.200 radnika, jer je u prethodnom periodu 
već testirano njih oko 600, a ukupno ih je 2.850. 

- Zbog celokupne situacije prekjuče smo imali sastanak s rukovodiocima bolnice, Doma zdravlja, Za-
voda za javno zdravlje, na kome su bili prof. dr Branislav Tiodorović, kao i lekari iz Kliničkog centra u 
Nišu. Posebna paţnja mora da se obrati na organizovani prevoz radnika do „Jure“ i na uslove rada u 
fabrici jer se tamo, naţalost, desilo ono čega smo se pribojavali i na šta smo upozoravali menadţment 
fabrike. Od registrovanog prvog slučaja u fabrici sad imao 68 pozitivnih, od kojih je 34 u bolnici. Do-
bro je to što oni imaju lakšu kliničku sliku bolesti - naveo je Cvetanović. 

Savez samostalnih sindikata Srbije (SSSS) upozorio je juče da je menadţment „Jure“ nastavio da krši 
sanitarne i zdravstvene propise i da je pogon te kompanije od početka pandemije bio i ostao glavno 
mikroţarište korone. - Inspekcija rada dva puta bila je u pogonu, ali menadţment nastavlja da se po-
naša neodgovorno i nehumano. Zaposleni se pozivaju na posao bez obzira na to da li su bili u kontaktu 
sa obolelima i moraju da rade jedan do drugog, uprkos preporukama da moraju biti na udaljenosti ve-
ćoj od dva metra, a onima koji odbijaju da rade preti se otkazom - saopštio je SSSS i zatraţio da nadle-
ţni podnesu krivične prijave protiv menadţmenta „Jure“. 

Istovremeno, u Vranju, kako je potvrĎeno za Kurir u Zavodu za javno zdravlje, osmoro je zaraţeno u 
fabrici nameštaja „Dodić“ i dvoje u obućarskoj „Deni stil“. Prva je zatvorena, dok „Deni stil“ radi, a za-
pošljava 150 ljudi. 

Epidemiolog dr SlaĎan Stanković iz vranjskog Zavoda za javno zdravlje kazao je da je „Dodić“, gde 
ima 200 radnika, zatvoren na dve nedelje, koliko traje inkubacija virusa, uraĎena je dezinfekcija, a ra-
dnici su u izolaciji. - Sada traţimo još obolelih, rade se testiranja i ispitivanja bliskih kontakata. Najve-
rovatnije je infekciju uneo neko od zaposlenih. Epidemiološka situacija u Vranju je iz stabilne prešla u 
nesigurnu. Procenat pozitivnih je sedam odsto od broja uzorkovanih, a bilo je manje od tri odsto. Ne 
poštuju se mere distance, što je očigledno na svakom koraku, ispred banaka, pošta, javnih ustanova. 
Ne nose se maske u zatvorenom. Svako to opuštanje prenese se u porodicu i radne kolektive - rekao je 
dr SlaĎan Stanković i dodao da su kapaciteti u kovid bolnicama popunjeni. 

Presek stanja Porast broja obolelih 

U protekla 24 sata, prema podacima od juče u 15 sati, u Srbiji su umrle još dve osobe, pa je ukupan 
broj preminulih 224. Za 24 sata testirane su 6.194 osobe, od kojih je 79 imalo pozitivan nalaz, što je 
blagi porast u odnosu na prethodni dan, kada je bilo 52 pozitivnih. Porastu broja pozitivnih doprinela 
je upravo situacija u „Juri“. U Srbiji je od početka epidemije testirano 162.797 osoba, a ukupan broj 
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inficiranih je 10.374. Procenat smrtnosti je 2,15 odsto. U bolnicama su 949 osobe, a do juče su izleče-
ne ukupno 4.084.   

Goran Cvetanović „Jura“ kaţe da radi 50 odsto radnika 

Goran Cvetanović navodi da „Jura“ ima u jednom pogonu 18.000 kvadrata, u drugom 15.000: - Me-
nadţment me je obavestio da je u pogonima 50 odsto radnika manje nego što je to bilo pre ove situaci-
je, rade u tri smene. TakoĎe, kako su iz „Jure“ naveli, u ovom periodu trebalo bi da radi 70 odsto rad-
nika da bi završili narudţbenice za Češku i ostala trţišta. Rekli su da su uspeli da ubede poslovne part-
nere da moraju da kasne s isporukom robe zbog korone. 

„Deni stil“ Bez kontakta na traci 

Nadleţni u „Deni stilu“ rekli su da su od početka u samoj fabrici preduzeli sve što treba. - Podelili smo 
ljudima vizire, maske, rukavice i dezinfikujemo halu na svaka dva sata. Nema kontakta izmeĎu radni-
ka, ljudi sede jedan iza drugog okrenuti leĎima, pored pokretne trake, nemaju kontakt. Odakle i kako 
je ušao virus, stvarno ne znamo. Radnici za koje su lekari procenili da treba da se se testiraju i da bu-
du u izolaciji neće raditi 14 dana - rekli su nam u „Deni stilu“, koji je otvori konkurs za još 50 radnika. 

Kurir / R. Briza - T. Stamenković 

 

 


