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Startovala oba "Tigra": Pirotski gumari pokrenuli proizvodnju 

Novosti online / V. Ć.  

Oba gumarska giganta iz Pirota, poizvođači auto guma i gumene obuće, pokrenula su proizvodnju 
posle duže pripreme i uz poštovanje svih mera zaštite zaposlenih 

KOMPANIJA "Tigar tajers" u Pirotu, jedan od najvećih srpskih izvoznika auto guma u stoprocentnom 
vlabništvu svetske gumarske imperije "Mišlen", i "Tigar" AD, koji je poznat po proizvodnji gumene 
radne, zaštitne, sportske i modne obuće,pokrenule su proizvodnju, posle dužeg zastoja zbog korona 
virusa. 
 
Pomenute firme su okosnica pirotske privrede i u njima je ukupno angažovano preko 5.000 radnika. 
Kako smo saznali, proizvodnja je organizovana posle obavezne dezinfekcije i duže tehničko-
tehnološke pripreme i uz poštovanje svih mera zaštite zaposlenih. 
 
Zbog prirode posla u gumarstvu,odnosno tehnologije, pripreme za proizvodnju u punom kapacitetu, 
počele su poslednjih dana aprila, kada su se na posao javili prvi radnici. 

Odriču se ekonomskih mera države namenjene privrednicima: Pomoć je bitnija 
malima 

J. Su.  

Među prvima od državnih para odustali "MK grupa", "Imlek", Televizija Pink... 

MERE Vlade Srbije za pomoć privrednicima, kako bi se ublažila šteta nastala usled pandemije virusa 
korona, neće koristiti sve domaće firme. Naime, ima i onih, koje to podržavaju, ali ih se odriču, jer 
smatraju da su drugim, ugroženijim preduzećima, one potrebnije. Među prvim kompanijama, koje su 
odlučile da ne koriste ove benefite, jesu "MK grupa", Televizija Pink, "Imlek", "Filip Moris", AMSS... 
 
 
Kako su naveli u "MK grupi", oni pozdravljaju mere koje će omogućiti privredi da lakše prebrodi krizu 
izazvanu pandemijom. Ipak, svesni teške situacije u kojoj se nalazi domaća privreda, oni su, zajedno 
sa kompanijama članicama, donele odluku da ne koriste mogućnosti koje proizlaze iz uredbi, koje je 
Vlada Srbije usvojila. 
- Na ovaj način budžet Republike Srbije imaće na raspolaganju dodatnih pet miliona evra - ističu u 
"MK grupi". - Nadamo se da će druge, velike kompanije, koje imaju mogućnost, postupiti na sličan 
način. Jer ovim omogućavamo više finansijskog prostora onim privrednicima koji nisu u mogućnosti 
da se samostalno nose sa vanrednom situacijom. 
BEZ OTPUŠTANjAOTPUŠTANjA radnika u kompaniji "Auto-Čačak" nije bilo, čak su primili i neke 
nove. Plate su u proteklom periodu isplaćene na vreme, za svih 500 zaposlenih. Obim poslovanja je 
smanjen od početka pandemije, ali dosadašnji rezultati su omogućili da bez odlaganja uplatimo državi 
poreze, ali i da se odreknemo pomoći koja je namenjena privrednicima. Ovo nam je rekao vlasnik 
preduzeća "Auto-Čačak" Milenko Kostić. Kako je ispričao, oni su na račun Republičkog fonda za 
zdravstveno osiguranje uplatili 3.000.000 dinara. (P. Ž.) 
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Državnu pomoć neće koristiti ni kompanija "Filip Moris". U jeku epidemije u našoj zemlji oni su dali 
velike donacije za opremanje zdravstvenih centara, neophodnom zdravstvenom opremom. Uz to, 
održali su kontinuitet u proizvodnji, uz poštovanje svih mera i propisa zaštite zaposlenih. 
I Auto-moto savez Srbije odriče se ekonomske pomoći države, kako bi ta sredstva bila usmerena onim 
firmama koje ne mogu same da se izbore sa vanrednom situacijom. Time, kako se navodi u njihovom 
saopštenju, žele da doprinesu naporima države, da se što pre izađe iz krize izazvane pandemijom. 
AMSS je na samom početku proglašenja vanrednog stanja, stavilo na raspolaganje sve svoje resurse za 
pružanje besplatne pomoći na putu za službena vozila zdravstvenog sistema, ali i privatne automobile 
zdravstvenih radnika. 
Država bi trebalo da pomogne ekonomiju sa 5,1 milijardom evra. Mere su podeljene u četiri grupe, 
kroz poresku politiku, direktnu pomoć preduzetnicima, podrška likvidnosti ali i najavljena pomoć 
svakom punoletnom građaninu posle krize. Poslednja mera, doživela je, u međuvremenu određene 
promene. 
- Kompanija "Imlek" neće koristiti olakšice i pomoć koje su predviđene merama Vlade za spas 
privrede - kažu u ovoj kompaniji. - Smatramo da je to namenjeno pre svega onim preduzećima, koja 
su pretrpela veću štetu usled pandemije. Kompanija "Imlek" je uz pomoć stanovništva, od početka 
vanrednog stanja, pomogla i proizvođačima mleka, čak i farmerima kojima su druge mlekare otkazale 
otkup. Od njih smo, takođe, preuzeli sve količine mleka i time im omogućili opstanak i dalji rad. 
Svojim dobavljačima mleka "Imlek" nije smanjivao cenu, ali ni otkupne količine. 

 

Званично без посла 6.000 радника, незванично осам пута више 

Док држава истиче да је због последица вируса корона без запослења остало око 6.000 људи, 
синдикати баратају бројем од безмало 50.000 
 
Аутор: Марија Бракочевић 
 
Званично, у Србији је посао изгубило 6.047 особа (толико их се пријавило Националној служби 
за запошљавање за исплату накнаде за незапосленост), али су ИТ и прерађивачка индустрија 
забележили раст запослености, чак и у току кризе. То је недавно обзнанила премијерка Ана 
Брнабић, док су у Привредној комори Србије подсетили да се од 130.000 запослених, колико их 
је у јеку кризе било на принудним одморима, њих 42.000 већ вратило на посао. Иако је, према 
оцени стручњака, привреда добро поднела први талас кризе, из угла синдиката слика стања у 
Србији није ружичаста. Како истиче Ранка Савић, председница Асоцијације слободних и 
независних синдиката, земља из кризе неће изаћи без већих социјалних потреса. 

– Добро знамо да је у току кризе која је настала као последица вируса корона, 995 привредних 
субјеката у блокади. Око 1.500 компанија је преполовило или потпуно обуставило процес 
производње, а чак 115.000 радника послато је на принудне одморе. Највећи део њих, и после 
укидања ванредног стања сигурно се неће вратити на своје радно место. У земљу је ушло и око 
400.000 грађана који ће сигурно притиснути домаће тржиште рада и социјалне фондове – 
сматра Савићева, подсећајући да је безмало 50.000 грађана остало без посла због вируса 
корона. 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/918/Marija-Brakocevic


5 

 

– У тих 50.000 људи нису урачунати само они који су проглашени технолошким вишком или су 
им раскинути уговори на неодређено већ и они којима нису продужени уговори на одређено 
време, који су радили на привремено-повременим пословима, преко омладинских и 
студентских задруга, слободни уметници... И сви они су остали без примања, а државни 
минималац касни, па га многи радници неће ни дочекати – објашњава Савићева. 

Добра вест из ИТ сектора. Према најновијем истраживању утицаја пандемије ковида 19 на 
тржиште рада у Србији, чак 90 одсто ИТ компанија у Србији није отпустило ниједног радника 
због пандемије, док се 71 проценат од 73 анкетиране ИТ компаније изјаснио да неће паузирати 
развој својих нових производа и услуга током кризе. Послодавци из ИТ сектора, готово 
половина њих, додају да ће им размимоилажења у односу на планиране финансије за 2020. 
бити „умерено мања” у односу на пројекције, а у 16 одсто ИТ фирми истичу да ће достићи план. 

Према сопственом признању, у две петине ИТ компанија ова криза краткорочно доводи 
одрживост њиховог бизниса у ризик, али 44 процента привредних субјеката ИТ индустрије 
сматра да ковид 19 није опасност за њихов посао. Ова криза утицала је и на запошљавање у 
свим индустријама, па се тако осетила и у ИТ сектору. Анкета показује да је у овом тренутку 
паузирано запошљавање у половини ИТ фирми. Ипак, у свакој четвртој компанији посао могу 
да добију само они који конкуришу на такозване критичне позиције у фирми. Интересантан је 
и податак да четири одсто ИТ послодаваца запошљава више него раније, а око 57 одсто 
компанија најављује да неће отпуштати раднике. У овом истраживању се наводи и да у 80 одсто 
фирми ИТ сектора нису смањиване плате запосленима, док је петина тих компанија то већ 
учинила. 

Буџетски дефицит у првом тромесечју 46,9 милијарди динара 

Дефицит републичког буџета Србије износио је у првом кварталу 2020. године 46,9 милијарди 
динара, објавило је данас Министарство финансија. 

Приходи су остварени у износу од 296,3 милијарди динара, а расходи су извршени у износу од 
343,3 милијарди. 

Само у марту, дефицит је износио 46,3 милијарде динара. 

У марту су наплаћени приходи од 91,6 милијарди динара, од чега су порески приходи износили 
81,4 милијарде динара. Највећи део пореских прихода односи се на уплату ПДВ-а у износу од 
44,8 милијарди динара, и акциза у износу од 18,3 милијарде. 

Непорески приходи износили су у марту 10 милијарди динара а прилив донација 0,3 
милијарде, пренео је Танјуг. 

Расходи су извршени у износу од 137,9 милијарди динара, при чему су издаци за запослене 
износили 25,6 милијарди, исплата камата 12,8 милијарди, а субвенције, углавном 
пољопривредне, 15,4 милијарде динара. 

Трансфери обавезног основног социјалног осигурања ООСО (фонд ПИО, РФЗО, НСЗ, фонд 
СОВО) износили су у марту 42,6 милијарди динара, а највећи део трансфера је прослеђен ка 
Републичком фонду здравственог осигурања у износу од 29,7 милијарди, углавном за борбу 
против пандемије коронавируса. 
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На нивоу опште државе је, према прелиминарним подацима, у првом кварталу ове године 
остварен фискални дефицит у износу од 50,1 милијарду динара и примарни фискални дефицит 
у износу од 2,9 милијарди динара, наводи се у извештају Министарства финансија. 

 

Zastava oružje: Rukovodstvo Fabrike obavilo nabavku svih neophodnih 
sredstava za zaštitu svih zaposlenih 
 
Fabrika Zastava oružje upitila je listu Danas demanti povodom teksta „Sindikati nezadovoljni 
uslovima rada u Zastavu oružju“ objavljenog 4. maja na portalu ovog lista. 
 
Piše: Danas Online 

Prenosimo demanti u celosti: 

Navodi iz vašeg teksta, ʺSindikati nezadovoljni uslovima rada u Zastava oružjuʺ objavljenog 
04.05.2020. godine, predstavljaju dezinformacije i neistine vezane za Fabriku Zastava oružje. 
Činjenice su sledeće: 

I pre proglašenja vanrednog stanja, rukovodstvo Fabrike je preduzelo hitnu i kontinuiranu nabavku 
svih neophodnih sredstava za zaštitu svih zaposlenih: zaštitne rukavice, zaštitine maske, 
dezinfekciona sredstva za zaposlene, sredstava i opremu za dezinfekciju svih radnih prostora, 
kombinezone za dezinfekciju, dozere, dezinfekcione barijere, vizire, a sve u cilju kompletne zaštite 
zaposlenih. Sva sredstva su nabavljena za sve zapošljene u Fabrici i stavljena na raspolaganje 
nadležnim funkcijama u Fabrici. 

Sve preventivne mere zaštite, shodno preporukama Kriznog štaba Fabrike, koji je formiran 
15.03.2020. godine, a pre proglašenja vanrednog stanja i Odlukama generalnog direktora, a u skladu 
sa preporukama Vlade Republike Srbije i nadležnih institucija i Ministarstva zdravlja su sprovedene i 
kontinuirano se sprovode preporukama Kriznog štaba, koji zaseda svake nedelje. 

Po pozivu rukovodstva Fabrike, Zastava oružje su posetili i obišli direktor Regionalne privredne 
komore, republički sanitarni inspektor, epidemiolog Instituta za javno zdravlje i predstavnik odeljenja 
Instituta za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju. 

Ova komisija je utvrdila da je Zastava oružje preduzela sve neophodne mere zaštite kako zaposlenih, 
tako i radnog prostora i da postoje svi uslovi za obavljanje nesmetanog rada u Fabrici, uz nastavak 
upotrebe svi zaštitnih sredstava i opreme za dezinfekciju i svih daljih preporuka nadležnih institucija.  

Fabrika Zastava oružje, uz maksimalno angažovanje kompletnog rukovodstva i svih zapošljenih 
Fabrike u vreme vanrednog stanja, ima viziju, strategiju i opredeljenje ka jedinom cilju, osim 
maksimalne zaštite i standarda zaposlenih, daljem napretku, razvoju i sigurnoj budućnosti Fabrike 
Zastava oružje. 

 

https://www.danas.rs/ekonomija/sindikati-nezadovoljni-uslovima-rada-u-zastavu-oruzju/
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Kompanija Fijat Krajsler u minusu 1,7 milijardi evra u prvom tromesečju 
 
Kompanija Fijat Krajsler automobili prijavila je danas da je u prvo tromesečju zabeležila gubitak od 
1,7 milijardi evra usled oštrog pada prodaje kola zbog posledica pandemije. 
 
Piše: Beta 
 
Fijat Krajsler je naveo da će uticaj krize na poslovanje u drugom tromesečju biti još oštriji. 

Taj italijansko-američki konglomerat proizvođača automobila povukao je prognoze o godišnjim 
zaradama zbog teškog poremećaja na tržištu. 

Direktor kompanije Majk Menli rekao je da uprkos krizi nisu promenjeni uslovi spajanja s 
francuskom firmom PSA Pežo i da cilj ostaje da ono bude završeno do kraja 2020. ili početkom 
sledeće godine. 

Za razliku od gubitaka u ovogodišnjem prvom tromesečju, Fijat Krajsler automobili zaradili su 619 
miliona evra u istom periodu 2019. godine. 

Prihodi su ove godine potonuli za 16 odsto, na 20,5 milijardi evra, pošto je isporuka vozila u svetu 
opala za 21 odsto, na 818.000 vozila, usled obustavljanja proizvodnje u svim regionima i kolapsa 
globalne tražnje. 

Profit je ostvaren jedino u Severnoj Americi, gde su fabrike bile zatvorene svega nedelju dana u prvom 
tromesečju. 
 

Rodić: Država iz pomoći isključila građevinske sezonske radnike i podstiče 
ih na odlazak 
 
Potpredsednik Građevinske komore Srbije Goran Rodić rekao je danas da će građevinarstvo zapasti u 
još teži položaj. 
 
Piše: Beta 

Jer je država iz pomoći preduzećima preko isplate tri minimalne zarade za radnike zbog štete, 
izazvane pandemijom virusa COVID-19, isključila radnike u toj grani privrede koji su velikim delom 
angažovani preko ugovora o povremenim i privremenim (PP) poslovima. 

„Građevinske komora je pritiskom na male i srednje firme koje nemaju dugoročne ugovore o 
angažovanju uspela da ih privoli da radnike koje su zapošljavali na crno uposle preko ugovora o PP 
poslovima, a sada su isključeni iz državne pomoći“, rekao je Rodić za Betu i dodao da nema precizne 
evidencije o broju takvih radnika, ali da ih je mnogo. 

Ministar finansija Srbije Siniša Mali rekao je nedavno prilikom predstavljanja paketa mera da „je 
interesantno da nema velikog broja ljudi koji rade na osnovu ugovora o PP poslovima jer kada 
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privatnici zapošljavanju, oni zapošljavanju ili za stalno ili ne zapošljavaju“, a da se, prema njegovim 
informacijama, radnici na takve ugovore angažuju uglavnom u javnim preduzećima i javnoj upravi. 

Rodić je rekao da će građevinske firme zbog teške situacije otpuštati radnike ili angažovati ponovo na 
„crno“. 

„Nedavno je u inostranstvo otišlo više desetina radnika, obučenih za montiranje skela, za industrijsku 
izolaciju gasovoda, keramičara, stolara i drugih zanimanja, odnosno deo i ono malo kvalitetne radne 
snage, pa će državu skupo koštati greška da ne pomogne opstanak i tih ljudi“, rekao je on. 

Poseban problem je to što je država dopustila da strane kompanije koje su angažovane kao izvođači 
radova slabo plate domaće firme koje angažuju kao podizvođače radova. 

Istakao je da izvođači radova koji su dobili posao na tenderu ili dogovorom za sebe zadrže od 50 do 70 
odsto cene posla, a podizvođačima pripadne ostatak. 

Rodić je rekao da je u građevinarstvu godinama problem kašnjenje u naplati obavljenog posla i da 
država i njena javna preduzeća i sada građevinskim kompanijama, među kojima je i najveća Štrabag, 
duguje oko dve milijarde dinara ili oko 160 miliona evra za održavanje puteva. 

Država, prema njegovim rečima nije ažurna ni u vraćanju akciza na gorivo utrošeno tokom radova, pa 
po tom osnovu građevinske kompanije potražuju četiri miliona evra. 

Građevinske firme su često, kako je rekao, prinuđene da zbog nemogućnosti naplate potraživanja, 
uzmu kredit od banaka da bi održavale likvidnost, pa im prihode ‘jede’ i kamata. 

Predsednika Sindikata putara Srbije Sonja Vukanović rekla je da su dugovi prema radnicima u 
putarskoj industriji veliki i „da se plaši da će se ponoviti 2013. godina“ kada su zbog duga od 1,7 
milijardi dinara organizovani veliki štrajkovi. 

 

За део донедавних гастарбајтера биће посла у Србији 

Извор: Dnevnik.rs 
     

Неколико стотина хиљада радника вратило се из иностранства по избијању коронавируса, што 
би у време глобалне епидемије када светска економија трпи велике губитке, могло помоħи 
домаћој привреди да изабере квалификоване раднике јер су очекивања да се део гастарбајтера 
неће враћати, већ покушати да зараду потражи овде. 

Домаћа привреда годинама се суочава с недостатком квлификоване радне снаге, пре свега 
требају јој занатлије у свим гранама привреде, па се предузетници сада надају да по отварању 
граница неће баш сви опет отићи да раде у иностранство, али су уједно и сумњичави јер домаће 
зараде никада, па ни сада, нису могле да прате оне у развијеним западним земљама. Али 
тренутно домаћа привреда стоји, као и у другим земљама, у ишчекивању да се покрену 
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привредне активности, у првом реду производња, а онда и најважније, увозно-извозни 
послови, па и увећавање обима производње, што би довело до новог запошљавања. 

Зато је о томе још рано говорити, сматра председник Удружења послодаваца Војводине 
Владимир Лалошевић, напомињући да се сада привредници довијају да задрже постојеће 
ресурсе и запослене, уздајући се у најављене мере државне помоћи да би се одржали. 

– Сада предузетници чекају да крене прва линија државне помоћи – казао Лалошевић за 
„Дневник”. – Било је међу нама речи о томе да би нам епидемија могла донети део радне снаге 
који се неће враћати у печалбу, али послодавци још поуздано не знају ко су повратници, шта су 
по занимању и колико имају радног стажа у струци за коју су се школовали. 

Лалошевић каже да ће, када се ухвати привредни замајац, међу предузетницима сигурно бити 
и оних којима ће требати квалификована радна снага, и спрам финансијских могућности 
послодаваца бити и плаћена. 

– У Унији пословца су они предузетници који својим запосленима плаћају све што им припада: 
не само плату већ и топли оброк, прековремене сате, превоз и коришћење годишњег одмора 
како налаже Закон о раду. Зато не видим разлог да тако неће бити и у будуће, када се буду 
примали у радни однос нови запослени – истакао је председник Уније послодаваца Војводине.  

– У металском сектору најтраженији су сертификовани заваривачи, бравари, стругари..., али је 
питање колико ће послодавци после завршетка епидемије и поновног покретања производње 
бити у могућностии да плате повратнике – каже менаyер „Војводина метал кластера” Зоран 
Пекез. – У иностранству, рецимо, сертификовани заваривач је плаћен десет до 12 евра по сату и 
прима лични доходак више од 1.500 евра, што домаћи предузетници нису били у могућности да 
плате ни пре епидемије. 

Уједно је предочио да домаћи предузетници нису могли да прате европске цене рада ни 
ранијих година јер домаћа економија није ишла у корак с европским привредним кретањима 
па, у сразмери с тим токовима, запослени нису могли ни да имају плате као у ЕУ. Тако ни сада, 
каже Пекез, неће бити у могућности. И ту је разлог због којег су наши људи одлазили на рад у 
иностранство. 

Пекари добродошли 

– У пекарској индустрији треба пекара, али и продаваца – каже председник Уније пекара 
Србије Зоран Пралица. – Очекујемо да се део радне снаге из иностранства врати кући и 
потражи запослење овде, мада још не знамо поуздано колико међу повртаницима има пекара. 
Мајстори су нам дефицитарни и имаће посао, само да се јаве. 

Он је посебно истакао да пекари ни у иностранству нису имали знатно већу зараду од оне коју 
су били спремни да плате домаћи послодавци. Разлог је тај што се пекарство разликује од 
земље до земље, потребе за хлебом су другачије, као и начин исхране становништва, па се 
спрам тога пекарски занат цени и плаћа. 

З. Делић 
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Jugmedija 

Sindikat traži preduzimanja mera kakao ne bi došlo do pandemije korone 
u leskovačkoj “Juri” 

Autor: M. Ivanović  
 
 
Samostalni sindikat metalaca Srbije uputio je dans pismo upozorenja menadžmentu korejske fabrike 
Jura u Leskovcu, zatim, Kroznom štabu Leskovca, gradonačelnik Leskovca, Kriznom štabu Republike 
Srbije, Inspektoratu za rad i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u kome 
apeluje da se preduzme sve neophodne mere u ovoj kompaniji radi sprečacaja širenja virusa korone 
jer će u protivnom doći do pandemije u samoj fabric, a širenje zaraze može da naškodi celom gradu na 
veternici. 
U Pismu do koga je došla juGmedie tvrdi se da ovaj sindikat raspolaže informacijama da u Kompaniji 
„Jura“ Leskovac postoje situacije koje mogu dovesti do širenja zaraze izazvane virusom korona, kako 
u ovoj kompaniji, tako i u gradu Leskovcu i šire, a može dovesti i do izbiljnijeg narušavanja procesa 
proizvodnje u ovoj kompaniji. 

Redkaciji Jugmedie javljaju da su navodno, dva lidera Jure zaražena virusom korona i da se nalaze na 
lečenju u Nišu. S druge strane, u Opštoj bolnici nam je rečeno da poslednjih dana nema oboljevanja 
radnika u toj fabrici.“Njihov glavni menadžer je, koliko je meni poznato, na lečenju u Nišu. Da imamo 
radnike te kompanije na lečenju, ja bih morao da budem obavešten o tome radi daljih preduzimanja 
mera”, navodi Dimitrijević. 

“Naime, prema informacijama kojima raspolaže Smostalni sindikat metalaca Srbije, menadžment 
kompanije je odustao od dosadašnje prakse da kada se kod nekog zaposlenog utvrdi korona virus 
automatski se zaposleni koji su bili sa njim u kontaktu šalju u samoizolaciju. Znači, sada je praksa da 
radnici moraju da dođu i nastave da rade, bez obzira na to što je u njihovoj neposrednoj okolini ili 
radnom prostoru identifikovan radnik koji je pozitivan na korona virus a oni su po službenoj dužnosti 
sa njim morali da budu u kontaktu”, navodi se u pismu. 

Zbog takvog ponašanja i novog pristupa radnim obavezama sindikalci kažu da imaju opravdan strah 
da može doći do nekontrolisanog širenja zaraze među zaposlenima, a samim tim i šire. 

“Takođe, Samostalni sindikat metalaca Srbije raspolaže informacijama da kompanija „Jura“ insistira 
da radnici koje ona šalje u samoizolaciju moraju otvoriti bolovanje kod nadležne zdravstvene 
institucije, što po mišljenju Samostalnog sindikata metalaca Srbije nije u skladu sa Zakonom ili u 
slučaju da radnik mora da otvori bolovanje kada se upućuje u samoizolaciju, takvo bolovanje mora 
imati tretman kao bolovanje zbog povrede na radu, odnosno naknada zarade mora se plaćati 100% 
prosečne zarade u poslednjih 12 meseci”. 

Na kraju saoštenje stoji dramatičan apel, koga je potpisao predsednik Zoran Vujović 

Apelujemo na nadležne da, pre svega u interesu zaposlenih i kompanije, preduzmu odgovarajuće 
mere u cilju sprečavanja širenja pandemije u ovoj kompaniji”. 

 

 
 

https://jugmedia.rs/sindikat-trazi-preduzimanja-mera-kakao-ne-bi-doslo-do-pandemije-korone-u-leskovackoj-juri/

