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Samostalni sindikat osudio napad na inspektorku rada u Smederevu 
 
Savez samostalnih sindikata Srbije (SSSS) i Samostalni sindikat estradnih umetnika i 
izvođača Srbije osudili su danas napad na inspektorku rada u Smederevu koju je, 
tokom vanrednog inspekcijskog nadzora, napao vlasnik neregistrovanog ugostiteljskog 
objekta. 
 
Piše: Beta 

Inspektorki rada je vlasnik objekta, u kojem je obavljala nadzor, dva puta pocepao zapisnik, vreĎao je 
i gaĎao pepeljarom. 

Osim obavljanja delatnosti u neregistrovanom objektu i napada na službeno lice u ovom slučaju nema 
ni poštovanja Posebnog kolektivnog ugovora za radno angažovanje estradnih umetnika i izvoĎača u 
ugostiteljstvu, poručili su iz SSSS. 

Sindikati su istakli da je neophodno je da država inspektorima rada hitno obezbedi asistenciju policije 
kako bi posao mogli da obavljaju na bezbedan način. 

„Potrebno je i da država obezbedi mehanizme za blagovremeno i efikasno kažnjavanje počinioca 
napada na inspektore rada, jer u većini slučajeva izostaje pokretanje krivičnih postupka i prekršioci 
ostaju nekažnjeni“, navedeno je u saopštenju SSSS. 

Online tribina povodom 23. roĎendana lista Danas 

Da li ćemo u budućnosti raditi više od kuće? 
 
Rad od kuće je jedna od najvećih promena koju je nametnuo virus korona. Zato smo sa 
našim sagovornicima razgovarali o tome kako su se različite profesije prilagodile novoj 
situaciji i kakva je bila produktivnost zaposlenih. 
 
Piše: Dragana Jovanović 

Prema podacima iz 2018. Srbija zauzima četvrto mesto u Evropi, a 11. u svetu po broju ljudi koji rade 
od kuće. To se prvenstveno odnosi na zaposlene u IT sektoru. Ipak, kako navodi Vitomir Ognjanović, 
programer i direktor kompanije „Simplicity“, neki nisu uspeli tome da se prilagode. 

– Rad od kuće nije za svakoga jer zahteva veliku disciplinu. Pogotovo za ljude koji imaju malu decu. 
Dešavalo se da oni moraju da rade nekoliko puta po par sati u toku dana kako bi se uklopili sa 
partnerom oko čuvanja dece. Sa druge strane, neki su bili produktivni i u njihovom radu se nije osetila 
nikakva razlika, navodi Ognjanović. 

Advokatura kao profesija vezuje se za direktnu komunikaciju sa strankama i boravak u sudovima. 
Kruna Savović, advokatica iz advokatske kuće „Živković i Samardžić“, smatra da ova profesija nije 
trpela mnogo, izuzev zatvaranja sudova i odlaganja suĎenja. 
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– Ja se bavim medijskim pravom, tako da je ova oblast i pre korone iziskivala odreĎenu vrsu onlajn 
komunikacije sa klijentima i kolegama. Sa druge strane, advokati koji se prvenstveno brave 
zastupanjem stranaka pred sudovima nisu radili, tj. imali su smanjene kapacitete u radu. 

Ova situacija donela je jednu novu vrstu posla, navodi Savović. 

– Na primer, upiti koje smo ranije dobijali odnosili su se na to da li je odreĎeni medijski sadržaj u 
skladu sa zakonom. Korona je promenila prirodu pitanja pa su se upiti odnosili i na to na koji način se 
mogu dobiti dozvole za kretanje u toku policijskog časa. 
 

Najava da će se suĎenja odvijati preko platforme Skajp, zabrinula su i struku, ali i javnost. Advokatica 
Kruna Savović objašnjava da je ovo samo po sebi problematično jer neposredni kontakt sudnici ne 
može biti zamenjen.  

– Mi sada na snazi imamo meru da se maske na licu moraju nositi u sudnicama. To sad otežava 
sudijama da procene da li svedok ili okrivljeni govori istinu. To se pod maskom mnogo teže vidi, 
zaključuje Savović.  

Miloš Obradović novinar lista Danas, navodi da se obavljanje posla za novinare štampanih medija, 
nije mnogo promenilo u ovim izmenjenim uslovima. 

– Najveći deo posla se obavlja telefonom i na internetu što je sve na raspolaganju i u domovima. Ja 
sam čak bio i efikasniji radeći od kuće, a bio sam nateran na to, jer deca nisu išla u vrtić i školu, pa 
sam morao da posvetim vremena njima. To što su oko nas dok radimo naravno i otežava posao, 
posebno kada imamo onlajn konferencije ili smo na vezi sa sagovornikom. 

– Sa druge strane, to što smo bili zatvoreni je donelo i olakšanje za novinare u smislu da smo mnogo 
lakše dolazili do sagovornika, jer nije bilo putovanja, nisu imali predavanja i ispite na fakultetima i oni 
sami su radili od kuće pa su bili raspoloženiji za razgovor. Ipak, mnogo kvalitetniji intervjui se prave 
kad se razgovara sa sagovornikom uživo nego telefonom ili mejlom, zaključuje Obradović. 

Marko Jovašević, lekar i savetodavni psihoterapeut pod supervizijom, objasnio nam je kako se 
psihoterapija prilagodila novoj situaciji i da li je uspeo da klijentima pruži odgovarajući savet iako sa 
njima nije mogao uživo da razgovara.  

– Meni onlajn polje rada nije strano. Ipak, stavovi prema ovom načinu rada su podeljeni u 
psihoterapiji. Starija garda je protiv ovoga, što mogu da opravdam sa jedne strane jer mi dosta 
koristimo neverbalnu komunikaciju, jako nam je bitno kako neko sedi, kako pomera ruke ili noge i 
uopšte kakav je doživljaj osobe uživo. 

Sa druge strane, naglašava Jovašević, u situacijama kada razgovara sa ljudima koji su iz inostranstva 
ili nisu iz Beograda, dakle koje ne može da vidi uživo, minorne su te razlike kad se generalno gleda 
kvalitet rada. 

– Mnogi klijenti su u ovome videli benefit i bili su mnogo opušteniji tokom razgovora. Svidelo im se to 
što samo mogu da navuku badematil i krećemo sa radom – tvrdi psihoterapeut. 
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Ljudi koji odlazak na posao i razgovor sa kolegama doživljavaju kao vid socijalizacije, bili su oštećeni 
ovim stanjem, pogotovo ako po prirodi vole da se druže sa ljudima. 

Zato smo na online tribini Danasa povodom 23. roĎendana lista pitali naše sagovornike kako su se oni 
prilagodili ovom načinu rada i šta im je u tom radu možda smetalo. 

– Ja sam posao završavao u svojoj kancelariji jer sa dvoje male dece nije bilo moguće fokusirati se, 
navodi programer Ognjanović. Meni to nije bio problem, kada sednem za računar ne vidim ništa oko 
sebe i nije mi bitno gde sam. Dok je jedan naš kolega na primer, svako jutro organizovao onlajn 
ispijanje kafe sa ostalim kolegama. To je bila njihova rutina koje nisu hteli da se odreknu. 

Ipak, primetio je jedan negativan efekat ovakvog načina rada. 

– Ljudi su mnogo češće organizovali sastanke nego što je to potrebno. Okupili bi učesnike od kojih 
niko nije bio pripremljen, pa se govorilo o raznim temama bez konkretnog cilja, verovatno usled 
nedostatka kontakata. TakoĎe, ljudi su se žalili na odsustvo koncepcije radnog vremena. Klijenti i 
partneri su im se obraćali u svako doba dana i očekivali da im budu stalno dostupni. Istina je da ja ne 
znam za striktni metod radnog vremena, ali znam za slobodno vreme i želim da biram kako ću da ga 
provedem, zaključuje Ognjanović. 

Stvari su drugačije kada je u pitanju advokatura, pojašnjava nam advokatica Kruna Savović. 

– Nama ljudi dolaze sa odreĎenim zahtevom, iznose nam problem i insistriraju na tome da on bude 
što pre rešen. Zato mi na neki način, jesmo dostupni 24 sata i u uslovima koji nisu ovakvi. Moj utisak 
je da su ljudi bili konkretniji tokom sastanaka. Mi inače preferiramo komuniciranje preko mejla, čet 
aplikacija i platformi, tako da nema mesta za gomilu reči već za kratak zahtev čime se štedi vreme. 

Iako je ona navikla na ovakav način rada, ipak postoji nešto što joj je bio veliki problem. 

– Najteže mi je palo to što kada u pet popodne završim svoje obaveze, počinje policijski čas. Onda 
nisam mogla da makar malo izaĎem napolje po namirnice ili prošetam. To mi je ponekad padalo teže 
od posla, navodi Savović. 

Novinar našeg lista, Miloš Obradović, naveo je da rad od kuće, ima svoje prednosti, ali i mane. 

– Jedna velika korist koju donosi rad od kuće je ušteda vremena na prevozu do i sa posla. To je 
posebno istaknuto u Beogradu gde sat, dva dnevno se potroši u transportu. Ovaj efekat bi mogao biti 
važan katalizator da se u budućnosti neke profesije koje to mogu, presele iz kancelarija u domove 
zaposlenih. 

– S druge strane, kada radite od kuće nekako se očekuje da ste stalno dostupni što opet ima suprotan 
efekat na privatni život, odnosno oduzima više vremena, navodi Obradović. 

Konkretan odgovor na pitanje – da li ćemo u budućnosti više raditi od kuće naši sagovornici nisu 
imali smatrajući da je previše rano zaključivati na ovu temu. 

Ipak bili su saglasni – rad od kuće ne prija ni svakom čoveku, niti je moguć za svaku profesiju.   
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Zato psihoterapeut Marko Jovašević smatra da virus korona nije dobar način za posmatranje rada od 
kuće, jer kako kaže, ljudi nisu izabrali da tako rade, nego su na to bili prinuĎeni. 

– Tamo gde su oba partnera u porodici radila od kuće bilo je problema jer su se preplitali sa radnim 
vremenom, a sa druge strane niko nije mogao da im čuva decu. Rad od kuće treba posmatrati kroz 
mirnodopsko vreme, kada deca mogu da odu u vrtić, a parovi da rade iz odvojenih soba. To bi bilo 
relevantnije za istraživanje, zaključuje Jovašević. 

 

Brnabić: Kineska fabrika svetala za automobile biće otvorena 
u februaru u Nišu  
 
Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je danas u Nišu da će kineska kompanija „Xingyu 
Automotive Lighting Systems“ februara naredne godine otvoriti fabriku svetala za 
automobile u tom gradu.   
 
Piše: V. Torović 

– Izgradnja samog pogona će koštati 60 miliona evra. Kompanija će u prvoj fazi zapošljavati oko 
1.000 ljudi. Izvoz će uglavnom biti u Nemačku, Francusku i Slovačku-rekla je premijerka, koja je sa 
ambasadorkom Kine u Srbiji Čen Bo posetile radnu zonu u Nišu. 

Predsednica Vlade je ocenila da će otvaranje te fabrike doprineti razvoju „naše ekonomije, bruto 
društvenog proizvoda i „krvnoj slici“ Niša. 

Prema njenim rečima, “Xingyu Automotive Lighting Systems“ je jedna od najvećih i najuspešnijih 
kompanija te vrste u svetu. Ona se zahvalila na pomoći ambasadorke Čen Bo, koja se, kako je kazala, 
„podjednako bori i za kineske kompanije i za Srbiju“. 

-Nije bilo obustavljanja radova ni jednog dana tokom trajanja epidemije. Time se pokazuje dobro 
poslovno okruženje u Nišu i Srbiji – rekla je ambasadorka i dodala da je „prijatno iznenaĎena koliko 
projekat brzo napreduje“. Ona je izrazila očekivanje da će sve više kineskih kompanija biti 
zainteresovano da investira u Nišu i u Srbiji. 

PRESSEK 

Samostalni sindikat osudio napad na inspektorku rada u Smederevu 

  
   Savez samostalnih sindikata Srbije (SSSS) i Samostalni sindikat estradnih umetnika i izvoĎača 
Srbije osudili su danas napad na inspektorku rada u Smederevu koju je, tokom vanrednog 
inspekcijskog nadzora, napao vlasnik neregistrovanog ugostiteljskog objekta. 
Inspektorki rada je vlasnik objekta, u kojem je obavljala nadzor, dva puta pocepao zapisnik, vreĎao je 
i gaĎao pepeljarom. 

Osim obavljanja delatnosti u neregistrovanom objektu i napada na službeno lice u ovom slučaju nema 
ni poštovanja Posebnog kolektivnog ugovora za radno angažovanje estradnih umetnika i izvoĎača u 
ugostiteljstvu, poručili su iz SSSS. 
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Sindikati su istakli da je neophodno je da država inspektorima rada hitno obezbedi asistenciju policije 
kako bi posao mogli da obavljaju na bezbedan način. 

- Potrebno je i da država obezbedi mehanizme za blagovremeno i efikasno kažnjavanje počinioca 
napada na inspektore rada, jer u većini slučajeva izostaje pokretanje krivičnih postupka i prekršioci 
ostaju nekažnjeni, navedeno je u saopštenju SSSS. 

 

Sindikati traže da inspektorima rada asistira policija 

Savez samostalnih sindikata Srbije i Samostalni sindikat estradnih umetnika i izvoĎača Srbije 
negodovali su danas zbog napada na inspektorku rada u Smederevu koju je tokom vanrednog 
inspekcijskog nadzora napao vlasnik neregistrovanog ugostiteljskog objekta cepajući joj zapisnike i 
gaĎajući je pepeljarom. 

Kako navode u zajedničkom saopštenju, neophodno je da država inspektorima rada hitno obezbedi 
asistenciju pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, kako bi posao mogli da obavljaju na 
bezbedan način, odgovorno i savesno. 

Pored obavljanja delatnosti u neregistrovanom objektu, što je kažnjivo samo po sebi i napada na 
službeno lice koje takoĎe podleže strogoj zakonskoj proceduri, Sindikati smatraju da tu nema govora 
ni o poštovanju Posebnog kolektivnog ugovora za radno angažovanje estradnih umetnika i izvoĎača u 
ugostiteljstvu, čiju primenu kontroliše Inspektorat rada već nekoliko godina. 

 

Радницима „Фијата” опет продужен одмор 

 
Запосленима у крагујевачком „Фијату” плаћено одсуство је продужено до 12. јуна. Да ли ће тада 
и када ће уопште почети да раде није познато, јер њихов посао зависи од тржишта аутомобила 
на коме у доба короне не цветају руже. Како сазнајемо, „Фијат Крајслер” тренутно ради на 
увођењу мера заштите радника, што подразумева мерење температуре и увођење 
термовизијских камера у погонима. Они се припремају да постепено започну производњу у 
свим својим фабрикама, али се не зна којим редом и када ће Крагујевац добити зелено светло. 

Премијерка Ана Брнабић је рекла током викенда у Крагујевцу да је аутомобилска индустрија 
највише погођена корона кризом, после угоститељске, сектора саобраћаја и транспорта и 
навела да је влада у сталном контакту са „Фијатом”. 

– Надам се да ће Италијани што пре да покрену производњу „Фијата”, јер ће то онда се одрази 
на ову фабрику у Крагујевцу – истакла је она. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/hronika/napadnuta-inspektorka-u-smederevu_1132915.html
http://www.rtv.rs/sr_lat/hronika/napadnuta-inspektorka-u-smederevu_1132915.html
http://www.politika.rs/
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Иначе, радници су, због епидемије ковида 19, на плаћеном одсуству од средине марта и у 
фабричке хале је требало да се врате 1. јуна, али је продужено плаћено одсуство јер је тржиште 
аутомобила стало широм Европе. Оних 45 законом дозвољених нерадних дана у једној 
календарској години, када радници примају 65 одсто зараде, већ је потрошено за 2020. годину. 
Менаџмент те фабрике је још почетком маја од Владе Србије тражио и добио сагласност за 
додатних 80 дана плаћеног одсуства за запослене, тачније до краја септембра. Колико ће бити 
радних дана до краја септембра остаје да се види, али зна се да је у „Фијатовим” фабрикама 
свуда у Европи колективни годишњи одмор у прве три недеље августа. 

Производња аутомобила је у Србији протеклог месеца забележила најдрастичнији пад од 84 
одсто, али у томе нисмо изузетак. Сличан пад су имале и остале земље, а Кина чак 90 одсто. 

Сарадници часописа „Макроекономске анализе” и трендови у најновијем броју указују да када 
је реч о привредној активности посебну пажњу привлачи производња моторних возила и 
приколица, која је у априлу међугодишње смањена за 84 одсто. Унутар ове области производња 
у грани моторна возила, која је у марту међугодишње била смањена за 23 одсто, у априлу је 
потпуно заустављена. 

– „Фијат” је продужио плаћени одмор запосленима и у целом мају. Осим што је у доба 
пандемије заустављена тражња, заустављен је и највећи део аутомобилске индустрије у свету. 
Крагујевачки „Фијат” је суочен не само са недостатком тражње већ и са недостатком делова за 
производњу – наведено је у МАТ-у. 

Извоз моторних возила и приколица је у марту међугодишње смањен за 26 одсто, тако да је ова 
област, са вредношћу од 138 милиона евра, пала на друго место. Производња моторних возила 
и приколица у априлу није ушла у групу од пет области са највећом вредношћу извоза. 

Економиста Драгован Милићевић каже да је производња аутомобила пала у целом свету и 
очекивано је било да ће се десити и код нас. „Фијат Крајслер Србија”, према његовим речима, 
неће моћи да опстане без помоћи државе. Наша влада би каже морала да се задужи и фактички 
да паре некоме ко ће их изнети у иностранство. То ниједан домаћин не ради, каже он. 

На питање колико би држава морала ове године да одреши кесу да би сачувала радна места и 
производњу у крагујевачкој фабрици наш саговорник каже да је тешко проценити, али наводи 
податак из биланса успеха за 2019. ФАЦ-а, према коме су и приходи од дотација и субвенција 
износили 2,5 милијарди динара. 

– Они ове године више нису радили него што јесу. Десет година праве исти модел аутомобила 
који немају коме да продају. У аутомобилској индустрији то није допустиво јер ту просто долази 
до брзог застаревања производа. Нешто мора да се мења. Ми се ту ништа не питамо. „Фијат” је 
већински власник у крагујевачкој фабрици и, ако одлуче, они могу да изместе производњу – 
упозорава Милићевић. 

 

 
 
 
 


