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Отпуштања радника не сме бити до краја октобра 

Извор: Dnevnik.rs 
     

Послодавци у Србији добиће 7.јула последњи предвиђени то јест  трећи "корона" минималац 
намењен запосленима и до краја октобра неће смети да их отпусте. 

 
У међувремену, требало би донети нове, пре свега, пореске олакшице, да би се привредници 
растеретили, а уштедом на плаћању нижих доприноса, тај новац би могли да усмере да задрже 
запослене на дужи рок, сматра порески саветник Милан Трбојевић. 

"Послодавци после последњег минималца имају обавезу да задрже исти број радника до краја 
октобра. Тада је реално да се почне са отпуштањима. Међутим, да бисте предупредили 
размишљање послодавца о томе, када реално има смањене приходе, морају се смањити порези 
и доприноси, више доприноси него порези", каже Трбојевић за Танјуг. 

То смањење не би довело до повећања плата, али може довести до тога да се послодавци у 
мањој мери одлуче да отпуштају раднике јер ће имати ниже укупне трошкове. 

"Ако дође до отпуштања, у буџету Србије ће свакако бити мање прихода, тако да треба 
израчунати и видети шта је најпогодније да се смањи", рекао је Трбојевић говорећи о 
могућности за умањење плаћања различитих пореских дажбина. 

Сматра да не треба смањивати порез на зараде, већ на доприносе. 

"То може бити привремено, шест месеци са могућности продужења, или три месеца...", наводи 
Трбојевић. 

Секторски је јако битно, каже, помоћи најугроженијима, угоститељима и хотелијерима... 

 
Орбовић: И нова влада да помаже привреду 

Представници синдиката очекују од нове владе да настави да помаже развој и очување 
привреде и креирање нових квалитетних радних места, поручио је  председник Савеза 
Самосталих синдиката Србије Љубисав Орбовић. 

Орбовић рекао да као трајни задатак синдиката остаје борба за веће зараде, као и борба против 
сиромаштва заспослених. 

"Најтежа борба биће за очување радног стандарда и запошљавања и морамо се борити против 
умањења и непоштовања права радника, закона и прописа и за достојанство запослених и 
пензионера, као и незапослених и тога да грађани не одлазе из земље", рекао је Орбовић. 
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Саветује да се угоститељски ПДВ са 20 смањи на 10 одсто. 

Иако се тумачи да на тај начин само послодавац добија, према речима Трбојевића, заправо, 
тако се радницима чувају послови. 

"Ако послодавци не буду имали више новца, реално је да ће први трошак бити радници који ће 
се склонити. Ако буду морали, због државе ће их задржати до краја октобра, или ће чак неко 
урадити калкулацију па ће му се можда исплатити да врати то (минималц), или ће 
банкротирати, отпустити раднике, па неће ни држави вратити", објашњава Трбојевић. 

Привредници и радници не треба да страхују и Влада Србије пратиће ситуацију изазвану 
пандемијом корона вируса и доносити мере у складу са околностима како не би било већих 
проблема и последица у пословању, поручио је  министар рада Зоран Ђорђевић. 

Он је за Танјуг рекао да би ускоро требало да почне исплата последњег, трећег минималца као 
помоћ државе приватном сектору, и да ће се пратити даље шта се дешава на тржисту рада и 
епидемијом, те и даље одлуке доносити у складу са тим. 

Имајући у виду да се бележи пораст броја инфицираних короном, привредници страхују како 
ће даља епидемиолошка ситуација утицати на њихово пословање. 

"Вазно је да постоји привредна активност и сви циљеви су усмерени ка томе. Привредници и 
радници не треба да брину и прилагођаваћемо се околностима и верујем, што пре, изборити са 
кризом", рекао је министар . 

Председник УГС Независност Зоран Стојиљковић оценио је да предстоји тежак период имајући 
у виду околности изазване ширењем корона вируса и додао да се се може очекивати пад 
производње, стагнирање зарада и запослености. 

З. Делић 

Србија једина земља којој ММФ није смањио прогнозу раста 

Извор: Tanjug 
     

БЕОГРАД: Србија је једина земља којој Међународни монетарни фонд (ММФ) није смањио 
пројекцију раста, изјавио је председник Александар Вучић и додао да то значи да су јавне 
финансије под контролом. 

 
Вучић је рекао да је ММФ бројним земљама Европе и света спустио пројекције, које су сада, 
каже, много песимистичније, него пре три месеца. 

Примера ради, навео је да је ММФ спустио прогнозу раста еврозоне са минус 7,3 на минус 10,2, 
Француске са -7,2 на - 12,5, Италије са -9,1 на - 12,8, као и раста Русије и Кине. 
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Једина земља којој нису променили пројекцију, са минус три, је Србија. Нису нам спуштали 
прогнозу, значи да смо одличне мере предузели. Представници ММФ су нам ''дискретно'' 
рекли да би се можда сагласили и са нашом повољнијом проценом, али да није добро да Србија 
''штрчи'', рекао је Вучић. 

То говори да су јавне финансије стабилне, јавни дуг под контролом, да могу да се исплаћују 
плате и пензије. 

Зато је важно да покажемо да имамо снаге, енергије и могућности да без обизра на тежину 
ситуације, на инфлацију лажи на које морамо да одговоримо на дневном нивоу, земљу водимо 
на успешан начин и да идемо ка кључном циљу - плата 900 евра и пензија 440 евра, рекао је 
Вучић. 

 

Sindikat: Nelegalno upućivati lekare u druge ustanove bez njihove 
saglasnosti 
 
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijanoj zaštiti Srbije saopštio je danas da shodno 
pozitivnim propisima zaposlenog nije moguće mimo njegove saglasnosti uputiti da radi 
u drugu zdravstvenu ustanovu koja je dalja od 50 kilometara od mesta u kome radi. 
 
Piše: Beta 
     

U zahtevu koji je upućen Ministarstvu zdravlja i Kriznom štabu za borbu protiv epidemije korona 
virusa se navodi da je doneti zaključak o upućivanju zdravstvenih radnika u druge zdravstvene 
ustanove „u suprotnosti sa konvencijama MPR-a, Ustavom Republike Srbije, Zakonom o radu, 
zaključenim posebnim kolektivnim ugovorom za delatnost zdravstva i aktuelnom sudskom praksom. 

„Sindikat razume potrebe zdravstvenog sistema u ovakvim teškim trenutcima ali smatramo 
neprimerenim da se ista prevaljuje na neustavan i nezakonit način preko leĎa zaposlenih u zdravstvu. 
Kako smo od jučerašnjih heroja postali oni kojima se preti otkazom“, navodi se u saopštenju 
Sindikata. 

Sindikat navodi da je „potrebno obezbediti neophodne uslove za rad zaposlenima koji dobrovoljno 
private da budu upućeni na radne obaveze u bilo koju zdravstvenu ustanovu ili privremenu bolnicu 
ukoliko je od mesta u kome zaposleni radi do mesta u koje se upućuje veća od 50 kilometara“. 

„Neophodno je obezbediti odgovarajuću zaštitnu opremu, prevoz, hranu, smeštaj, naknadu za odvojen 
život, kao i da se u budžetu odvoje sredstva za isplatu stimulacija zaposlenima koji rade sa obolelima 
od kovida-19 na način kako je to sindikat predlagao“, navodi se u saopštenju Sindikata. 
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Sindikati RGZ-a pisali Vučiću: Reforma institucije se loše sprovodi, nema 
mera zaštite od epidemije 
 
Sindikati Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) danas su ukazali da se reforma te 
državne institucije ne sprovodi u skladu sa njenim trenutnim kapacitetima i resursima 
i da u nekoliko gradova u kojima je proglašena vanredna situacija zaposleni u 
katastrima rade bez ikakvih dodatnih mera zaštite i  zaštitne opreme. 
 
Piše: Beta 

U pismu predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću sindikati RGZ-a su naveli da ni posle 18 meseci ne 
mogu da dobiju izveštaj na šta je potrošeno više od 35 milona evra kredita Svetske banke koji je 
okončan. 

Dodaje se da se novim zaduživanjem od 24 milona evra prethodni projekat nastavlja, što, kako tvrde 
sindikati, pokazuje da uložena sredstva nisu dovela do ostvarenja ciljeva projekta „Upravljanja 
zemljišnom administracijom’“. 

„Slučajnost je da su neke firme koje sprovode digitalizaciju RGZ-a u rodbinskim vezama sa 
predstavnicima Vlade Srbije, ili možda nije“, naveli su Jedinstvena organizacija sindikata, Sindikat 
„Nezavisnost“ i Sindikat zaposlenih RGZ-a ASNS. 

Istaknuto je i da „famozni e-šalter kao i izdavanje listova nepokretnosti preko javnih beležnika i 
drugih profesionalnih korisnika neće dati realne efekte“. 

„Same procedure u RGZ-u su nepotrebno iskomplikovane, tako da je nemoguće obezbediti dnevnu 
ažurnost katastra i svi koji to tvrde svesno obmanjuju javnost“, ističe se u pismu Vučiću. 

Sindikati RGZ-a tvrde da meĎu zaposlenima u katastru u Novom Pazaru i drugim mestima ima 
zaraženih korona vurusom, a da nije organizovan karantin i rad od kuće za rizične grupe zaposlenih. 

 

Koliko radnih mesta odnosi pandemija virusa korona? 

Tanjug 
 

Prema podacima Medjunarodne organizacije rada (ILO), očekuje se da će pandemija korona virusa 
rezultirati padom radnih sati na globalnom nivou za 14 odsto u drugom tromesečju 2020. godine. 

Agencija za rad Ujedinjenih nacija navela je da je ovo ažurirano smanjenje radnog vremena 
ekvivalentno gubitku 400 miliona radnih mesta sa punim radnim vremenom na globalnom nivou u 
drugom tromeseču, na temelju standardne radne sedmice od 48 sati. 
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U prethodnom izveštaju iz maja, ILO je prognozirao pad od 10,7 odsto radnih sati, odnosno gubitak 
305 miliona radnih mesta, što znaci da se situacija u medjuvremenu pogoršala. 

U poslednjem, petom izdanju monitora "Covid-19 i svet rada", ILO je naglasio da je Amerika najviše 
pogodjena regija, s procenjenim padom radnog vremena od 18,3 odsto, odnosno 70 miliona radnih 
mesta sa punim radnim vremenom. 

Za prvo tromesečje ove godine ILO je izračunao pad radnog vremena širom sveta od 5,4 odsto, što je 
155 miliona radnih mesta, u odnosu na četvrti kvartal prošle godine. 

ILO navodi da više globalnih faktora uzrokuje ovo opadanje, kao što su kraće radno vreme, 
privremeni odmor, kao i nezaposlenost i "neaktivnost". 

U Izveštaju ILO navodi tri različita scenarija oporavka na tržištu rada u drugoj polovini 
godine, prenosi Biznis Info. 

Osnovni model predvidja pad radnog vremena od 4,9 odsto, odnosno gubitak 140 miliona radnih 
mesta u odnosu na četvrti kvartal 2019. 

Ovaj scenario pretpostavlja oporavak privrednih aktivnosti prema postojećim prognozama, ukidanje 
ograničenja na radnom mestu, uz oporavak potrošnje i ulaganja. Pesimistički model značio bi pad 
radnog vremena od 11,9 odsto ili gubitak 340 miliona radnih mesta. Ta prognoza se temelji na 
mogućnosti drugog talasa korona virusa. 

Optimistični model znači smanjenje radnog vremena za 1,2 odsto ili gubitak 34 miliona radnih mesta, 
a ovaj najbolji scenario desio bi se ako bi se brzo nastavile sve radne aktivnosti, uz kreiranje novih 
poslova i pojačanu potražnju. 

U julu ističe minimalac i kreće naplata kredita! Privrednici: Bez pomoći 
moramo seći tamo gde NAJVIŠE BOLI 

 S. Lakić:   

Prvog jula privrednicima je krenula naplata kredita, a 7. jula im ističe državna pomoć u vidu isplate 
minimalca. Praktično u nekoliko dana, celokupna srpska privreda izgubiće mere koja je mnogim 
radnicima sačuvala i plate i radna mesta. S druge strane, istovremeno će dobiti novi udar na finansije, 
a imajući u vidu da je istekao moratorijum na kredite koji je prihvatilo 92 odsto zaduženih preduzeća. 

Sada praktično više i nije javna tajna da kriza tek dolazi, da se domaća ekonomija neće oporavljati 
onako kako se najavljivalo i očekivalo, i da bi jesen za mnoga preduzeća mogla da donese probleme 
kakve do skoro nismo videli. Od novembra, kako tvrde, treba očekivati više otkaza, a u meĎuvremenu 
onaj ko ne bude mogao da izdrži, išao bi na smanjenje plata. 

"Privredni ciklus u Srbiji kasni za Evropom i zato ćemo prave obrise krize, smanjenu tražnju i zarade, 
videti tek od jeseni. Takav scenario još je jasniji imajući u vidu da poslodavci koji su prihvatili državni 
minimalac, do kraja oktobra ne smeju da otpuštaju radnike, ali da će svakako postojati pritisak, jer će 
u meĎuvremenu morati da isplaćuju plate, poreze i doprinose", ocenjuje za "Blic Biznis" NIkola 
Altiparmakov, član Fiskalnog saveta. 

https://www.blic.rs/autori/s-lakic
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Zato bi, tvrdi Altiparmakov, sada bilo racionalno da država sačeka jesen, da se vidi kako će teći kriza, 
pa da se onda u budžetu za 2021. godinu daju neke projekcije i predvidi odreĎena podrška. 

Toplica Spasojević iz ITM Grupe kaže da privrednici nisu više onoliki optimisti kao što 
su bili negde u aprilu. 

"U jednom momentu je delovalo kao da brzo napredujemo i rešavamo probleme. Ipak, repovi prvog 
talasa pandemije pokazuju, nažalost, da su najugroženiji sektori privrede ponovo ugroženi i da neće 
biti brzog oporavka kada je reč o turizmu, ugostiteljstvu, prevoznicima. U razgovoru sa kolegama 
vidim da se dobar deo privrede suzdržava od otkaza, ali je neminovno da ćr ih, u ovakvim 
okolnostima, biti na jesen", ocenio je Spasojević za "Blic Biznis". 

I Zoran Drakulić, predsednik poslovnog kluba Privrednik, kaže da je sada jasno da nećemo imati skori 
oporavak privrede i da će kriza sigurno potrajati. 

"Novi paket mera trebalo bi da bude na nivou prethodnog. Ukoliko bude novca treba nastaviti sa 
pokrivanjem još tri minimalca i dodatnim moratorijumom na otplatu kredita, ali selektivnije. U ovom 
trenutku ne treba gledati obim zaduživanja. Prioritet je da se privreda održi, a ne štednja. To je rekla i 
Angela Merkel", ocenio je Zoran Drakulić. 

Tomislav Momirović, predsednik UO Mona Hotel Management kaže da je državni 
minimalac praktično spasio ekonomiju i sektore koji su prerpeli naveći udar krize. 

Ipak, kako upozorava, situacija, u perspektivi "nije ružičasta", "jer se nažalost ne dešava ono čemu 
smo se nadali, a to je smirivanje situacije. Kriza neće brzo proći i predstoje veliki izazovi u mnogim 
sektorima, hotelijerstvu naročito", kaže Momirović. 

Vučić: Nema novog paketa pomoći za privredu, više novca za vađenje iz 
ćupa nemamo 

Tanjug 
 

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da neće biti nekog novog paketa mera za 
podršku privatnom sektoru zbog posledica korona krize, te poodsetio da je Srbija izdvojila pet 
"kriznih" milijardi, a Velika Bruitanija, na primer, šest milijardi. 

- Da ponovo vadimo iz ćupa i da dajemo? Teško - rekao je Vučić za RTS, na pitanje o eventualnom 
novom paketu mera pomoći privredi. 

Kako je rekao, nije reč da samo Srbija nema, već je to slučaj i sa drugim zemljama. 

- Džonson je govorio o velikom paketu, a Velika Britanija izdvaja šest milijardi, a Srbija je izdvojila pet 
milijardi. Nas samo testovi koštaju milion evra dnevno. Nije mnogo za jedan dan, ali ovo traje već 100 
dana… . Ogromni su troškovi, ali država se dobro drži”  - rekao je Vučić. 

Dodao je da je država dobro pristupila krizi, i pomogla preduzetnicima sa isplatom 
minimalca za tri meseca. 
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- Poslednja rata biće isplaćena 7. jula, preuzeli smo to na sebe, dali smo 100 evra za više od 6 miliona 
graĎana. Srećan sam što možemo da sprovedemo mere koje sprovode najrazvijenije zemlje sveta, a da 
se to ne oseti u fiskalnoj nestabilnosti. To pokazuje kolika je snaga srpske ekonomije”  - rekao je 
Vučić. 

Srbija je jedina zemlja kojoj MeĎunarodni monetarni fond (MMF) nije smanjio projekciju rasta, 
objasnio je Vučić i dodao da to znači da su javne finansije pod kontrolom. 

Vučić je rekao da je MMF brojnim zemljama Evrope i sveta spustio projekcije, koje su sada, kaže, 
mnogo pesimističnije, nego pre tri meseca. 

Primera radi, naveo je da je MMF spustio prognozu rasta evrozone sa minus 7,3 na 
minus 10,2, Francuske sa -7,2 na - 12,5, Italije sa -9,1 na - 12,8, kao i rasta Rusije i Kine. 

- Jedina zemlja kojoj nisu promenili projekciju, sa minus tri, je Srbija. Nisu nam spuštali prognozu, 
znači da smo odlične mere preduzeli. Predstavnici MMF su nam 'diskretno' rekli da bi se možda 
saglasili i sa našom povoljnijom procenom, ali da nije dobro da Srbija 'štrči'”  - rekao je Vučić. 

To govori da su javne finansije stabilne, javni dug pod kontrolom, da mogu da se isplaćuju plate i 
penzije. 

PRIVREDA U BEOGRADU NE SME DA STANE Vesić: "Nije to obična 
lokalna samouprava jer čini 40 odsto BDP-a zemlje" 

T.K. 
 
 

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić rekao je danas da Beograd nije obična lokalna 
samouprava zato što čini 40 odsto BDP-a zemlje. 

On je naglasio i da bi se svaki pokušaj da se u prestonici zaustavi privreda sigurno odrazio na BDP. 

"U dogovoru sa vlasnicima trgovinskih lanaca, tržnih centara, restorana i kafića, trudimo se da 
naĎemo način da oni nastave da rade, uz poštovanje svih mera. U Beogradu 20.000 ljudi živi od rada 
u sektoru ugostiteljstva i privreda ne sme da stane", rekao je Vesić za TV Pink, prenosi B92. 

Kada je reč o potrebi za restriktivnim merama u Beogradu, Vesić je istakao da su se apeli za sad 
pokazali više nego dovoljnim. 

Kako je naglasio, svi moramo da budemo odgovorni i damo svoj doprinos kako bismo što pre izašli iz 
epidemije, a da istovremeno privreda nastavi da radi. 

"U Beogradu smo za sad uspeli da pronaĎemo meru, odnosno da radnje, restorani i tržni centri 
nastave da rade, a da se s druge strane sprovodu mere koje propisuju epidemiolozi. Moj apel svim 
vlasnicima ugostiteljskih objekata je da svi poštuju mere, da se organizuju na osnovu saveta 
epidemiologa, da zaštite svoje zaposlene i svoje goste, i na taj način će nastaviti sa radom i oni, i 
privreda ", naveo je zamenik gradonačelnika. 
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Vesić je istakao da je situacija sa javnim prevozom dobra, te je zahvalio putnicima koji 
poštuju mere Vlade Srbije, pokazujući na taj način društvenu odgovornost, prenosi 
Beoinfo. 

Kako je naglasio, prema analizama, čak 95 odsto putnika gradskog prevoza poštuje meru obaveznog 
nošenja maski i na taj način pokazuju odgovornost. 

"Maske su obavezne u javnom prevozu i štite putnike tokom boravka u vozilima. Oni koji ne nose 
maske, ugrožavaju ostale i moraćemo da poradimo na tome da i oni razumeju da je u gradskom 
prevozu maska obavezna", naveo je Vesić. 

 

Вирусом корона инфицирано деветоро радника „Застава оружја” 

 
КРАГУЈЕВАЦ - Вирусом корона инфицирано је деветоро радника компаније „Застава 
оружје”, међу којима је и један радник у производном погону у Новом Пазару, изјавио је данас 
представник те фирме Зоран Шушић. 

Он је за телевизију Крагујевац рекао да су инфицирани радници у добром и стабилном 
здравственом стању и да ниједан од њих на респиратору. 

Казао је да су радници који су били у директном контакту или ближој околини позитивних на 
вирус, на испитивању и да се очекују резултати њихових тестова. 

У фабрици „Застава оружје” је формиран Кризни штаб, рад се не прекида и организован је у 
две смене, а као и у време ванредног стања, поштују се све мере заштите радника. 

Присуство вируса је потврђено и у Геронтолошком центру и Центру за породични смештај и 
усвојење у Крагујевцу, преноси Бета. 

По речима чланице Градског већа Гордане Дамјановић, у Геронтолошком центру је инфициран 
један запослени који има блажу клиничку слику. 

„У Геронтолошком центру је позитиван магационер, а срећом магацински простор је издвојен 
и особа није комуницирала са осталим запосленима. Он се добро осећа и на третману је. Међу 
корисницима нема заражених”, рекла је чланица Градског већа телевизији Крагујевац. 

Додала је да је у Центру за породични смештај и усвојење вирус потврђен код две породице, 
једне из Аранђеловца и једне из Крагујевца. 

Навела је да су инфицирани чланови тих породица под терапијом, у кућној изолацији као и да 
су изнели податке о контактима које су имали. 

 

http://www.politika.rs/
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Kompanija IGB Automotive iz Inđije otpustila 176 radnika 
Na suncu satima čekale da potpišu svoj otkaz 
 
Na temperaturi većoj od 30 stepeni desetine žena zaposlenih u fabrici IGB Automotive 
stajale su u ponedeljak i po nekoliko sati ispred zgrade kompanije u Inđiji čekajući da 
od nadležnih dobiju otkaz. 
 
Piše: Ljiljana Bukvić 
     

Zbog, kako im je objašnjeno, krize koja je dovela do pada proizvodnje od 45 odsto u fabrici koja već 13 
godina u Srbiji proizvodi opremu za automobile, njih 176 ovih dana proglašeno je tehnološkim 
viškom. 

„Čekale smo ispred zgrade, samo su jednu ženu sa štakom i jednu sa detetom pustili da uĎu unutra, da 
ne stoje ispred. Došle smo da potpišemo otkaz koji su nam najavili 22. juna na oglasnoj tabli. 
PoslovoĎa nam je i pre toga najavio da će oni sa najviše bolovanja biti otpušteni“, kaže za Danas jedna 
od sada već bivših radnica ove fabrike. 

Posle više od četiri godine od utorka više nema posao. 

„Imala sam ugovor na neodreĎeno, kao i sve ostale žene koje su dobile otkaze. Rekli su da je zbog 
bolovanja i našli neke popravke i škartove. Meni su našli i za 2018, kada nisam radila jer sam bila na 
trudničkom“, napominje naša sagovornica, majka malog deteta. 

Neke od zaposlenih koje su na suncu čekale da stave potpis na svoju „presudu“ bile su na bolovanju, 
zbog operacija, bolesne male dece. U firmi koja je do skoro imala više od 2.200 zaposlenih, 90 odsto 
su žene. 

Otpuštene su zbunjene, ne znaju da li da tuže firmu, hoće li to imati efekta ili će samo izgubiti i živaca 
i novca. 

Kompanija IGB Automotive hvaljena je kao sjajna investicija koja je u nekoliko navrata i po dolasku 
2007, ali i prethodnih godina kada je otvarala nove pogone dobijala pomoć države. 

„Subvencije za nova radna mesta IGB Automotive su 1,4 miliona evra, a isplaćena je prva tranša od 
560.000 evra“, rekao je Vučić januara 2017. kada je ova kompanija otvorila novi pogon za proizvodnju 
grejača za automobile. 

Ta investicija koštala je nemačku kompaniju 4,5 miliona evra, a Vlada Srbije dala joj je podsticaje za 
zapošljavanje novih 510 radnika. 

Vučić je tada rekao da je srećan što Srbija ima investitora za čijim proizvodima je sve veća tražnja i da 
je uveren da će IGB Automotive do kraja te godine imati 2.500 radnika. 
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To se, meĎutim, nije desilo, ni do kraja 2017. ni do danas. 

Radnica sa kojom smo razgovarali kaže da je situacija u ovoj fabrici daleko od sjajne, kakvom je 
prikazuju. Bar kada je o radnicima reč. 

„Radimo sa kalajem, isparenja su velika. Dešava se i da se žene poseku. Ali kada odemo u hitnu, ne 
smemo da prijavimo da smo se posekli na radnom mestu jer se plašimo posledica, pa lažemo da je kod 
kuće. Satisfakcija za to nam je što nam posle plate bolovanje 100 odsto, a ne samo 60“, priča bivša 
radnica IGB Automotive. 

Sa dve male pauze i jedne veće spale su, kako kaže, na tu jednu, jer su im druge dve ubačene u radne 
sate, pa ako izaberu malu pauzu gube vreme, samim tim normu i sledi manja plata. A manje od onoga 
što dobijaju, gotovo da ne može. 

„Kada radite 100 odsto, odnosno kada ispunite normu dobijete minimalac. Ako slučajno imate tog 
meseca 130 odsto onda plata može da izaĎe na 44.000 dinara. Poslednju majsku platu i nismo celu 
primili, samo polovinu, nekih 15.000 dinara. Rekli su da će uplatiti“, žali se ona. 

U rešenju o otkazu navodi se da su radnici dobili otpremnine i da će im plate, odnosno sve zaostale 
zarade isplatiti najkasnije u roku od 30 dana od isteka radnog odnosa. 

I pre tri godine u ovoj fabrici nekih 30 radnika ostalo je bez posla, o čemu su mediji pisali. Neke od 
žena su zbog tih otkaza tužile firmu, ali ti procesi i dalje traju. 

IGB Automotiv je deo velike nemačke kompanije IG Bauerhin, koja proizvodi grejače za automobilska 
sedišta, volane, senzore za sedišta, kao i kablove za grejače. Rade za VW, Audi, Mercedes, Nisan, 
BMW, Škodu, Opel. U Srbiju su stigli kao perspektivna grinfild investicija, u kojoj je krajem 2018. bilo 
2.262 zaposlena. Te godine u maju kompanija je dobila subvencije od države za 300 radnih mesta, a 
dve godine kasnije IGB Automotive kupuje zemljište u InĎiji i na njemu gradi nov proizvodni pogon. 

Kompanija juče nije odgovorila na pitanja Danasa u vezi sa ovim slučajem. 

 

 
 
 


