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Септембар пун поскупљења 
 
М. СПАСЕНОВ - П. ЖИВКОВИЋ 

Најављене веће цене за млеко, прерађено воће и поврће, средства за хигијену, 

грејање... 

 
СЕПТЕМБАР нам увек донесе поскупљења, али ове јесени цене ће нас - дотући. Суша је 
десетковала род воћа, поврћа, житарица, тако да храна не може избећи нове, више ценовнике. 
Додатно ће тржиште “загрејати” и пад динара, али и све папреније гориво. Разлога је много, 
али утехе за потрошаче нема. 
Читавог лета свакодневно су пристизали ценовници. У августу су поскупеле неке врсте брашна 
и тестенина од седам до 30 процената, хлеба и пецива између 10 и 30 одсто. Током лета, млеко 
и млечни производи поскупљивали су више пута за неколико процената. 
 

Цене сувомесних производа порасле су до десет одсто, неке врсте слаткиша од четири до 13 
процената, смрзнуте торте и колачи између 10 и 12 одсто, безалкохолна пића од два и осам 
одсто. Поскупео је пасуљ за 20 процената, месне и рибље конзерве од седам до 19 одсто. Нови 
раст цена од 20 одсто није у августу заобишао ни месо, јер, како произвођачи и прерађивачи 
меса објашњавају, драстично је поскупела сточна храна због суше, а и све је мања понуда живе 
стоке у кланицама. Свеже месо већ је поскупело у јуну за око 30 процената. 
Низ нових цена се не прекида. Ових дана млеко и млечни производи скоро свих домаћих 
произвођача поскупеће за два процента, прерађено воће и поврће у просеку 12 одсто, а средства 
за личну и кућну хигијену од три до осам процената. 
СВУДА У СВЕТУСТРУЧЊАЦИ процењују да ће цене хране наставити да расту свуда на планети. 
Суша је преполовила приносе, што ће аутоматски изазвати поскупљење хране. Индекс цена 
хране Светске банке, којим се прате цене прехрамбених производа који су предмет 
међународне трговине, у јулу ове године био је за шест одсто виши него у истом месецу 2011. и 
за један одсто виши од ранијег највишег нивоа, забележеног фебруара 2011. 

Према речима Светлане Глумац, директорке корпоративних послова “Дењуб фудс групе”, у 
чијем саставу је и “Имлек”, и производи ове млекаре ће вероватно поскупети у октобру због 
повећања откупне цене сировог млека за два динара. 
- Цену од 36 динара у откупу, да бисмо помогли фармерима, подићи ћемо за два динара и то ће 
морати да се одрази на цену млека - рекла је Глумац. - Колико ће поскупети у малопродаји још 
не могу прецизно да кажем. 
Иако држава неће повећавати намете за већину врста горива, њихово поскупљење је 
неминовно. Према најавама Владе, неће се мењати акцизе на моторне бензине и дизел гориво, 
али ће корекцију државних захватања претрпети сви они који користе течни нафтни гас за 
погон својих аутомобила. Планирана је измена и акцизе на лож уље, али је предвиђен и 
повраћај за крајње кориснике. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:395201-Septembar-pun-poskupljenja


3 

 

На цене нафтних деривата претходних месеци утицало је све - курс евра и долара, раст цена на 
светским берзама, кризе на Блиском истоку. Чак и када би на светским тржиштима падала 
цена нафте, на српским пумпама су се мењали ценовници. Навише. Сада многи најављују да ће, 
ако на берзама дође до раста, литар бензина на српским пумпама достићи и 200 динара! 
- Цене горива у Србији су ниже од просечних у региону - тврди генерални директор Нафтне 
индустрије Србије Кирил Кравченко. - Поштоваћемо правила државе и тржишну праксу и 
урадићемо све што од нас зависи да цене нафтних деривата буду најповољније у региону. Има 
довољно могућности за преговоре о ценама нафтних деривата са свим “играчима” на домаћем 
тржишту. На цене горива утичу сви учесници на тржишту, укључујући и државу са акцизном 
политиком. Не пита се само НИС, који покрива 35 одсто малопродајног тржишта. 
Поједине топлане су изашле са новим рачуницама захтевајући пораст цена. Да ли ће даљинско 
грејање у неким градовима поскупети, првенствено зависи од локалне самоуправе која даје 
“зелено светло”. Топлане су затражиле корекцију од десет до чак 30 одсто, а своје захтеве 
правдају неекономском ценом и великим дуговима који се вуку већ неколико грејних сезона. 
Тренутно је цена даљинског грајања у Србији између 74,6 и 105 динара по квадратном метру 
стана. Процена је да би економска цена била између 110 и 120 динара. Локална власт ће о 
поскупљењу морати да одлучи пре почетка грејне сезоне.  

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/340690/Obustavljena-proizvodnja-u-kombinatu-SimpoSIK-250-radnika-na-

prinudnom-odmoru 

Обустављена производња у комбинату 
"Симпо-ШИК", 250 радника на принудном 
одмору 

Танјуг  

Због дуготрајне суше и несташице воде, у Дрвном комбинату "Симпо-Шик" у Куршумлији 

више погона је у потпуности обуставило рад, а више од 250 радника је послато на принудни 

одомор. 

- Више од два месеца траје период изузетно високих температура, без падавина, три реке и 

подземна изворишта пресушују, а 'Симпо-ШИК' је био принуђен да производњу лесонита 

обустави у потпуности - изјавила је Тањугу менаџер за односе с јавношћу тог предузећа Јелена 

Несторовић. 

 

Она истиче да су због рада са минималним капацитетом и обуставе производње фабрика 

лесонита и фабрика шпер плоче до сада претрпеле штету око 1,5 милиона евра. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/340690/Obustavljena-proizvodnja-u-kombinatu-SimpoSIK-250-radnika-na-prinudnom-odmoru
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/340690/Obustavljena-proizvodnja-u-kombinatu-SimpoSIK-250-radnika-na-prinudnom-odmoru
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- Због временских услова стављамо на коцку уговоре чија је вредност 14,5 милиона евра и купце 

чије смо поверење уз огромне напоре придобили пре свега квалитетом производа и 

поштовањем рокова испорука - казала је Несторовић. 

 

У "Симпо-Шику" тренутно раде само погони примарне прераде дрвета који не користе воду у 

процесу производње, а 250 радника је послато на принудни одмор. 

 

Несторовићева је подсетила да је у Куршумлији од јуна температура врло често прелазила 40 

степени и да није било кише више од два месеца, па су реке Бањска и Косаница пресушиле, а да 

ће по свему судећи иста судбина задесити и реку Топлицу. 

Једини српски произвођач лесонита мокрим поступком "Симпо-ШИК" у процесу производње 

користи воду коју добија из реке Бањске. 

 

Први прекид производње због ниског водостаја имао је крајем јуна и он је трајао скоро две 

недеље. Од тада је у више наврата покретана производња, али је ова фирма сада производњу 

обустави у потпуности. 

 

Због све теже ситуације, ово предузеће је упутило и допис надлежним министратвима од којих 

су затражили помоћ, као и локалној самоуправи у Куршумлији. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/340554/Zelvoz-najavio-strajk-za-4-septembar 

Желвоз најавио штрајк за 4. септембар 

Танјуг  

Синдикално-раднички покрет смедеревске Фабрике железничких возила - Желвоз најавио је 

да ће запослени 4. септембра започети штрајк, уколико послодавац не испуни њихове захтеве. 

Захтеви су: исплата зарада за април и мај, оверавање здравствених књижица за најмање три 

месеца, као и надокнада трошкова запосленима за период док здравствене књижице нису биле 

оверене, наведено је у саопштењу. 

 

Радници траже и споразум о динамици исплате неисплаћених зарада и обрачунавање зараде 

по минималној цени рада за време проведено у штрајку. 

 

Почетак штрајка је планиран за 4. септембар, у седам часова ујутру. 

 

После раскида приватизације Желвоза у априлу 2011. Влада Србије је два месеца касније 

именовала нове органе управљања фабриком. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/340554/Zelvoz-najavio-strajk-za-4-septembar
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СРП је упозорио да Управни одбор доноси одлуке које су супротне закону и актима фабрике, 

наводећи да је о свему томе обавестио државне институције. 

 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Evropske-packe-za-domace-privatizacije.sr.html 

Европске пацке за домаће приватизације 
Србија мора и без притиска са стране да види ко се и како окористио трансформацијом 

друштвеног власништва, али и да одговори на питање – због чега смо изгубили индустрију 

 

Иако и нашу јавност често нервира начин на који европски известилац за Србију Јелко Кацин 
преноси домаће задатке које Брисел задаје нашим властима, захтеву Европског парламента, да 
се преиспитају 24 спорне приватизације, чији је списак ЕУ доставила, како се тврди, покојна 
председница Савета за борбу против корупције Верица Бараћ, њему и „нема шта да се замери”. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Evropske-packe-za-domace-privatizacije.sr.html
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Приватизацију је на својој кожи искусио највећи број грађана, па би они, сигурно, поздравили 
преиспитивање вишеструко дужег списка приватизованих фирми. 

Према резултатима истраживања социолога Срећка Михајловића, 44 одсто испитаних мисли 
да је она била „чиста пљачка”, 27 да је „нужна, али да се спроводи на погрешан начин”, 26 
процената не зна да је оцени, а онакву каква је била подржало је тек три одсто грађана. 

За њене „извођаче”, приватизација је била успешна, упркос званичном податку да је 27 одсто 
приватизација поништено, иако су економисти једнодушни у оцени да је њен учинак 
катастрофалан, због, пре свега, изгубљених стотина хиљада радних места. Питање је само 
колико то ЕУ занима. 

Економиста Петар Ђукић подсећа да је од 2002. до 2011. године у Србији приватизовано 3.017 
друштвених предузећа. Од тог броја 636 било је неуспешно. У тим фирмама је радило око 
83.000 људи. Готово 65 одсто приватизованих предузећа је угашено или су пред поступком 
ликвидације, док само 35 одсто још послује. 

Према резултатима истраживања из 2010. године, само у 2,91 одсто анкетираних 
приватизованих фирми запослени примају плате, а власник им уплаћује и доприносе. У 49,3 
одсто анкетираних фирми плате су редовне, али се не уплаћују порези и доприноси, а у 8,3 
одсто приватизованих предузећа плате се уопште не исплаћују, уз тенденцију погоршања. 

Мирослав Здравковић, главни уредник веб портала „Макроекономија” сматра да је за Србију 
веома пожељно да се ставе тачке на све спорне приватизације. За Милана Ковачевића, 
консултанта за страна улагања, не би било изненађење ако би се доказало да је било 
злоупотреба у процесу приватизације. Он подсећа да, према Закону о приватизацији, Агенција 
за приватизацију је спроводи и истовремено сама себе контролише. 

Јелко Кацин је током последње посете Србији рекао да је један од главних разлога свог боравка 
код нас навео злоупотребе државе у процесу приватизације, где се, како је рекао, ради о 
такозваном рекетирању. 

Надлежна тужилаштва су, према донедавно доступним информацијама, до почетка овог 
месеца почела да испитују 18 таквих случајева. 

Међутим, први потпредседник Владе Србије Александар Вучић изјавио је да „државни органи 
спроводе истражне радње у сва 24, као и још три друга предузећа која су приватизована у 
Србији.” 
Државни органи ће, можда, утврдити како су појединци оштетили купце друштвених 
предузећа. 
ривци ће, вероватно, бити именовани и кажњени. Остаје међутим питање – да ли ће рука 
правде стићи и оне који су оштетили стотине хиљада запослених који су остали без радних 
места и средстава за живот 

Бранко Павловић, директор Агенције за приватизацију од априла до јула 2004. године, адвокат 
и консултант малих акционара у више приватизованих предузећа, у разговору за наш лист 
каже да су многа обећања и очекивања од приватизације спроведене на „српски начин”, 
најблаже речено, била нереална. 

– Приватизација у Србији је почела 1989, а Закон о приватизацији из 2001. је представљао 
потпуно другачији концепт и много лошији од онога који смо имали у претходној деценији. 
Уместо да се уреди макроекономски оквир, закон је превасходно ишао наруку крупном 
капиталу, затим капиталу стеченом криминалним активностима, па затим домаћим 
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политичарима и, тек на крају, домаћим такозваним тајкунима. Ови последњи су највише 
медијски експлоатисани управо зато да би се замаглиле прве три категорије. 

Да ли се може очекивати да се штета бар делимично надокнади? 
– Штета никада неће бити надокнађена, пошто по различитим основама, и најчешће сасвим 
мимо приватизације, она износи више десетина милијарди евра – рекао нам је Павловић. – 
Цех увек плаћају грађани. Питање је само да ли ће кривци платити макар мањи део цеха 
целокупном својом имовином и да ли ће бити лишени слободе на веома дуго време. Први „део 
рачуна” у знатној мери су успели да избегну да плате запослени у јавном сектору, али сада се 
дуг полако сваљује и на њих. 
Најгоре је што ће нечију похлепу, државну глупост и политички кукавичлук плаћати наша 
деца, указује Павловић. 

Ако хоћемо да будемо озбиљна демократска држава, а и наши пријатељи из ЕУ нам то желе, не 
сме се дозволити да остану некажњени починиоци кривичних дела у приватизацији. А било је 
свега: несавесног пословања, намерног проузроковања стечаја, злоупотреба положаја и 
овлашћења у привредном пословању, закључења штетног уговора, недопуштене трговине, утаје 
пореза и доприноса и других давања, превара, проневера, фалсификовања службених 
докумената, несавесног рада у служби, примања и давања мита, избегавања царинског надзора 
и слично. 

Приватизацији се морамо вратити зато што није окончана. У Србији није све приватизовано. У 
стопостотном државном власништву је још око 700 јавних предузећа. Већина их је комуналних, 
у власништву општина и градова, али је међу њима и оних од стратешког значаја. Уосталом, 
завршетак приватизације у такозваном реалном сектору, али и приватизација јавних 
предузећа, један је од услова да Србија постане чланица Европске уније. 

 
Добра основа за борбу против корупције 
Захтев Европског парламента за преиспитивање 24 спорне приватизације у Србији треба 
схватити као упозорење нашој земљи да на путу придруживања унији мора да успостави 
владавину права и закона и створи добру основу за борбу против корупције, оценио је 
економиста Мирослав Здравковић. 

Он је нагласио да је за Србију и те како пожељно да се ставе тачке на све спорне приватизац је, 
оцењујући да понашање премијера Ивице Дачића и првог потпредседника владе Александра 
Вучића „улива наду да ће они заиста тај посао да обаве”. 

Здравковић је рекао да очекује да ће Дачић и Вучић, и надлежни државни органи, обавити 
преиспитивање спорних приватизација на најбољи могући начин, наглашавајући да је то основ 
да се Србија подигне као држава, да се смањи ниво корупције и да наша земља буде више 
привлачна било коме ко у њу дође, а на првом месту нама који у њој живимо. 

„Не мислим да то може да се реши лако, али сам уверен да свакако треба да се нешто учини, јер 
су врло непријатне информације и последице које ће наступити за особе које су у то умешане”, 
казао је Здравковић. 

Алексанадар Микавица 
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http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=09&dd=02&nav_category=12&nav_id=639720 

Педагошки покрет подржава штрајк 
ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Педагошки покрет Србије саопштио је да подржава Унију синдиката 

просветних радника Србије као организатора протеста који опомиње на стање у 

просвети. 

 Педагошки покрет подржава штрајк због, како се наводи, бедног стања запослених у 

образовању, чији је стандард на дну европске лествице, односно испод свих стандарда. 

Педагошки покрет Србије је више пута подржавао штрајкове наставника и критиковао извесне 

слабости концепције организовања протеста, о чему је и публиковао своје ставове о изворној 

мисији синдиката и неодговорној пасивности чланова синдиката, каже се у саопштењу. 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=08&dd=31&nav_id=639174 

Костић: Утврдити репрезентативност 
ИЗВОР: БЕТА 

Београд -- Удружење "Послодавац" предложило је да се пре именовања СЕС прво 

нормативно уреди питање репрезентативности синдикалних и послодавачких 

организација. 

 Како се наводи у саопштењу, удружење Послодавац на чијем челу се налази председник МК Групе 

Миодраг Костић, сматра да се то може уредити доношењем посебног Закона о оснивању и 

репрезентативности синдиката и удружења послодаваца или изменама појединих одредби Закона о 

раду. 

Додаје се да "Послодавац" поздравља залагање премијера да се у Србији успостави, односно 

започне социјални дијалог о питањима од значаја за остваривање економских и социјалних 

слобода и права човека, материјалног, социјалног и економског положаја запослених и 

послодаваца и њиховог живота и рада.  

 

У саопштењу се подсећа да је удружење "Послодавац" организација са добровољним чланством 

основана са циљем заједничког представљања, унапредјења и заступања пословних интереса 

послодаваца. Окупља близу 43.000 привредних друштава и предузетника, који запошљавају 

више од 500.000 људи.  

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=09&dd=02&nav_category=12&nav_id=639720
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=08&dd=31&nav_id=639174
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Неки од чланова тог удружења, како се наводи су МК Група, ИТМ Група, Србијагас, компаније 

Делта холдинга, АБС Минел, Интеркомерц и САГА. 

 
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=08&dd=31&nav_category=12&nav_id=639164 

У "Нискоградњи" замрзнут штрајк 
ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Крагујевац -- Запослени у "Нискоградњи" замрзли су генерални штрајк у који су 

ступили пре пет дана, пошто су с руководством постигли договор о испуњавању 

њихових захтева. 

 "Одлуку о замрзавању генералног штрајка смо донели пошто смо се претходно договорили с 

руководством да се зараде исплаћују на 15 дана, као и да се до 10. септембра уради систематизација 

радних места", изјавио је Тањугу председник Штрајкачког одбора Небојша Андрић. 

Од 243 радника, две трећине запослених било је у штрајку, јер им се дугује друга половина 

плате за јун, као и зарада за јул, а штрајк су организовала оба репрезентативна синдиката - 

"Независност"  

 

АКТЕР 

http://akter.co.rs/27-drutvo/print-13693-sos-ne-prihvata-predlog-vlade-srbije.html 

СОС НЕ ПРИХВАТА ПРЕДЛОГ ВЛАДЕ 
СРБИЈЕ 
Танјуг  
 

Синдикат образовања Србије (СОС) саопштио је данас да прихватити предлог Протокола који 

је Владе Србије понудила запосленима у просвети 

 Републички одбор СОС-а је на јучерашњој седници констатовао да је "овакав Протокол 
неприхватљив и понижавајући за запослене у образовању", наведено је у саопштењу, у коме се 
истиче да ће Председништво тог синдиката формулисати предлог који ће бити упућен 
министрима финансија и просвете. 
 
Влада је, како је саопштено, понудила повећање од два одсто од октобарске плате, при чему ће, 
како је наведено, само инфлација у шестомесечном периоду од априла до октобра бити већа од 
пет процената. 
 
У протоколу нема повећања коефицијента за разредно старешинство, као и усклађивање свих 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=08&dd=31&nav_category=12&nav_id=639164
http://akter.co.rs/27-drutvo/print-13693-sos-ne-prihvata-predlog-vlade-srbije.html
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коефицијената који су потпуно "поремећени" повећањем минималне цене рада по сату на 115 
динара, чиме је зарада спремачице у школи (са најнижим коефицијентом) постала већа од 
зараде администартивних и књиговодствених радника, наводи се у саопштењу. 

 

http://akter.co.rs/27-drutvo/print-13675-trajk-u-fabrici-vagona-u-kragujevcu.html 

ШТРАЈК У ФАБРИЦИ ВАГОНА У 
КРАГУЈЕВЦУ 
 

ФоНет  

Због неисплаћених зарада око 400, углавном производних радника краљевачке "Фабрике 

вагона", у четвртак су у потпуности обуставили производњу и трећи пут за три месеца ступили у 

генерални штрајк 

Према речима председника два репрезентативна синдиката, Индустријског и Самосталног, 
Момчила Вилотијевића и Жарка Којића, то је половина укупног броја запослених којима 
послодавац сада дугује десет плата. 
 
"Ово није штрајк ради штрајка, већ смо једноставно гладни", рекао је Вилотијевић. 
 
Захтеви радника у штрајку су неодложна исплата зарада за октобар и новембар прошле године, 
решавање питања исплате свих заосталих зарада, овера здравствених књижица, потписивање 
колективног уговора, утврђивање одговорности на свим нивоима за тренутну ситуацију и 
одговор на питање зашто се запосленима не исплаћује чак ни минимално загарантована 
зарада. 
 
Радници у штрајку, којима се у просеку дугује око 300.000 динара поручују да ће овог пута 
истрајати у својим захтевима због којих су спремни и на радикализацију протеста који 
подразумева излазак на улицу за четири-пет дана. 
 
Повереник Самосталног синдиката Жарко Којић рекао је да су мотиви штрајка искључиво 
социјалне, а не политичке природе и изражава наду да ће их наредне недеље примити 
надлежни у локалној власти како би заједнички тражили излаз из ове ситуације за једино 
преостало велико предузеће у Краљеву. 
 
"Тражимо решење за 800 запослених и чланове њихових породица, јер ово предузеће и 
радници треба да знају свој статус, а не да чекамо зиму без оверених здравствених 
књижица и плата, због чега смо дописе упутили свим надлежним министарствима у Србији", 
навео је Којић. 
 
Радник Станко Радовић, који у Фабрици вагона ради 35 година, каже да је жалосно што свака 
зарада мора да се тражи штрајком. 
 
"Имамо велику режију, ми у производњи нон-стоп радимо, вагони излазе, али плате не 

http://akter.co.rs/27-drutvo/print-13675-trajk-u-fabrici-vagona-u-kragujevcu.html
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примамо зато што тврде да су рачуни блокирани и да смо паре појели унапред, а ко је појео не 
можемо да уђемо у траг", рекао је Радовић. 
 
Директор Фабрике вагона Бошко Славковић рекао је да разуме захтеве радника и навео да је 
Влада Србије обезбедила 84 милиона динара који ће током следеће недеље бити пребачени на 
рачун предузећа и искоришћени за исплату зараде за октобар и новембар прошле године. 
 
"По свим осталим захтевима наставићемо преговоре и убеђен сам да ћемо наћи заједнички 
језик", сматра Славковић. 
 
Он је додао да Фабрика вагона има велике уговоре са државом и Термоелектраном Обреновац. 
 
"Нажалост, све што са термоелектраном радимо, радимо у компензацији за електричну 
енергију утрошену у претходном периоду, тако да наплате по том основу нема", истакао је 
директор, наводећи да је најбитније да штрајк што пре буде прекинут. 
 
Прекид штрајка значио би завршетак израде два прототипа вагона за словачку фирму "Аикс 
Бенет", чиме би била обезбеђена два озбиљна уговора за извоз плато теретних вагона. 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/Srbija+danas/1165674/Radnici+%2214.+oktobra%22+tra%C5%BEe+re%C5%

A1enje.html 

Радници "14. октобра" траже решење 

Решење за превазилажење проблема у фабрици "14. октобар" мора бити 
пронађено што пре, поручено је са скупа одржаног на главном крушевачком тргу, 
на коме су, осим радника те индустрије, били представници Самосталног и 
синдиката "Независност" из предузећа металског комплекса из целе Србије. 

Председник регионалног одбора Самосталног синдиката металаца Миленко Ћурчић рекао је 
данас окупљенима да ће ових дана "неодговорно руководство фабрике бити промењено" и да ће 
бити изнађено решење за функционисање ИМК "14. октобар". 

Он је рекао да ће током наредних дана бити интензивирани контакти представника синдиката 
са представницима ресорних министарстава, што би, како очекује, требало да резултира 
проналажењем квалитетног решења за "14. октобар". 

Представник гранског синдиката хемије, неметала, енергетике и рударства, "Независност", 
Ненад Матић, поручио је надлежним државним институцијама "да се узму у памет" и да што 
хитније пронађу решење, додавши да се, имајући у виду ситуацију, и Крушевац може назвати 
"долином глади", као што је називан Крагујевац. 

Председници репрезентативних синдиката у ИМК "14. октобар", "Самосталног", Љубиша 
Велимировић и "Независности", Дејан Мутавџић, подсетили су да запослени протестују од 15. 
августа тражећи исплату заосталих зарада, оверу књижица, упошљавање фабрике, смену 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/Srbija+danas/1165674/Radnici+%2214.+oktobra%22+tra%C5%BEe+re%C5%A1enje.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/Srbija+danas/1165674/Radnici+%2214.+oktobra%22+tra%C5%BEe+re%C5%A1enje.html
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пословодства, нагласивши да поменути синдикати протест воде заједнички, у интересу 
радника и фабрике. 

Подсетили су и да су радници новембарску плату за прошлу годину примали од средине маја 
до средине августа, у девет рата, односно да месечно приме од 4.000 до 5.000 динара, да им 
књижице нису оверене од 5. августа и да је фабрика упошљена свега 20 одсто. 

Велимировић је рекао да су радници током протеста, који траје од средине агвуста од 
надлежних добијали неодређене одговоре и најаве, али да им ништа конкретно није речено. 

Током претходне две недеље крушевачки металци су блокирали магистрални пут, 
протестовали више пута испред Скупштине Града и филијале Републичког фонда за 
здравствено осигурање, предали захтеве Центру за социјлни рад за доделу помоћи. 

За понедељак су најавили да ће поново организовано отићи до Центра за социјални рад, где ће 
предати документацију коју су сакупили како би добили једнократну материјалну помоћ, која 
је, како је констатово Мутавџић, дупло већа од онога што радници месечно приме. 

Председник фабричког Самосталног синдиката, Љубиша Велимировић саопштио је и да је 
Извршни одбор фабрике, од генералног директора, Миће Рајића затражио да за наредну 
седницу Надзорног одбора припреми одлуку о покретању одговорности чланова бившег 
Извршног одбора предузећа и бившег генералног директора и НН лица, а због несавесног 
пословања, злоупотребе службеног положаја и довођења предузећа у предстечајни поступак. 

Данашњем протесту крушевачких металаца придружили су се и представници више фабрика 
из Србије као и представници крушевачког "Трајала", "Жупе" и "Фабрике уља". 

Фабрика "14.октобар" запошљава око 1.550 радника, а у већинском је државном власништву. 

 

 

 

 

 


