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http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:468886-Kragujevac-Strajk-radnika-tri-Zastavine-fabrike 

Крагујевац: Штрајк радника три “Заставине” 

фабрике 
М. ЂОШОВИЋ  

У граду на Лепеници у понедељак одвојено протестовали радници три „Заставине“ 

фабрике. Штрајковали испред Скупштине града и филијале НСЗ, а „оружари“ на 

радним местима 
 

КРАГУЈЕВАЦ - Бивши радници две „Заставине“ фабрике, „Аутомобили“ и „Камиони“, који су 
се определили за добровољни одлазак из фирме уз одговарајући социјални програм, 
организовали су у понедељак одвојене штрајкове испред Скупштине града и филијале 
Националне службе за запошљавање. И једни, и други тражили су исплату отпремнина или 
посао, док су њихове колеге из „Фабрике оружја“ свој протест, са истим захтевима, на позив 
Синдиката, организовале на својим радним местима. 
 

Подсетимо, радници „Фабрике аутомобила“ пре три године су, блокадом главног улаза у 
компанију „Фијат Србија“, покушали да спрече реализацију готово присилног социјалног 
програма. После обећања надлежних у Влади Србије и челника града на Лепеници - да ће, 
после прекфалификације и примања двогодишњих принадлежности од НСЗ, бити ангажовани 
у новој фабрици - обуставили су штрајк и прихватили социјални програм, али то до данас није 
испуњено. 
- Заузели смо приземље Скупштине града, али због Крагујевчана нисмо хтели да их блокирамо 
- каже Драган Адамовић, представник Удружења бивших радника фабрике „Застава 
аутомобили“. - То је био знак последњег упозорења, јер око 650 радника из те групе још нема 
посао. До сада су нас примали бројни представници власти, али су сви „разводњавали“ наш 
проблем... Иако смо свесни да актуелна власт у држави није крива за наше муке, и њима је 
послата јасна порука да овај проблем мора бити решен. 
На само неколико стотина метара од Трга слободе, испред филијале НСЗ, протестовали су 
бивши радници „Камиона“ - са колегама из неколико мањих, неприватизованих фирми из 
групе „Застава возила“. Њих око 300 до краја августа изјаснило се за добровољни одлазак из 
предузећа, па им је обећано да ће се, до 1. септембра, наћи у евиденцији овдашње Филијале, као 
и да ће, одмах после тога, почети исплата предвиђена социјалним програмом. „Кап“ која је 
прелила чашу стрпљења било је у понедељакрашње саопштење да је за тај програм издвојено 
85 милиона динара, али да НСЗ не зна када ће новац бити уплаћен... 
Делегације ове две фабрике је у понедељак примио градоначелник Верољуб Стевановић, 
обећавши им помоћ, односно посредовање у решавању проблема. Истовремено, поновио је и 
стару тврдњу по којој је Град спреман да уступи земљиште за изградњу рециклажног центра у 
којем би се збринуо један број ових радника, али и истакао да је за то неопходна инвестиција 
Владе. 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:468886-Kragujevac-Strajk-radnika-tri-Zastavine-fabrike
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ПРОТЕСТ ЗА МАШИНАМА 
ОКО 400 радника „Фабрике оружја“, до 3. децембра, изјаснило се за добровољни одлазак из 
фирме, па су почели да користе годишњи одмор. Али, нису добили прецизне информације о 
томе када ће стартовати исплата отпремнина, па их је Синдикат у петак позвао на радна места. 
На њиховим софистицираним машинама, иначе, ни у понедељак нису могли да раде други 
радници... 
 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/427682/Pocetak-programa-protiv-sive-ekonomije 

Почетак програма против сиве економије 

Танјуг  

Конференција "Све нијансе сиве:Ослобађање економије", којом ће бити обележен почетак 

примене двогодиš њег програма против сиве економије у Србији биће одржана у петак, 20. 

децембра, у Бреограду. 

Како ослободити домаћу економију и подстаћи легално пословање и запоš љавање, теме су 

конференције коју ће, према најави организатора, Националне алијансе за локални економски 

развој (НАЛЕД) и Америчке агенције за међународни развој (УСАИД), отворити први 

потпредседник Владе Србије, Александар Вучић. 

 

Конференцији у хотелу Хајат риџенси присуствоваће 100 кључних привредних и политичких 

лидера, високих представника међународне заједнице и дипломатског кора, као и министар 

привреде, Сашš а Радуловић, саопштио је НАЛЕД. 

 

Том приликом премијерно ће бити приказан спот који илуструје узроке и последице сиве 

економије и представљено шесто издање Сиве књиге прописа.  
 

 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/427682/Pocetak-programa-protiv-sive-ekonomije
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/NBS-U-2014-inflaciju-od-25-do-55-odsto.sr.html 

НБС: У 2014. инфлација од 2,5 до 5,5 одсто 
 

БЕОГРАД –Народна банка Србије је објавила програм монетарне политке у 2014. години којим 
је предвиђено да инфлација буде у границама од 2,5 до 5,5 одсто. 

Основни циљ монетарне политике је постизање и одржавање средњорочне стабилности цена, 
чиме се доприноси и очувању стабилности финансијског система и остваривању одрживог 
економског раста, наводи се у програму монетарне политике НБС објављене на сајту централне 
банке (www.нбс.рс). 

Процена инфлације у наредном периоду заснована је, како је објашњено, на оцени да неће 
бити завршене структурне реформе и либерализација цена. 

НБС ће настојати да циљану инфлацију оствари помоћу основног инструмента монетарне 
политике - референтне каматне стопе, која ће се мењати на доследан и предвидив начин, 
зависно од економских кретања и пројекција инфлације, а користиће и друге инструменте из 
своје надлежности. 

И у идућој години централна банка Србије ће наставити да спроводи режим руковођено 
пливајућег девизног курса. 

Интервенције на девизном тржисту биће спровођене како би се смањиле прекомерне 
краткорочне осцилације девизног курса, очувала ценовна и финансијска стабилност и одржао 
одговарајући ниво девизних резерви, наводи се у програму монетарне политке НБС. 

Бета 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/za_sindikat_neprihvatljiv_predlog_zakona_o_radu.4.html?news_id=273007 

За синдикат неприхватљив предлог Закона о 
раду 
АУТОР: БЕТА 

Београд - Потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије Зоран Михајловић изјавио је 

да је „неприхватљив“ предлог измена и допуна Закона о раду, који ће бити изнет на јавну 

расправу. Михајловић је рекао да су у предложена решења „доста лоша“ и најавио да ће 

синдикат „пробати да по сваку цену заустави да тај предлог уђе у Скупштину Србије“. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/NBS-U-2014-inflaciju-od-25-do-55-odsto.sr.html
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/za_sindikat_neprihvatljiv_predlog_zakona_o_radu.4.html?news_id=273007
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 „Сада смо добили верзију за јавну расправу, коју ‘гура’ Министарство привреде и која није 
усаглашена са синдикатима. У тој верзији је доста лоших решења, која су за нас 
неприхватљива. Ставови су толико супротни да нема начина да их приближимо уколико се 
овако настави“, упозорио је Михајловић. Он је рекао да су синдикати незадовољни и начином 
организације и роковима за јавну расправу - непосредно уочи Нове године, од 20. до 26. 
децембра, а при том би требало да предлог размотре Социјално-економски савет, па 
Скупштина Србије. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/radulovic-najavio-restart-srpske-privrede 

Радуловић најавио "рестарт" српске 
привреде 
 

Министар привреде Саша Радуловић најавио је за уторак, 17. децембра, у Центру 
Сава велику конференцију "Рестарт", на којој ће бити размотрени модели "новог 
почетка српске привреде", бројни проблеми у пословном окрузењу и нове идеје за 
развој реалног сектора Србије. 

Радуловић је протеклог викенда навео да ће на том скупу, на коме се очекује учешће неколико 
стотина привредника, бити речи и о специфичностима измена Закона о раду, приватизацији, 
стечају и планирању и изградњи, растерећењу трошкова пословања и пореској реформи, 
развојној политици и мерама за раст, оправданости субвенција и подстицаја. 

Такође, разговараће се и о новом моделу инвестиционог и приватизационог оквира, који ће 
дефинисати начине за решавање проблема предузећа у реструктурирању и осталих привредних 
субјеката у надлежности Агенције за приватизацију и омогућити активно и транспарентно 
учешће свих домаћих и страних инвеститора у приватизацији ових предузећа.  

Радуловић је позвао привреднике и све аналитичаре, бизнисмене и привредне асоцијације који 
мисле да могу да помогну својим искуством, да дају предлоге и нове идеје који ће омогућити да 
се нађе решење за проблеме са којима се привреда суочава. 

Скуп "Рестарт" организује Министарство привреде на иницијативу Привредне коморе Србије, 
Уније послодаваца Србије, Удружења послодаваца Србије "Послодавац" и Асоцијације малих и 
средњих предузећа и предузетника Србије. 

Поред министра Радуловића, како је најављено, у раду конференције учествоваће и председник 
Привредне коморе Србије Жељко Сертић,  председник Уније послодаваца Србије Небојша 
Атанацковић, председник Удружења послодаваца Србије "Послодавац“ Диана Глигоријевић и 
председник Асоцијације малих и средњих предузећа и предузетника Србије Жарко 
Милисављевић. 

(Танјуг) 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/radulovic-najavio-restart-srpske-privrede
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http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1471848/Apel+za+pomo%C4%87+Uni+Savi%C4%87.html 

Апел за помоћ Уни Савић 

Двогодишњој Уни Савић, која болује од најтежег облика леукемије, потребна је 
новчана помоћ како би могла да се избори са болешћу. Уна пије лекове који 
месечно коштају 275.000 динара, а потребно је што пре сакупити новац и за 
трансплатацију коштане сржи. 

Веће самосталних синдиката у Крушевцу и хуманитарно удружење "Мајка Јевросима" 
апеловали су на грађане, јавна предузећа и установе у том граду да се прикључе хуманитарној 
акцији и помогну у прикупљању средстава за лечење двогодишње Уне Савић. 

На заједничкој конференцији за новинаре председница удружења Јелена Ђорђевић рекла је 
новинарима да је апел упућен и школској управи. 

Ђорђевићева је подсетила да је активиран СМС број 2205 на који се могу слати поруке за ову 
девојчицу. Цена поруке је 100 динара. 

"Уна пије лекове који на месечном нивоу коштају 275.000 динара, а потребно је што пре 
сакупити новац и за трансплатацију коштане сржи која треба да се уради на клиници у 
Италији. Тај новац се може сакупити само уз помоћ добрих људи, а ми верујемо у људску 
доброту", навела је Ђорђевићева. 

Председник већа самосталних синдиката Миленко Михајловић каже да су радници увек били 
спремни да се укључе у овакве акције, упркос лошем материјалном положају указујући да само 
шира заједница може помоћи овој девојчици. 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=12&dd=16&nav_id=789820 

Синдикат: Мањак ФАП-а 4 млрд. РСД 
 
ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Прибој -- Јединствени синдикат Фабрике аутомобила Прибој (ФАП), "Слобода", 

саопштио је да је мањак ФАП-а већи од четири милијарде динара. 

 Због тога против одговорних треба да буде покренут поступак, поручују из синдиката. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1471848/Apel+za+pomo%C4%87+Uni+Savi%C4%87.html
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=12&dd=16&nav_id=789820
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Према резултатима ванредног пописа имовине и обавеза за 2013. годину, који је спроведен по 

налогу Министарства привреде, залихе недовршене производње, уместо првобитно наведених 

4,43 милијарде динара, износе око 73 милиона динара. 

"На овај начин потврђене су примедбе акционара, изнете на ванредној седници Скупштине 

акционара од 26. септембра 2013. године, да је из ФАП-а нестало новца у вредности 400 

камиона", истиче синдикат "Слобода".  

 

Синдикат очекује да надлежне државне институције покрену поступак против одговорних 

лица, будући да мањак износи вше од четири милијарде динара, наведено је у саопштењу. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=12&dd=16&nav_id=789795 

СССС против Закона о раду 
 
ИЗВОР: БЕТА 

Београд -- За Савез самосталних синдиката Србије (СССС) "неприхватљив" је 

предлог измена и допуна Закона о раду, који ће бити изнет на јавну расправу. 

 Потпредседник СССС-а Зоран Михајловић рекао је агенцији Бета да су у предложена решења 

"доста лоша" и најавио да ће синдикат "пробати да по сваку цену заустави да тај предлог удје у 

Скупштину Србије". 

"Сада смо добили верзију за јавну расправу, коју 'гура' Министарство привреде и која није 

усаглашена са синдикатима. У тој верзији су доста лоша решења, која су за нас 

неприхватљива. Ставови су толико супротни да нема начина, нити мислим да ћемо моћи 

да приближимо ставове, уколико се овако настави", упозорио је Михајловић.  

 

Истакао је да ставове СССС дели и друга репрезентативна синдикална централа, Уједињени 

грански сидикати (УГС) "Независност", са којом, како је рекао, СССС "сарадјује и припрема 

заједничке акције".  

 

Михајловић је рекао да су синдикати незадовољни и начином организације и роковима за 

јавну расправу - уочи непосредно уочи Нове године, од 20. до 26. децембра, а потом би требало 

да предлог размотре Социјално-економски савет, па Скупштина Србије.  

 

"Није нам јасно због чега оваква журба и зашто не постоји социјални дијалог или било какав 

договор. Овде се, једноставно, покушава да се силом донесе нешто што личи не неки 

феудализам", рекао је потпредседник СССС-а.  

 

Михајловић је поновио да синдикати "апсолутно неће пристати" на низ одредби у финалној 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=12&dd=16&nav_id=789795


8 

 

радној верзији предлога које сматрају неприхватљивим.  

 

СССС у предлогу измена Закона о раду "не види неко веће запошљавање, нити да ће се тиме 

привући неке веће инвестиције".  

 

"Овде се ради о томе да се из џепова радника и даље пресипа новац у дубоке џепове 

послодаваца",рекао је Михајловић.  

 

Синдикат највише примедби има на предлог начина обрачуна плата који би умањио примања 

радника, на обрачун минулог рада који би важио само за време проведено код последњег 

послодавца, и на део о колективном преговарању којим се, како је рекао, "оно апсолутно 

анулира".  

 

Михајловић је подсетио да су "пре око месец и по" репрезентативни синдикати - СССС и 

"Независност", напустили Радну групу за измене Закона о раду јер је "сваки (нови) предлог био 

по раднике све гори" и јер "нису уважвани аргументи и захтеви синдиката". 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=12&dd=16&nav_id=789650 

КШ: Нови протест у фабрици уља 
 
ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Крушевац -- Радници Фабрике уља протестовали су у кругу фабрике јер им још 

није исплаћена отпремнина, рекао је новинарима председник синдиката 

"Независност" Саша Марковић. 

Према његовим речима, за 119 од 131 радника, држава би требало да обезбеди више од 85 

милиона динара, али та средства, како је рекао, још нису на рачуну, иако је раније постојало 

обећање да ће се то догодити до 10. децембра. 

"Поново смо принуђени да уђемо у протесте које смо имали до пре месец дана. Обећано нам је 

да ће нам социјални програм бити исплаћен до 10.децембра, али ништа од тога. Имамо 

информацију да ће се то можда догодити до среде, али радници више немају поверења", рекао 

је Марковић.  

 

Подсетивши да је за данас најављен протест у градској управи, председник синдиката АСНС 

Нешко Гајић каже да је он одложен јер је изгубио сваки смисао и додаје да ће се радници 

обратити заштитнику грађана.  

 

"Ово је агонија која траје три године, људи су избезумљени, прво су чекали плату, сад чекају 

социјални програм", истиче Гајић и сматра да је држава допринела гашењу фабрике јер 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=12&dd=16&nav_id=789650
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ниједном није одобрила субвенцију за покретање производње.  

 

Један од радника Војкан Милић са радним стажом од 24 године рекао је Тањугу да ће 70 одсто 

отпремнине дати на враћање дугова према банкама и јавним предузећима.  

 

"Банка ме је тужила, ја морам све то да вратим, а мени шта остане. Али бар ћу се пробудити 

једном, а да не страхујем да ће ми стићи "плава коверта" из суда. Немам за хлеб, али хоћу да 

вратим дугове, а како ћу даље, мислићу о томе сутра", прича Милић.  

 

И његов колега Драган Јањићијевић каже да ће средства употребити најпре за враћање дугова.  

 

"Прошлог четвртка су долазили да ми исеку струју, ја то морам да платим", каже он и истиче да 

се већина радника налази у сличној ситуацији јер плату нису примили три године. 
 

 

 


