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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/443491/Radnci-zauzeli-fabriku-zbog-potrazivanja-od-milion-evra 

Радници заузели фабрику због потраживања 
од милион евра 

Бета  

Радници "Интерлеминда" у Лесковцу после блокаде магистралног пута Лесковац-Власотинце, 

заузели су данас ту фабрику захтевајући исплату 14 заосталих зарада од око милион евра. 

- После гладовања од годину дана решили смо да прогласимо генерални штрајк и заузмемо 

фабрику из које ћемо излазити повремено, на протесте испред општине - казао је председник 

организације Самосталног синдиката Саша Миленковић. 

  

Од укупно 120, у штрајку је 70 радника, који су претходно, на кратко блокирали магистрални 

пут Лесковац-Власотинце, у присуству полицајаца. 

  

- Поред исплате зарада и повезивање радног стажа, тражимо и да се поново покрене 

производња јер потражња за нашим производима је велика - истакао је Миленковић. 

  

Већински влансик "Интерелеминда", у коме су се производили поцинковани лим и 

грађевински изолациони "сендвич" панели, је Валентин Захаријев из Бугарске. 

  

- Захаријев је у децембру прошле године прихватио наше предлоге да уведе фабрику у стечај и 

истовремено изврши реорганизацију и задржи део радника. После тога се више није јавио - 

изјавио је за помоћник градоначелника Гојко Величковић. 

  

Фабрика је престала са радом маја прошле године, а пре три месеца је искључена струја, па 

малобројно обезбедење није у стању да сачува имовину од лопова. 

  

- Фабрика се черупа. Нестале су огромне залихе лима и панела, а лопови ноћу односе све што 

им се надје на путу - испричали су радници. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/443491/Radnci-zauzeli-fabriku-zbog-potrazivanja-od-milion-evra
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Процене су да Захаријев дугује лесковачким радницима око милион евра, некима и по 25.000 

евра. 

  

Један од радника којем дугује 25.000 евра је и Драган Николић који је на протест дошао са 

супругом и троје деце. 

  

- Трпимо за парче хлеба јер преживљамо само од дечјег додатка. Срамота за државу и за град 

што се ово дозволило - рекао је Николић. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/443382/Radnici-tri-firme-zahtevaju-deblokadu-pruge-u-Kraljevu 

Радници три фирме захтевају деблокаду 
пруге у Краљеву 

Бета  

Група радника три краљевачке фирме је јутрос неуспешно тражила од штрајкача из Фабрике 

вагона да се склоне с пружног прелаза да би могли да прођу камиони с робом њихових 

фабрика. 

Међутим, штрајкачи Фабрике вагона су одбили да се склоне, те ће, по речима радника фирми 

који су захтевали деблокаду, производи њихових предузећа морати да се превозе заобилазно, и 

то тракторима. 

  

Радници Фабрике вагона су пре недељу дана, 10. фебруара, запосели пружни прелаз код 

Ложионице чиме су блокирали и пругу Краљево-Косовска Митровица и Краљево-Пожега, као 

и једини пут којим могу да прођу камиони. 

  

Штрајкачи су запосели то место вршећи притисак да им се исплате плате, овере здравствене 

књижице и повеже радни стаж. 

 

 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/443382/Radnici-tri-firme-zahtevaju-deblokadu-pruge-u-Kraljevu


4 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/strajkovi_bolje_prolaze_tokom_izborne_kampanje.4.html?news_id=276433 

Радници који месецима не примају зараде одлучили да своје право траже од државе 

Штрајкови боље пролазе током изборне 
кампање 

АУТОР: ГОЈКО ВЛАОВИЋ 

Београд - Изборна кампања прави је тренутак за протесте и штрајкове, закључили су 
синдикални трибуни и одлучили да искористе тренутак у коме су политичке партије, на власти 
или не, прилично „рањиве“. Њима су потребни гласови, а радничка класа и осиромашени 
средњи слој представљају респектабилно бирачко тело које пресудно може да утиче на исход 
избора. Зато се, после краткотрајног празничког затишја, уз актуелне већод данас очекује нови 
талас протеста, а окупљања су већнајављена у Крагујевцу и Ужицу. 
 
Најбројнија међу предузећима у штрајку су она која се налазе у фази реструктурирања, где 
држава која ту категорију контролише има доста „путера на глави“ и најодговорнија је за лоше 
стање у коме се налазе и те фирме и запослени у њима. Власт, истовремено, има и механизме 
којима би те ситуације могла да поправи, а током изборне кампање знатно је сервилнија према 
штрајкачким захтевима него што је то било пре него што је кампања почела. Нема више 
непоколебљивих изјава државног врха да „разговора неће бити док су блокиране 
саобраћајнице“ већсе са представницима радника преговара док су они на „барикадама“, дају 
им се обећања и уступци на која нису могли да рачунају пре него што су избори расписани. 

Тренутно у штрајку су запослени у Фабрици вагона Краљево који блокирају железничке 
саобраћајнице. Њихов представник је био на разговору у Министарству привреде где му је 
обећано да ће радницима одмах бити исплаћена једна плата, да ће им се сваког месеца 
исплаћивати по једна минимална зарада до формирања нове владе, а да ће остали проблеми 
бити решени након тога. Међутим, радници са „барикада“ нису прихватили понуђени предлог 
и наставили су са протестом и захтевају да им се исплати пет до шест заосталих зарада како би 
прекинули са блокадама. Њиховом протесту су се придружили и радници Пластемтала 
незадовољни што у том предузећу нису исплаћене плате од децембара 2012. године. Блокаду 
саобраћајница у Краљеву спроводе и бивши радници Магнохрома којима и поред правоснажне 
судске одлуке нису исплаћене плате. Група радника три краљевачке фирме је јуче ујутро 
неуспешно тражила од штрајкача да се склоне с пружног прелаза да би могли да прођу 
камиони с робом њихових фабрика, али како блокада није склоњена, производи њихових 
предузећа мораће да се превозе заобилазно, и то тракторима. 

У сличној ситуацији као краљевачки радници налазе се и запослени у Желвозу који су протест 
започели упадом у Скупштину града Смедерева, наставили краткотрајним штрајком глађу 
неколицине чланова и на крају блокирали улице и саобраћајнице. Протест је прекинут када је 
направљен договор у Министарству привреде, али је обновљен већпосле првог „пробијања“ 
рока за исплату минималца. Блокада смедеревских улица трајала је све до недеље 16. фебруара 
када је током посете Смедереву први потпредседник Владе Србије Александар Вучићимао 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/strajkovi_bolje_prolaze_tokom_izborne_kampanje.4.html?news_id=276433
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„блиски сусрет“ са радницима у протесту. Он им је обећао да ће до краја ове седмице бити 
решени проблеми са отпремнинама у Желвозу, након чега су блокаде скинуте. 

Истоветне захтеве имали су и радници Јумка у Врању, који су више од месец дана покушавали 
да скрену пажњу на свој проблем шетајући градским улицама, али су на договор у Владу 
позвани тек када су блокирали аутопут на Коридору 10. Запослени у некадашњем текстилном 
гиганту Јумку поред исплате заосталих зарада и овере здравствених књижица траже и смену 
пословодства тог предузећа у реструктурирању. Њихова штрајкачка тактика дала је резултате 
јер су успели да издејствују исплату две минималне зараде и обећање да ће Надзорни одбор 
бити смењен. 

- Ово је тренутак који потпуно одговара синдикалцима јер је током изборне кампање много 
већа вероватноћа да ће власт прихватити њихове захтеве или да ће остварити већи бенефит за 
интересе радника које заступају него што би то било могуће да изборна кампања није у току. 
Такође, синдикалну моћу Србији су ојачале протестне акције спроведене поводом нацрта 
закона о раду. Оставка Саше Радуловића и стопирање усвајања предлога закона које 
синдикалци дефинишу као антирадничке обезбедио им је додатни „ветар у једра“, па су са 
много више ентузијазма и борбености ушли у штрајкове који се одвијају током предизборне 
кампање. Избори веома утичу на „болећивост“ државе према штрајкачким захтевима, али не 
треба искључити ни страх оних који су на власти од избијања побуне инспирисане „арапским 
пролећем“, а догађаји у окружењу показују да се такви протести ближе границама Србије, каже 
за данас професор Економског факултета у Београду Љубодраг Савић. 

Према његовим речима, највећи кривац за актуелну ситуацију је држава која се „маћехински“ 
понашала према индустријским предузећима. 

- Политика свих влада у последњих десет година је била да ништа не улажу у индустријска 
предузећа, да их помажу тек толико да преживе надајући се да ће их такве неко купити. Нека од 
тих предузећа су исхитрено продата спорним власницима, па су те приватизације 
поништаване. Држава је поново постала власник у њима, наставила је са старом политиком да 
чека новог купца а да не улаже. Сада ту нема ни плата, ни оверених здравствених књижица, ни 
социјалног програма за вишак запослених и сама егзистенција предузећа је доведена у питање. 
За такво стање су највише криве претходне владе, нарочито оне формиране пре 10 година, јер 
је у то време у буџету било више пара. Нажалост, та средства нису усмеравана на развој 
производње и очајна ситуација у којој се она данас налазе су директна последица тога - истиче 
наш саговорник. 

Он додаје да је синдикална снага искључиво сконцентрисана у јавним предузећима док у 
приватном сектору синдикални покрет фактички не постоји. Савићобјашњава да је 
синдикалцима који долазе из јавних предузећа, која имају монополски положај попут ЕПС-а, 
много лакше да запрете држави, јер би услед таквог положаја њихов штрајк и те како угрозио 
функционисање система. 

- Са друге стране, радницима предузећа у реструктурирању једино преостају радикалне методе 
борбе које укључују и блокаде саобраћајница, што током изборне кампање која траје дају 
одређене резултате. Међутим, чим избори прођу и чим се формира нова влада, синдикалци 
неће више моћи да рачунају на попустљивост државе, и много ће теже остваривати своје 
интересе него што је то случај у овом тренутку - закључује Љубодраг Савић. 
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Услови 

Листи најављених и одржаваних протеста придружила се и претња Синдиката радника 
Електропривреде Србије да ће организовати генерални штрајк ако држава, између осталог, не 
одобри менаџменту да запосленима омогући позајмицу и ако се то предузеће не изузме од 
одлуке о забрани примања нових радника. Све се завршило тако што је држава прихватила 
већину захтева синдикалаца па је генерални штрајк у том предузећу отказан. 

Звоно за узбуну 

Расписивања превремених парламентарних избора било је „звоно за узбуну“ за синдикате 
широм земље који су покренули или интензивирали већзапочете штрајкове како би се у име 
радника изборили бар за право на редовну зараду. Чињеница је да су неки штрајкови почели 
пре него што је било потпуно извесно да ће превремених избора бити, али је и чињеница да у 
Србији никада није било више координираних, добро организованих и упорних протеста као 
што је то случај сада. Влада у оставци се у овом тренутку суочава са протестима запослених у 
Београду, Младеновцу, Смедереву, Краљеву, Врању, Ужицу, Крагујевцу, Лесковцу... 

Одговорни власници 

Протест су недавно организовали и радници Керамике из Младеновца, једног од ретких 
предузећа које се одлучило на такав корак а још увек је у приватном власништву. Радници 
захтевају поништење приватизације тог предузећа и исплату 20 заосталих зарада које им дугују 
власници. Протесте ових дана најављују и радници у Крагујевцу, Ужицу и још неким градовима 
Србије. 

Две стране 

Протест су организовали и запослени у Железници Србије који траже смену генералног 
директора тог предузећа Драгољуба Симоновића, иначе кадра Српске напредне странке. На 
протесту је требало да буде више синдикалних организација, од укупно 28 колико их има у 
Железници, али су на улицу изашле само две, док су остали нашли заједнички језик са 
директором. Синдикалци тврде да Симоновићлоше води предузеће и да покушава да сузбије 
права запослених и њихових представника док директор одговара да је прави узрок протеста 
покушај синдикалне бирократије да сачува своје незаслужене привилегије. 

Радници заузели фабрику у Лесковцу 

Лесковац - Радници „Интерлеминда“ у Лесковцу после блокаде магистралног пута Лесковац-
Власотинце, заузели су јуче ту фабрику захтевајући исплату 14 заосталих зарада од око милион 
евра. „После гладовања од годину дана решили смо да прогласимо генерални штрајк и 
заузмемо фабрику из које ћемо излазити повремено, на протесте испред општине“, казао је 
председник организације Самосталног синдиката Саша Миленковић. Од укупно 120, у штрајку 
је 70 радника, који су претходно, на кратко блокирали магистрални пут Лесковац-Власотинце, 
у присуству полицајаца. Већински влансик „Интерелеминда“, у коме су се производили 
поцинковани лим и грађевински изолациони „сендвич“ панели, је Валентин Захаријев из 
Бугарске. Бета 

Најављен нови раднички протест у Крагујевцу 
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Крагујевац - Бивши радници Заставиних фабрика за производњу аутомобила, камиона и 
оружја који су од 2009. до лане у оквиру социјалног програма требало да примају и 
одговарајуће отпремнине и редовне принадлежности од Националне службе за запошљавање 
(НСЗ), најавили су за данас испред зграде градске управе у Крагујевцу, нови протест јер им 
држава још од краја прошле године не исплаћује месечене надокнаде. „Сви радници који су 
своја радна места напустили од 2009. до 2013. прихватили су понуђени социјални програм који 
се не поштује, а исплата надокнада касни више од два месеца“, наводи се у јучерашњем 
саопштењу за јавност Иницијативног одбора за заштиту права бивших Заставиних радника. З. 
Р. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vlada_i_dalje_cuti_.4.html?news_id=276430 

Радикализован штрајк у ужичком предузећу „24. септембар“ 

Влада и даље ћути 
АУТОР: Н. КОВАЧЕВИЋ 

Ужице - Запослени у ужичком предузећу „24. септембар“, који су у генералном штрајку од 20. 

јануара, најавили су за данас од 8 часова протестну шетњу од фабрике у насељу Крчагову до 

зграде ужичке скупштине. Они су огорчени понашањем Владе Србије, која је власник тог 

предузећа, а која ни после скоро месец дана штрајка није реаговала на њихове захтеве, па су 

одлучили да радикализују протест.  

 
- Нико нам се није обратио од представника Владе Србије, иако су то обећавали. Јављали су се 
представници Агенције за приватизацију, али све њихове активности су стале и што их год 
питамо они немају одговоре, а нема ни реакције из Министарстава привреде. Протестном 
шетњом желимо да скренемо пажњу на наше проблеме. Ако нам се ни овога пута нико не буде 
обратио, мораћемо додатно да радикализујемо протест - казао је за Данас Светозар Прљевић, 
председник Штрајкачког одбора, додавши да је у фабрици обезбеђен минимални процес рада. 

Запослени, који су окупљени у Синдикат радника Електропривреде, захтевају да се реши статус 
тог државног предузећа у реструктурирању тако што би се вратило у систем ЕПС, у коме је било 
до 2003. године. Траже и да буду ангажовани за потребе привредних друштава у саставу тог 
система, као и исплату 27 зарада. Фирми је 25. децембра прошле године искључена електрична 
енергија, али је у договору са ЕПС-ом струја прикључена 13. фебруара. У том предузећу, које се 
бави израдом и ремонтом електроенергетских постројења и објеката, а чији је стопостотни 
власник држава, запослено је 125 радника, који су месечно добијали по 10.000 динара. Пре 
четири године, запослени су такође штрајковали и то из сличних разлога, посећајући државу 
да је дужна да испуњава преузете обавезе. 

 

 

 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vlada_i_dalje_cuti_.4.html?news_id=276430
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/najavljen_nov_radnicki_protest_u_kragujevcu.4.html?news_id=276429 

Најављен нов раднички протест у Крагујевцу 
АУТОР: З. Р. 

Крагујевац - Бивши радници Заставиних фабрика за производњу аутомобила, камиона и 

оружја који су се од 2009. до лане изјаснили за опцију из социјалног програма којом су, поред 

државног докупа до пет година стажа, биле предвиђене и одговарајуће отпремнине и редовне 

принадлежности на евиденцији Националне службе за запошљавање (НСЗ) најавили су за 

данас испред зграде градске управе у Крагујевцу нови протест јер им држава још од краја 

прошле године не исплаћује месечне надокнаде. 

 

- Сви радници који су своја радна места напустили од 2009. до 2013. прихватили су понуђени 
социјални програм који се не поштује, а исплата надокнада касни више од два месеца, наводи 
се у јучерашњем саопштењу за јавност Иницијативног одбора за заштиту права бивших 
Заставиних радника, који је и заказао данашњи протеста. Подсетимо да су бивши радници 
Заставининих фабрика већпротестовали овим поводом, те да су о проблему са исплатама 
надокнада разговарали са челницима локалне самоуправе. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/hauang_hai_bi_proizvodio_u_somboru_i_kragujevcu.4.html?news_id=276425 

Директори групе „Застава возила“ настављају преговоре са кинеском компанијом 

Хауанг хаи би производио у Сомбору и 
Крагујевцу 
АУТОР: З. Р. 

Крагујевац - Генерални директор Групе Застава возила Драган Срејовићи директор Заставе 

камиона Ђорђе Несторовићод јуче бораве у целонедељној посети Кини, где ће, сазнаје наш 

лист, најпре наставити преговоре са менаџментом компаније Хуанг хаи из града Далијана о 

већдоговореној производњи возила те фирме у Застави камионима и Застава специјалним 

аутомобилима у Сомбору, а потом разговарати и са још једним потенцијалним партнером из те 

земље.  

 
Подсетимо да су пословодство Групе Заставе возила и менаџмент компаније Хуанг хаи у 
августу прошле године, у Крагујевцу, потписали протокол о сарадњи, којим је предвиђена 
производња минибусева и комбија те фирме у Застава камионима, а пик-апова у сомборским 
Специјалним аутомобилима. Челници Заставе и кинеске компаније срели су се, током прошле 
године, још два пута у Кини, и том приликом су се, према информацијама из крагујевачке 
фабрике, договорили да склапање кинеских возила у Крагујевцу и Сомбору стартује до краја 
2013. Договор, међутим, није реализован, због, како је јавности саопштено, жеље кинеске 
стране да се боље упозна са могућностима пласмана возила на домаћем и европским 
тржиштима. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/najavljen_nov_radnicki_protest_u_kragujevcu.4.html?news_id=276429
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/hauang_hai_bi_proizvodio_u_somboru_i_kragujevcu.4.html?news_id=276425
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Како било, преговори ће бити настављени током ове седмице, с тиме што су се челници 
Заставе, уочи одласка и Кину, сусрели са надлежнима у кинеској Амбасади у Београду, и што је, 
тврде у Камионима, у преговоре са Кинезима овога пута укључено и Министарство економије. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/uprkos-pozitivnim-koracima-i-dalje-smo-u-krizi 

Упркос позитивним корацима, и даље смо у 
кризи 

 

Привреда Србије у прошлој години порасла је за 2,4 одсто, саопштила је 
Привредна комора Србије. Истовремено, стопа инфлације износила је 2,2 одсто и 
била је испод зацртаног циља Народне банке Србије који се кретао у коридору од 
четири процента плус-минус 1,5 одсто, преноси билтен ПКС “Макроекономске 
инфо”. 

Иако су подаци расту бруто домаћег производа и инфлације нешто бољи него што се 
очекивало, из ПКС-овог прегледа стања српске економије на крају прошле године је јасно да је 
она и даље у дубокој кризи. 

Како се наводи, пад међугодишње инфлације испод доње границе циљане вредности је 
највећим делом узрокован смањењем цена прехрамбених производа. Ипак, већ на почетку ове 
године аналитичари Центра за научноистраживачки рад и економске анализе ПКС очекују 
умерен раст међугодишње стопе инфлације и њено постепено приближавање наведеном циљу 
који је поставила НБС. Томе ће највише допринети повећање регулисаних цена – што су цене 
које одређује држава, попут комуналних услуга. Такође, расту инфлације допринеће и 
једнократни утицај повећања ниже стопе пореза на додату вредност. 

С друге стране, дезинфлаторно ће деловати ниски трошкови у производњи прехрамбених 
артикала, наводе у ПКС. Ниској инфлацији и у наредном периоду допринеће и ниска агрегатна 
тражња, што значи да ће и држава и становништво све мање куповати из једноставног разлога 
јер немају новца. А кад се мало купује онда нема простора ни за раст цена. 

У ПКС додају да је укупан јавни дуг државе у последњем дану прошле године осетно повећан у 
односу на 31. децембар 2012: задужење је за 12 месеци порасло са 17,7 на 20,1 милијарди евра. 
Од тога, 12,2 милијарде држава дугује према иностранству, док на домаћем тржишту задужење 
износи 7,8 милијарди евра. Позивајући се на податке Управе за јавни дуг, у ПКС наводе да је 
задужење државе сада достигло 61,2 одсто бруто домаћег производа, што је битно више од 
законски зацртаног максималног дуга од 45 одсто БДП-а. У ПКС кратко оцењују да су нужне 
кредибилне мере смањења минуса у буyету једини ефикасан пут одрживог смањења јавног 
дуга. Другим речима, држава мора да штеди. 

Билтен “Макроекономске инфо” преноси и да су укупне стране директне инвестиције од 
јануара до новембара прошле године износиле 643 милиона евра. Улагања из иностранства 
СДИ су била усмерена највише у сектор прерађивачке индустрије (скора трећина), као и у 
трговину (19 одсто) и финансије (14 одсто). У ПКС оцењују да би очекивани привредни раст у 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/uprkos-pozitivnim-koracima-i-dalje-smo-u-krizi


10 

 

земљама ЕУ, као и напредак Србије у евро интеграцијама током ове године, могли да 
допринесу веће приливу страних улагања. 

В. Чворков 
  

Колика је стопа незапослености? 
Како наводе у Привредној комори, укупан број запослених крајем 2013. године процењен је на 
1.703.107 људи, што је 1,2 одсто мање него на крају 2012. године. Највећи пад запослености у 
децембру 2013. године, у односу на исти месец претходне године, забележен је у прерађивачкој 
индустрији, трговини, грађевинарству, предузетничкој делатности... 

Истовремено, порастао је укупан број незапослених на евиденцији Националне службе за 
запошљавање и на крају прошле године та цифра била је 769.546 људи, што је за 1,1 одсто 
више. У ПКС наводе да административна стопа незапослености сада износи 28,9 одсто, што се 
драстично разликује од података које је недавно објавио Републички завод за статистику који 
је стопу незапослености проценио на 21 одсто. 

 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1524417/Leskovac%2C+radnici+zauzeli+fabriku.html 

Лесковац, радници заузели фабрику 

Пошто им дугују 14 заосталих зарада, радници "Интерлеминда" из Лесковца 
заузели фабрику. Радници фабрике која је производила поцинковани лим и 
грађевинске изолационе "сендвич" панеле, захтевају и повезивање радног стажа и 
поновно покретање производње. 

Радници "Интерлеминда" у Лесковцу после блокаде магистралног пута Лесковац-Власотинце, 
заузели су ту фабрику захтевајући исплату 14 заосталих зарада од око милион евра. 

 

"После гладовања од годину дана решили смо да прогласимо генерални штрајк и заузмемо 
фабрику из које ћемо излазити повремено, на протесте испред општине", рекао је председник 
организације Самосталног синдиката Саша Миленковић. 

Од укупно 120 радника, у штрајку је њих 70, који су претходно, накратко блокирали 
магистрални пут Лесковац-Власотинце, у присуству полицајаца. 

"Поред исплате зарада и повезивање радног стажа, тражимо и да се поново покрене 
производња, јер потражња за нашим производима је велика", истакао је Миленковић. 

Већински власник "Интерлеминда", у коме су се производили поцинковани лим и грађевински 
изолациони "сендвич" панели, јесте Валентин Захаријев из Бугарске. 

Помоћник градоначелника Гојко Величковић рекао је за Бету да је Захаријев у децембру 
прошле године прихватио предлог да фабрику уведе у стечај и истовремено изврши 
реорганизацију и задржи део радника. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1524417/Leskovac%2C+radnici+zauzeli+fabriku.html
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"После тога се више није јавио", додао је Величковић. 

Фабрика је престала са радом маја прошле године, а пре три месеца је искључена струја, па 
малобројно обезбеђење није у стању да имовину сачува од лопова. 

"Фабрика се черупа. Нестале су огромне залихе лима и панела, а лопови ноћу односе све што 
им се нађе на путу", испричали су радници. 

Процене су да Захаријев дугује лесковачким радницима око милион евра, некима и по 25.000 
евра. 

Један од радника којем дугује 25.000 евра је и Драган Николић који је на протест дошао са 
супругом и троје деце. 

"Трпимо за парче хлеба јер преживљавамо само од дечјег додатка. Срамота за државу и за град 
што се ово дозвољено", рекао је Николић. 

 

 

 


