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ОК РАДИО 

Орбовић: ЈУРА симбол шиканирања радника у Србији 

Љубисав Орбовић, председник Већа Савеза самосталних синдиката Србије, пред 
седницу Већа у Врању, каже за ОК Радио да се у остваривању основних права 
радника у Србији, поред синдиката, мора укључити и држава, да би се спроводили 
Устав и закони ове земље. 

Он је потврдио сазнања новинара која су изнета на увид јавности последњих дана да се према 
радницима у „Јури“ у Лесковцу поступа крајње некоректно, без поштовања елементарних, не 
само радних, већ и људских права. 
 
Орбовић износи да је тачно да је ова компанија отворила три фабрике у Србији у којима је 
запослено око 6.000 људи, али је тачно и да се у њима дешавају шиканирања великих 
размера и да се радницима не дозвољава синдикално организовање. 
 
- Мислим да је „Јура“ симбол непоштовања радничких права у Србији, али и Устава и закона 
ове земље. 
 
Имали смо бројне покушаје и ми и други синдикати да организујемо синдикат у тим 
фабрикама, што нам није дозвољено – износи Орбовић. 
 
Он каже да у тим фабрикама радници врло лако добијају отказе, чак и они који оду на 
боловање, па онда морају да раде болесни и под температуром, а дешава се и да падају у 
несвест. 
 
- Чак се иде дотле да се они радници који не испуне норму, обележавају жутим мајицама, што 
је јасно на шта асоцира и што је просто неприхватљиво. 
 
На жалост, велики је страх самих радника да уопште изнесу своје проблеме, а непостојање 
синдиката само погоршава ситуацију – каже Орбовић. 
 
Он износи да „Јура“ није никако једина компанија која не поштује радничка права и да међу 
њима има и домаћих фирми. 
 
Орбовић сматра да поред појачаних активности синдиката и правна држава мора да реагује. 
 
- Ми покушавамо да идемо легалним путем и трудимо се да инспекција што чешће 
интервенише и ради свој посао. 
 
Спремамо се да у наредном периоду чешће окупљамо раднике испред таквих фабрика и да у 
знак протеста исказујемо незадовољство. 
 
Друго, упутили смо дописе европској и светској синдикалној организацији, указујући 
на највеће проблеме у Србији, као што су проблеми радника у „Јури“ – каже Орбовић. 
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Синдикат тражи заштиту за СИМПО и ЈУМКО 

Председник Већа Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић је 
оценио да је лек за тешку привредну ситуацију у Врању привлачење нових 
инвестиција, али и заштита некадашњих великих предузећа. 

Он је председавао седници Већа СССС у Врању, на којој се говорило о ситуацији у привреди и 
ванпривреди Пчињског округа и корацима које треба предузети да би се стање побољшало. 
 
Орбовић је констатовао да у привреди и ванпривреди Пчињског округа има великих проблема, 
првенствено због тога што су некада велика предузећа у овом делу Србије или 
угашена или капацитетски смањена у великој мери. 
 
- И поред великих напора да се доведу велики инвеститори, мислим да то још није урађено, бар 
у оној мери у којој би то Пчињски округ осетио. 
 
Оно што је позитивно је то што се изградњом ауто-пута, односно квалитетније инфраструктуре, 
ствара шанса да дође до помака и до већих инвестиција – рекао је Орбовић за ОК Радио. 
 
Он истиче да је став Савеза самосталних синдиката да су инвестиције кључ побољшања стања 
у привреди, али и ванпривреди. 
 
- Овом делу Србије су поготово потребне инвестиције, отварање фабрика и о томе разговарамо 
са премијером Вучићем и Министарством привреде. 
 
Али, поред нових фабрика, потребна је и заштита старих, попут Симпа и Јумка, да та предузећа 
имају капацитете. 
 
Ја сам скоро био тамо и уверен сам да те фабрике са релативно малим инвестицијама могу да се 
покрену и да им се поново врате стари сјај које су имале ранијих година – оцењује Орбовић. 
  

 

 

Јужнокорејском фирмом нису незадовољни само запослени у њене четири фабрике у Србији 

Јура и у Словачкој кажњавала раднике 

* У Јужној Кореји ова компанија има епитет једне од бољих, чак четири пута награђивана за 

неговање најбољих односа менаџера и запослених 

 

АУТОР: Љ. БУКВИЋ 

Београд - Док у Србији пословодство Јуре одређује запосленима када ће да иду у тоалет, 
кажњава тако што их остави да сатима седе у празним канцеларијама и отпушта због покушаја 
организовања синдиката, у Јужној Кореји ова компанија има епитет једне од бољих - судећи 
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бар према томе што су прошле године од Министарства за рад добили награду за компанију 
која негује најбоље односе између менаџмента и радника. 
 
У образложењу награде јужнокорејског Министарства за рад пише да се она додељује 
компанијама које су показале изузетност у овој области, које имају "сјајне резултате у креирању 
пословног окружења захваљујући добитној комбинацији између радника и менаџмента". Јура 
је у Јужној Кореји чак четири пута освајала ову награду, последњи пут августа прошле године. 
Да се питају радници у Лесковцу, Нишу, крагујевачкој Рачи или Словачкој, то се никада не би 
десило. Али се не питају. Не за награду, већ и за услове у којима раде. 
 
А услови су такви, да синдикалног организовања нема и да је то разлог због ког је неколико 
њих добило последњих година отказе. Међутим, понашање пословодства Јуре које у сваком 
смислу крши основна људска права, није од јуче. Такво је од самог оснивања прве фабрике у 
Крагујевцу марта 2010. у шта су могли да се упуте и они који су ове инвеститоре довели у нашу 
земљу, само да су упоредили искуства из Словачке, на пример. 
 
Исте те године када је Јура стигла у Крагујевац, највећа синдикална организација у Словачкој, 
њен огранак у металском сектору КОВО, организовао је велики протест против пословодства 
Yура Елтец, компаније у Римавској Соботи. Наводно, повод за протест био је шамар радника 
једном од менаџера компаније, након чега је у јавност "испливало" незадовољство запослених. 
- Велики је страх међу радницима који раде за 350 евра, забринути су за своје послове и не 
желе да учествују. Не знам како ћемо успети да се изборимо за њихова права - пренео је тада 
речи председника тог синдиката Емила Мацхyне словачки дневник Спектатор. 
 
Синдикалци су кривили менаџмент компаније да крши радничка права, дискриминише оне 
који покушавају да организују синдикат, понижавају раднике. Генерални директор фабрике у 
Словачкој Сеунг Парк је тада, преноси Спектатор, рекао да они желе да комуницирају са 
радницима, а не синдикатима и да је то њихов метод, који је много ефикаснији. 
 
Према исцрпном извештају словачког огранка Међународне организације рада од пре 
неколико година, прековремени рад је обавеза за раднике Јуре. "На интервјуу за посао у 
фабрици у Римавској Соботи једно од питања је и "Да ли ћете да радите 12 сати дневно", ако је 
одговор негативан, шансе да добијете посао су нула", наводи се у овом извештају. Између 
осталог, истиче се да инспекције рада немају много утицаја, а пословодство поручује 
радницима да ће уколико позову инспекцију сами платити казну, односно да ће она бити 
одузета од њихових зарада. Већина њих се осећају као робови, наводи се у извештају, стално им 
се прети и под великим су притиском. 
 
Очигледно да тај метод Јура примењује где год да послује. А имају три фабрике у Јужној 
Кореји, четири у Кини, по једну и Вијетнаму, Мексику, Тунису, Чешкој, Русији, по четири у 
Словачкој и Србији. 
 
Јура у Србији запошљава готово 5.000 радника, у плану је отварање и пете фабрике, друге у 
Лесковцу. Међутим, не треба заборавити да је ова компанија добијала од 7.000 до 10.000 евра 
по сваком радном месту, као ни то да ови радници раде за просечних 200 евра месечно. 
Министри ћуте 

Јура је у марту 2010. дошла у Рачу, тада је министар економије био Млађан Динкић, али од 
њега нисмо добили одговор о томе да ли је знао како се менаџмент Јуре односи према 
радницима у другим земљама, као ни да ли је био упознат са системом рада ове компаније, која 
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између осталог, кршећи Устав наше земље, забрањује радницима да се синдикално организују. 
Питали смо и Расима Љајића, коме су синдикати у више наврата писали о условима рада у 
Јури. Ни ми, као ни синдикати, нисмо добили одговор да ли су до бившег министра рада, сада 
трговине, стигле те притужбе. 
 
Јужна Кореја: До 90-их држава одлучивала о платама 
За јужнокорејце правила која постављају и по којима морају да се понашају сви запослени 
уколико и даље желе да раде у њиховој компанији очигледно нису толико страшна, колико 
самим радницима. Према писању тројице професора из Јужне Кореје, Чунга, Јиа и Јунга, 
раднички покрет у овој азијској земљи настао је као резултат отпора према страним, односно 
јапанским инвеститорима, још пре 100 година. Компаније су се, наводе професори, ослободиле 
државног утицаја тек деведесетих година прошлог века и од тада већина њих негује однос у ком 
се пита и пословодство и радници. "Некада је држава одлучивала о висини плате, уговорима о 
раду, преговарањима, а било је могуће организовати само један синдикат", истиче се у књизи 
"Корејски менаџмент: Глобална стратегија и културна трансформација". 
 
 
 

 
 

Електронска индустрија Ниш иде у стечај 

Привредни суд покренуо стечајни поступак иако у корпорацији тврде да радницима ништа 
не дугују и да имају обавезе само према држави 
 
Аутор: Тома Тодоровић 

 
Ниш – Одлуком нишког Привредног суда, на предлог Агенције за приватизацију, покренут је 
стечај у Електронској индустрији у Нишу. Како стоји у образложењу решења Агенције, стечај се 
покреће због „недоношења одлуке о моделу и методу приватизације у одређеном законском 
року“. 

У холдингу ЕИ корпорације, међутим, саопштили су да не прихватају ову одлуку, и да ће се на 
њу жалити. Тврде да у Привредном суду у Нишу није завршен поступак за усвајање 
предложеног плана реорганизације, о чему Александар Поповић, директор ЕИ холдинга, каже: 

Одвојени поступци 
 
Председник Привредног суда у Нишу Божидар Станковић потврдио је за „Политику“ вест о 
стечају у ЕИ: – Ми смо добили решење Агенције за приватизацију и покренули поступак, 
али имамо информацију да је ЕИ холдинг већ поднео жалбу Привредном апелационом суду, и 
она ће се ускоро решавати у Београду. Истовремено, у нашем суду се води већ започето 
разматрање плана реорганизације ЕИ, али то су два одвојена поступка. 
 
– Наше предузеће нема никакве дугове према радницима, већ једино обавезе према држави и 
државним предузећима, а будући да већ траје поступак за усвајање плана реорганизације, 

http://www.politika.rs/scc/autor/947/Toma-Todorovic
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сматрамо да је у интересу читавог друштва да се за ЕИ пронађе модел за опстанак, а не да оде у 
стечај. Зато смо и одлучили да поднесемо жалбу на одлуку Агенције за приватизацију – 
истакао је Поповић. 

Електронска индустрија је била један од највећих југословенских привредних гиганата у другој 
половини 20. века. Имала је у једном тренутку више десетина, можда чак и стотину зависних 
предузећа, у којима је радило преко 27.000 запослених. 

Спроведена приватизација ЕИ није успела, велики број фабрика и зависних предузећа је 
одавно угашен или су пропали. Многе, а међу њима чак и продате фабрике и предузећа уопште 
не раде, а једино опстају поједине фирме чији се некадашњи производни погони користе као 
магацини и складишта. 

У ЕИ је прекинута производња ТВ и других апарата електронике и микроелектронике, 
музичких уређаја, телефона и друге телекомуникационе опреме, оптичких уређаја 
најсавременије технологије за наменску индустрију, полупроводника, апарата за домаћинство, 
струјомера... 

Нема више ни производње рендген апарата и друге медицинске опреме по чему је ЕИ због 
изузетног квалитета производа била у истој равни са најпознатијим европским фабрикама у 
Немачкој, Холандији и другим земљама Западне Европе. 

Већ неколико година никога од стручњака нема ни у истраживачким ни у развојним 
институтима и центрима ЕИ, у којима су водећу улогу имали врхунски кадрови – инжењери, 
економисти, магистри и доктори наука, стручњаци школовани на Електронском и другим 
факултетима Универзитета у Нишу. 

 

Веће инвестиције и извоз за даљи привредни раст 

Опорављена потрошња ове године биће додатна „локомотива”. – Европска комисија подигла 
прогнозу раста БДП Србије на два одсто 
 
Ауторка: Ј. Рабреновић 

 
Привредни раст у Србији ове године износиће два одсто, очекивања су Европске комисије (ЕК). 
Иначе ЕК је подигла прогнозу раста бруто домаћег производа (БДП) на два одсто у овој години, 
јер је у фебруару прогнозирала да ће то бити 1,6 одсто, а у марту да ће раст износити 1,8 одсто. 
ЕК своје оптимистичније прогнозе у односу на претходне заснива на већем приливу 
инвестиција и бољем извозном резултату. 

Када је реч о инвестицијама, ЕК указује да ће прилив страних инвестиција, не прецизирајући 
на које инвестиције мисли, бити довољан да потпуно покрије дефицит текућег рачуна. ЕК 
истовремено оцењује да ће раст инвестиција у Србији у наредних неколико година бити 
релативно јак. Инвестиције су раније, попут 2012., расле махом вођене појединачним 
пројектима у ауто-индустрији, али профил инвестиција сада је промењен и разноврснији је, 
истичу у извештају. 
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Према последњим пројекцијама, ЕК нам за 2017. годину предвиђа раст БДП-а од 2,5 одсто. 

Премијер Александар Вучић изјавио је недавно да је уверен да ће међународне организације и 
финансијске институције подићи прогнозе раста за Србију у овој години и да ће раст бити већи 
од два одсто. 

Последње прогнозе ММФ-а и Светске банке за ову годину, саопштене у априлу и у марту, 
предвиђале су раст БДП-а у Србији од 1,8 одсто. 

Индикатори су показали да је економски опоравак убрзан почетком 2016 . Индустријска 
производња, и даље у већој мери вођена сектором рударства и енергетике, наставила је да расте 
у прва два месеца ове године, констатује Европска комисија. 

Уједно се очекује да ће даљи раст извоза бити подстакнут и опоравком главних трговинских 
партнера Србије, скорашњим и новим инвестицијама, али и већом продуктивношћу 
захваљујући домаћим реформама. 

Према извештају ЕК, очекује се и раст приватне потрошње у Србији, као и даљи опоравак 
приватног сектора. „Очекује се раст приватне потрошње као последица опоравка приватног 
сектора, у смислу новог запошљавања и већих зарада”, пише у извештају, уз упозорење да та 
путања зависи од предвиђене рационализације јавног сектора. 

ЕК такође указује да ће српска економија, генерално, као и друге економије, бити изложена 
екстерним ризицима, и остати високо осетљива на међународне токове капитала и колебања 
цене нафте на светском тржишту. 

Комисија истиче да би ризик по прогнозирани раст било „опуштање” по питању фискалне 
консолидације и структурних реформи. 

Иван Николић, сарадник Економског института каже да нас, сасвим извесно, ове године чека 
већи привредни раст него лане. Добро је, каже он, што привредни раст није ослоњен на само 
један извор, већ на више њих што говори о његовој уравнотежености. 

– За разлику од 2015. године када је раст БДП-а био „вођен” извозом и инвестицијама и ове 
године ти фактори остају, а биће допуњени растом приватне потрошње и индустрије. 
Статистика већ бележи снажан раст промета на мало, а извор тог раста су веће плате у 
приватном сектору и већи пласмани банака. Још је рано говорити о ефекту прираста 
инвестиција које су прошле године повећане за осам одсто. Уколико говоримо о страним 
директним инвестицијама, које су мањи део укупних инвестиција, и ту се очекују значајни 
ефекти од најављених приватизација попут оне да се спрема продаја Аеродрома Београд о чему 
је и расписан тендер – каже Николић. 

Он додаје да већи привредни раст обезбеђује лакше вођење економске политике, а то значи да 
је могуће ново повећање плата у јавном сектору и пензија што ће све дати додатни подстицај 
привредном расту. 

По Николићевом мишљењу, због добрих финансијских резултата као што су смањење 
буџетског дефицита, стагнације јавног дуга у овој години, као и стопе привредног раста која се 
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ближи регионалном просеку, можемо да очекујемо поправљање кредитног рејтинга земље 
што, опет, води већем приливу страних директних инвестиција. 

 

Чешка „Татра” мерка крушевачки „14. октобар” 

Град опустошене привреде може да очекује и нову фабрику која ће упошљавати око 2.000 
радника, најавио Братислав Гашић 
 
Аутор: Р. Станковић 
 
Крушевац – Потпредседник СНС-а Братислав Гашић, носилац изборне листе те странке у 
Крушевцу (која је добила 54 одсто гласова), најавио је брз опоравак више девастираних 
предузећа у овом граду. Он је подсетио да су напредњаци, доласком на власт 2012. године, 
крушевачку привреду затекли у разореном стању, наводећи као примере Дрвноиндустријско 
предузеће „Савремени дом”, Хемијску индустрију „Жупа”, „Трајал корпорацију”, „14. октобар”... 

Многа крушевачка предузећа су после приватизације нестала са привредне мапе Србије, а са 
њима и више од 20.000 радних места. 

Пре приватизације Крушевац је имао око 46.000 запослених, од чега више од половине у 
привреди. У међувремену, у ликвидацију и стечај је отишло тридесетак предузећа. Гашић 
веома важним сматра то што је са стањем крушевачке привреде детаљно упозната Влада 
Србије. 

– У разматрање проблематике важних индустријских предузећа активно су се укључивали 
премијер Вучић и више министара. У овом тренутку актуелно је решавање проблема „14. 
октобра”, за који је заинтересована чешка „Татра”, која је у писму о намерама изразила жељу да 
купи ту индустрију. Наравно, „Татра” не жели да купи „14. октобар” по цени коју су формирали 
стечајни управници, а њихова процена је већа од четири милијарде динара, плус дугови, што 
чини износ од близу 20 милијарди! Ако се зна да је „Железара” у Смедереву продата за четири 
милијарде динара, јасно је колико су стечајни управници преценили „14. октобар”. Зато није 
реално да ћемо моћи да продамо ову индустрију за процењени износ – рекао је Гашић. 

Према његовим речима, један део „14. октобра” може се издвојити у наменску фабрику која ће 
производити за наше војне потребе. Брза решења су могућа и за „Трајал”. Један део наменске 
производње се може издвојити, пре свега „Детонит” и део који производи противградне ракете, 
које може на одређен начин заштитити држава. 

– За друге делове има заинтересованих инвеститора. Прошле недеље на Јастрепцу смо 
разговарали са руским инвеститорима о куповини Фабрике теретних гума. Та продаја би нам 
пуно значила у решавању питања опстанка „Трајал корпорације” – истакао је Гашић. 

Расписана је лицитација за „Жупу”. Изградњу нове фабрике најавио је „Купер тајерс”, који је 
својевремено купио „Трајалову” фабрику аутомобилских пнеуматика. „Хенкел” наставља да 
повећава производне капацитете. Гашић очекује да ће успешно бити завршени преговори са 
једним познатим страним произвођачем који је заинтересован за Фабрику јестивог уља. 
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– Од изузетног значаја за јачање крушевачке привреде јесте да се што пре оствари оно што је 
премијер Вучић недавно најавио. Ради се о компанији која се бави производњом делова за 
аутомобилску индустрију. Она би овде подигла фабрику и упослила две хиљаде радника. У 
Крушевцу постоје сви услови за успешно пословање једне такве фабрике, јер је обезбеђено све 
што је потребно из области инфраструктуре. Остало је да они кажу своје да, а ја се надам да ће 
се то догодити ускоро – најавио је Гашић. 

 

 
 

ЕК: И даље смо у консултацијама о Железари 

Извор: Бета  

Европска комисија и српске власти и даље су у консултацијама о продаји Железаре, а главна 

тема је државна помоћ, изјавио је данас шеф сектора за европске интеграције Делегације ЕУ у 

Србији Фрејк Јанмат. 

"Европска комисија и српске власти још су у консултацијама, у дијалогу, да се види да ли ће та 

продаја бити у складу са захтевима Споразума о стабилизацији и придруживању, а посебно са 

захтевима протокола 5, односно са одредбама о државној помоћи у сектору челика" рекао је 

Јанмат новинарима на брифингу о прогнози раста за Србију који је ове седмице објавила 

Европска комисија. 

Јанмат је навео и да Европска комисија поздравља могућу продају смедеревске Железаре јер ће 

она гарантовати и запосленост. 

На питање да ли је продаја Железаре кинеској компанији Хестил урачуната у процену 

привредног раста Србије, Јанмат је рекао да није и да се прогнозирани раст ослања на улагања 

у већем броју сектора, попут пољопривреде, информационих и комуникационих технологија, а 

у зависности од околности и аутомобилског сектора. 

Одговарајући на питање да ли је могуће да Железара додатно погура привредни раст, он је 

рекао да је и то могуће, али да треба видети какав ће бити исход консултација о Железари. 

Уговор о продаји Железаре потписан је 18. априла. 

Европска комисија је у пролећној прогнози подигла процену привредног раста Србије за ову 

годину на два одсто, у односу на 1,6 одсто колико је прогнозирала у извештају у јануару, док је 

за наредну годину очекивани привредни раст 2,5 одсто, што је у складу са претходном 

прогнозом. 



10 

 

Како је навео Јанмат, повећање прогнозе засновано је на повећаном извозу захваљујући 

опоравку трговинских партнера Србије у ЕУ и регионима ЦЕФТА и повећаној продуктивности 

која је делимично последица реформи радних прописа, закона о изградњи и инспекцијама, а 

на очекивање раста утицала су и повећана улагања, и домаћих и страних инвеститора. 

 

ПАНИКА ПОСЛЕ ПОЖАРА У ЧАЧКУ Уплашено гледају у фабрику и 
КАД ПУКНЕ ПЕТАРДА 

Аутор: В. Никитовић  

Комисија која је формирана у чачанској "Слободи" требало би да одговори због чега је дошло 

до пожара у погону где се производи сузавац. 

Пожар је изазвао панику међу Чачанима иако није било повређених и веће штете. Велики број 

грађана који живе близу фабрике осетио је мучнину, штипање за очи, грло и нос. Било је и 

више позива Хитној помоћи. Додатни неспокој улила је вест из Штаба за ванредне ситуације да 

грађани због штетних испарења затворе врата и прозоре. 

- Било је веома загушљиво, мислила сам да ћу се онесвестити. Забринути смо за безбедност, јер 

ово није први пут да се сличан проблем догађа у "Слободи". Чим пукне петарда, гледамо у 

правцу фабрике. Страх нас је - каже мештанка Зорица Миловановић. 

Како незванично сазнајемо, у војној компанији "Слобода" већ годину дана не пишу се 

операцијски поступци са упутствима за руковање опасним материјама, откако је особа која је за 

то била задужена отишла у пензију. 

 - У том упутству треба да стоји како се рукује опасним и запаљивим материјама, колика је 

количина потребна за производни процес, а колика може да доведе до акцидента, на којој 

температури се држе, колико радника са њима треба да ради. Тога сад нема, а радници не 

добијају упутства за безбедан рад - каже извор "Блица". 

Комисија која је формирана у "Слободи" треба да одговори на питање да ли је пожар изазвао 

људски фактор или је последица прегрејаности просторија. У тренутку пожара, како сазнајемо, 

у погону није било радника иако би поред линије увек неко требало да дежура. Они су брзо 

дошли и угасили пожар, нагутавши се сузавца. 

Председник Самосталног синдиката Драган Јекић каже да фабрика мора спровести 

безбедносне процедуре. 
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- Фабрика је уговорила велике послове за наредне две до три године. Синдикат ће код 

пословодства инсистирати да се поштују све сигурносне и безбедносне процедуре и ту нећемо 

имати обзира. Желимо да радници буду максимално заштићени како не би било опасности и 

ванредних ситуација попут ове - каже Јекић. 

Шест година без судског епилога 

У "Слободи" се крајем 2010. десила велика хаварија у којој је уништено једно одељење погона 

пиротехнике. Због сумње да су пропустима у раду допринели хаварији, оптужени су челници 

фабрике и шефови појединих сектора. Овај поступак још није окончан. 

 

 

Јавне службе у Грчкој започеле тродневни штрајк 

Извор: Бета  

Јавне службе обуставиле су рад, пошто су запослени започели тродневни 
генерални штрајк због нових мера штедње које најављује влада 
 
АТИНА - Јавне службе у Грчкој обуставиле су данас рад, пошто су запослени започели 
тродневни генерални штрајк због нових мера штедње које најављује влада. 
Синдикати су прогласили 48-часовни штрајк који почиње данас, као додатак штрајку који је 
претходно најављен за недељу. Обустављене су јавне и многе приватне службе, укључујући 
јавни превоз, одношење смећа, рад општинских канцеларија и медијских емитера. 
Бродски превоз до грчких острва неће радити до уторка ујутру. Лекари, зубари и новинари 
придружили су се штрајку, док се адвокати месецима уздржвају од појављивања на судовима. 
 

Штрајк ће бити одржан истовремено са гласањем у недељу увече о реформи пензионог система 
коју предлаже влада, као услов за наставак помоћи међународних кредитора. 
Грчки парламент у недељу треба да расправља о предлозима закона о пензијама и порезу на 
приход, а синдикати и јавност се противе тим променама, сматрајући их неправедним. 
Реформа пензија уз смањење броја фондова и висине пензија један је од главних услова за 
наставак кредиторске помоћи Грчкој. 
Влада премијера Алексиса Ципраса обећала је да ће по договору с кредиторима из августа 2015. 
године о њиховој помоћи Грчкој са 86 милијарди евра, реформисати пензијски систем и 
решити проблематичне кредите. 

 


