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Застава инпро: Све теже стање штрајкача глађу 
 

Аутор: З.Г.  

Здравствено стање инвалида рада "Заставе инпро" у Крагујевцу, који већ 18 дана 

штрајкују глађу, све је лошије. Сви су видно смршали, бораве у хладним 

просторијама, практично спавају на бетону 

ЗДРАВСТВЕНО стање инвалида рада "Заставе инпро" у Крагујевцу, који већ 18 дана штрајкују 

глађу, све је лошије. Сви су видно смршали, бораве у хладним просторијама, практично спавају 

на бетону... Готово да нема дана да неко од њих не заврши у болници, али се већина врати у 

погон. Од 28, колико је започело протест, остало их је 23. Два инвалида рада налазе се у 

болници, један је на кућном лечењу, а троје је одустало од штрајка глађу, али не и од штрајка. 

Морамо да истрајемо. Не могу да верујем да нико из владе неће да дође. Послали смо још једно 

писмо министру за рад и социјална питања Александру Вулину не би ли нашао неко решење - 

каже председник Штрајкачког одбора Стеван Пушара. 

 

Ускоро закон о сезонским радницима 
 

Министар Александар Вулин најавио је скоро усвајање Закона о привременом 

сезонском раду у пољопривреди, који ће обезбедити свим сезонским радницима да 

буду пријављени 

МИНИСТАР рада, запошљавања, борачких и социјалних питања Србије Александар Вулин 

изјавио је да ће ускоро бити усвојен Закон о привременом сезонском раду у пољопривреди, 

који ће обезбедити свим сезонским радницима да буду пријављени. 

- Кроз систем ваучера обезбедићемо да сви радници буду пријављени и добију пензионо, 

здравствено и социјално осигурање. Према евиденцији 300.000 радника ради сезонске послове 

на црно, а очекујемо да у првом таласу после усвајања закона 100.000 буде пријављено - рекао 

је Вулин. 

 

У Србији жене и даље дискриминисане 
 

Извор: Бета  

Без обзира на помаке, на добар законодавни оквир и формалну једнакост, жене су 

у Србији и даље изложене дискриминацији при запошљавању, на радном месту, 

као и родно заснованом насиљу 

Без обзира на помаке, на добар законодавни оквир и формалну једнакост, жене су у Србији и 

даље изложене дискриминацији при запошљавању, на радном месту, као и родно заснованом 

насиљу, оцењено је на данашњој конференција "Дијалог о напретку". 
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Конференцију је организовала Женска платформа за развој Србије да би се доносиоцима 

одлука одредили приоритети за 2017. и 2018. годину, за које се сматра да би позитивно утицали 

на квалитет свакодневног живота жена и мушкараца у Србији. 

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић истакла је да је прошлодишњи 

подаци показују да је 22 одсто, односно једна петина жена у Србији дискриминисана због свог 

пола. 

"Искуства развијенијих земаља показују да су развијене оне земље у којима жене учествју у 

свим сегментима друштва и на нивоима где се доносе одлуке, а то није још увек случај у нашем 

друштву. Без обзира на помаке, на добар законодавни оквир и формалну једнакост, жене се још 

не налазе на местима где се одлучује о свим сегментима нашег друштва", казала је Јанковић. 

Она је рекла да се "ствари" одвијају спорије него што би требало, али да иду напред и да је за 

остваривање напретка потребо координисано деловање свих актера у друштву. 

"Морамо бити више медјусобно повезане без обзира на различитости, без тога неће бити 

напретка и женама неће бити пружена шана да искористе све своје потенцијале", казала је 

Бранкица Јанковић. 

Бранка Драшковић из Координационог тела за родну равноправност Владе Србије рекла је да у 

Србији родна равноправност није само реторичко и женско питање, и да није формалност, већ 

предуслов друштвеног, економског и социјалног развоја друштва и државе. 

"Упркос томе што су образоване и што имају знања, капацитет, потребе и интересе, жене не 

учествују равноправно с мушкарцима у креирању економске и развојне политике. Због своје 

репродуктивне улоге оне су чешће од мушкараца дискриминисане на тржишту рада и на 

радном месту", казала је она. 

Драшковић је навела да су жене и девојчице чешће од мушкараца и дечака "погодјене разним 

облицима родно заснованог насиља". 

Она је додала да због тих појава цело друштво трпи и да због тога расте незапосленост, 

сиромаштво и насиље, као и да се смањује могућност за бржи економски развој. 

Бранка Драшковић је указала да учешће жена мора бити равноправно и да је сваки други однос 

жена и мушкараца осим 50/50 је неједнакост. 

Према њеним речима, највећи јаз је у домену рада и новца. 

Она је казала да је Србија једина земља ван ЕУ која има индекс родне равноправности. 

Додала је и да се родна равноправност се не тиче само једног закона, стратегије или једне 

области живота. 

Бранка Драшковић је казала да приоритет мора бити превенција и пријава родно заснованог 

насиља над женама и "нулта толеранција на насиље". 

"Циљ је да Србија буде друштво једнаких шанси у коме жене неће трпети насиље", навела је 

она. 

На конференцији "Дијалог о напретку" учествовале су и представница Женске парламентарне 

мреже Стефана Миладиновић и Маријана Пајванчић из "Женске платформе за развој Србије". 
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По платама Сурчин и даље убедљиво први са 88.000, Трговиште последње са 

25.000 динара 
 

Извор: Бета  

Просечна нето плата исплаћена у септембру у општини Сурчин код Београда је 

износила чак 88.523 динара, док су у Трговишту истог месеца запослени у просеку 

примили свега 25.104 динара 

Просечна нето плата исплаћена у септембру у општини Сурчин код Београда је износила чак 

88.523 динара, док су у Трговишту истог месеца запослени у просеку примили свега 25.104 

динара. 

По подацима Републичког завода за статистику Сурчин је на првом месту по висини примања, 

други Костолац са просечном платом од 72.836 динара, а на трећем месту је Нови Београд са 

зарадом од 70.306 динара. 

На самом дну табеле, поред Трговишта, су Мало Црниће са просеком од 27.933 динара и Бела 

Паланка са просеком од 28.227 динара. 

Просечна нето плата у Србији у септембру, по подацима Републичког завода за статистику, 

износила је 46.558 динара и номинално је већа за 2,8 одсто него у августу, а реално је већа за 

3,4 одсто. 

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у септембру ове године номинално је већа 

за 3,8 одсто и реално је већа за 2,8 одсто у односу исти период прошле. 

Медју већим градовима у Србији плате веће од просечних у септембру остварили су и Београд 

(58.867 динара) и Нови Сад (52.017 динара), а ниже плате од просечних имају Ниш (41.280) и 

Крагујевац (42.155) динара. 

Посматрано по регионима, предњачи београдски регион с просечном зарадом од 58.867 

динара, на другом месту је регион Војводине (44.277) динара), на трећем месту је регион јужне 

и источне Србије (40.547), а на последњем месту је регион Шумадије и западне Србије (38.827 

динара). 

Посматрано по делатностима, у септембру су највећа примања имали запослени који су се 

бавили рачунарским програмирањем и консултантским пословима (231.089 динара), потом 

запослени у ваздушном саобраћају (177.037 динара) и запослени на управљачким пословима и 

саветовању (121.229 динара). 

Најмање плате, према званичној статистици, имали су запослени у туристичким агенцијама 

(21.629 динара) и запослени у кинематографској, телевизијској и музичкој продукцији (23.988 

динара). 

 

Зелено светло за веће зараде али и пензије 
 

Ауторка: Даниела Красић  

Мисија ММФ и Влада Србије постигли договор о повећању примања. Колико ће и 

коме порасти плате сутра ће саопштити Вучић и Вујовић 

ИЗВЕСНО је да ће запослени у појединим деловима јавног сектора моћи да рачунају на 

повећање зарада, али ко конкретно и за колики проценат, требало би да саопште на данашњој 
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конференцији за новинаре премијер Владе Александар Вучић и министар финансија Душан 

Вујовић. Када је реч о пензијама, како сазнају "Новости", очекује се да буду увећане, а донета је 

и одлука о једнократној помоћи пензионерима. 

Да разговори о већим издвајањима из буџета на име пензија и плата неће бити лаки, било је 

очигледно одмах по доласку представника мисије Међународног монетарног фонда у Београд 

због шесте ревизије аранжмана склопљеног са овом институцијом. Тада је, после састанка са 

премијером Србије, саопштено да ММФ неће да пристане не повећање које тражи Влада. 

Незванично, било је реч о пет одсто. 

Коначан договор постигнут је данас на састанку премијера Вучића и министра Вујовића, са 

представницима мисије ММФ, иако то у саопштењу из његовог кабинета није експлицитно 

речено, већ се наводи само да је "тема разговора била и планирано повећање плата и пензија". 

- Након детаљне ревизије, представници ММФ похвалили су добре резулате које је Србија 

постигла и истакли да је стање у српском буџету стабилно и да су уочили значајан напредак по 

питању бољих прихода, боље наплате пореза и мањих расхода - саопштено је јуче после 

састанка из кабинета премијера. 

Уз разговор о планираном повећању плата и пензија, премијер Вучић и представници ММФ, 

које је предводио шеф мисије Џејмс Руф, разговарали су и о актуелним темама у вези са 

аранжманом. Током састанка истакнуто је да је Србија и даље на добром путу стабилних 

макроекономских и фискалних показатеља. Представници мисије ММФ истакли су да постоје 

одређени проблеми у хемијском и рударском сектору. 

Србија је са ММФ закључила стендбај аранжман из предострожности у фебруару 2015. године. 

Пре склапања аранжмана Србија је, у оквиру основних мера штедње, смањила пензије и плате 

запослених у јавном сектору које су изнад 25.000 динара. 

Смањење плата и пензија ступило је на снагу 1. новембра 2014. године, и законом је ограничено 

на три године. Зараде запослених у јавном сектору, укључујући и јавна и државна предузећа, 

изнад 25.000 динара, смањене су за 10 одсто, док су пензионери поднели већи терет штедње: од 

сваког динара изнад 25.000 пензије држави су дали 22 паре. 

Прво повећање на овако умањена примања грађани су добили почетком ове године, када је 

после треће ревизије аранжмана Србије са ММФ, договорен раст од по неколико процената 

пензија и зарада, у зависности од професије и висине примања. Али, новац за то био је 

обезбеђен кроз поскупљење акциза на гориво и увођење акциза на електричну енергију. 

Највеће увећање, од четири одсто, добили су запослени у основним, средњим школама и 

установама ученичког стандарда. Два одсто повећана су примања запосленима у вишем и 

високом школству, док је онима који раде у социјалној заштити и здравству, без Републичког 

фонда за здравствено осигурање, обрачунато повећање од три одсто. Два одсто добили су 

припадници полиције и војске, а истовремено, све пензије кориговане су за 1,25 процената. 

 

ПРИПРЕМА БУЏЕТА ЗА 2017. ГОДИНУ 

МИСИЈА Међународног монетарног фонда, коју предводи Џејмс Руф, борави у Београду од 20. 

октобра до 1. новембра, ради разговора са представницима Републике Србије у оквиру редовне 

шесте контроле текућег аранжмана из предострожности. Посебан акценат у овој посети 

стављен је и на припрему буџета за 2017. годину. 
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- Спровођење договореног програма подржаног актуелним стендбај аранжманом из 

предострожности, који је ММФ одобрио 23. фебруара 2015. године, успешно се наставља. 

Макроекономска перспектива је позитивна, а трендови у погледу запослености охрабрујући. 

Приоритет програма остаје наставак фискалног прилагођавања, смањење јавног дуга и 

доследно спровођење структурних реформи како би се подстакли конкурентност и раст 

привреде - закључак је после првог пленарног састанка мисије ММФ са представницима наше 

земље, одржаног у Народној банци Србије. 

 

 

 

Сваки четврти у ризику од сиромаштва 

Стопа немаштине највећа у Тутину, а најмања у Новом Београду 

 

Аутор: Александар Микавица  

Око 650.000 људи у Србији је апсолутно сиромашно, што је девет одсто становништва, а 

268.000 у 2016. прима социјалну помоћ у просечном износу од 5.000 динара, што не покрива 

основне животне потребе. Наведени подаци, за које је речено да су алармантни, чули су се на 

јучерашњем представљању резултата истраживања „Мапа сиромаштва у Србији: Налази и 

импликације по јавну политику”. 

Зато Влада Србије и спроводи реформе, речено је, унапређујући политике које имају за циљ 

смањење сиромаштва, поред осталог и повећавањем износа помоћи и обухвата оних којима је 

помоћ потребна. 

Анкета о приходима и условима живота показала је да је 24,5 одсто становништва у 2013. 

године у Србији, односно нешто мање од 1,8 милиона људи, било „у ризику од сиромаштва”, 

што је највећи проценат од свих европских земаља у којима се примењује ова анкета – чланице 

ЕУ, Швајцарска, Норвешка, Исланд и Србија. То значи да више од четвртине становништва 

живи испод стандарда уобичајеног за Србију и лако може запасти у сиромаштво. 

Учесници у расправи на јучерашњој конференцији указали су да у земљи постоје и велике 

разлике у животном стандарду. Стопа сиромаштва је највећа у општини Тутин – 66,1 одсто, а 

најмања у општини Нови Београд – 4,8 одсто процената. 

Тешко се живи и у Прешеву – стопа сиромаштва 63,6 одсто, Бојнику – 63,4, Бујановцу и Лебану 

– 54,6 одсто, а више од 50 одсто је у Бабушници, Босилеграду, Владичином Хану, Гаџином 

Хану, Дољевцу, Житорађи, Медвеђи, Трговишту и Црној Трави. Стопу сиромаштва нешто мању 

– 50 одсто, имају Крупањ, Владимирци, Нови Пазар, Нова Црња, Коцељева и Мерошина. 

Од већих градова, стопа сиромаштва у Крагујевцу је 23,8 одсто, Ваљеву – 24,5, Ужицу – 17,9 

одсто, Чачку – 24,3 одсто, Шапцу – 32,3 одсто. У Београдском региону највишу стопу 

сиромаштва има Сопот – 26,9 одсто, што је око 5,5 пута већа него у Новом Београду. За наше 

прилике, у просеку се добро живи и на београдском Врачару – где је стопа сиромаштва 5,3 

одсто, Старом граду – 5,4 и Савском венцу – 5,7 одсто. 

http://www.politika.rs/scc/autor/896/Aleksandar-Mikavica
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Према речима Ненада Иванишевића, државног секретара, у јеку мигрантске кризе 

Министарство рада усвојило је Стратегију за смањење сиромаштва Рома, ускоро ће бити усвојен 

и нови закон о социјалној заштити, као и нови закон о материјалној подршци породици, који 

се припрема у сарадњи са Светском банком. 

– Уредбом о наменским трансферима, донетом почетком године, издвојено је више од 500 

милиона динара намењених општинама са највећом стопом сиромаштва за пружање услуга 

социјалне заштите, а у наредној години тај износ ће бити и већи – казао је Иванишевић и додао 

да је утврђено како се та средства троше наменски. 

Тони Верхеијен, шеф за Србију Канцеларије Светске банке, која је помогла израду ове студије у 

сарадњи са Републичким заводом за статистику, казао је да је задатак ове финансијске 

организације управо да отклања узроке сиромаштва. Највећи ризик сиромаштва у југоисточној 

Србији и деловима Војводине је недостатак инфраструктуре, односно саобраћајне повезаности. 

Он је подсетио да Светска банка помаже реформе које ће смањити сиромаштво, а повољним 

кредитима подстиче развој инфраструктуре, као што је изградња коридора 10 и 11, који ће 

повезивати општине у јужном делу Србије са високом стопом ризика од сиромаштва. 

 

Пензионери протестују због умањења и бања 

Удружења пензионера траже да се пензије убудуће усклађују два пута годишње и да се спречи 

продаја бања и имовине ПИО фонда 

 

Аутор: Јасна Петровић-Стојановић  

Удружење синдиката пензионера Србије и Удружење синдиката пензионисаних војних лица, 

организоваће 1. новембра протест на Тргу Николе Пашића, а потом и протестну шетњу до 

Уставног суда, зграде владе и Фонда пензијског и инвалидског осигурања, како би још једном 

затражили од надлежних укидање Закона о привременом умањењу пензија који је донет пре 

две године. Намера је, како се чуло на јучерашњој конференцији за новинаре, да се ММФ-у 

који одлучује о повећању српске пензије, скрене пажња да је последњи тренутак да се престане 

с противуставним умањењем примања најстаријих. 

Милорад Вујасиновић, председник Удружења синдиката пензионера Србије, подсетио је да су 

ова два удружења почетком месеца поднела Народној скупштини захтев да се стави ван снаге 

Закон о привременом умањењу пензија и настави исплата оног износа који је важио пре него 

ли су све пензије веће од 25.000 динара смањене. Истовремено је затражено и да се настави 

редовно усклађивање пензија, два пута годишње у априлу и октобру с растом инфлације, како 

закон прописује, јер је то једини начин да се пензије више не обезвређују, каже Вујасиновић. 

Пензионери су Народној скупштини поднели и иницијативу да се спречи продаја бања коју 

најављује влада, јер, тврди Вујасиновић, пензионери који су уплаћивали доприносе у ПИО 

фонд, имају већа права да располажу том имовином, него држава. 

– Тим пре што је и судским путем потврђено да су бање и рехабилитациони центри власништво 

пензијског фонда, а не државе – нагласио је он. 

Пензионери истовремено траже од премијера да што пре затражи од Скупштине да се усвоје 

сви ови предлози. 

http://www.politika.rs/scc/autor/897/Jasna-Petrovic-Stojanovic


9 

 

– Уместо што пензије и после две године остају умањене требало би  хитно спровести реформе 

у привреди, како би се смањила давања из буџета за предузећа која не раде по две деценије. До 

смањења расхода у буџету може доћи и кроз хитну реорганизацију државне управе и локалне 

самоуправе чиме ће се ослободити вишка запослених – каже Миша Радовић, председник 

београдског Удружења синдиката пензионера. 

– Издвајања за исплату пензија била би мања и ако би се спречио рад на црно, као и даља 

исплата зарада на руке, чиме се аутоматски избегава и уплата доприноса, а тиме штети и буџет 

и каса ПИО фонда – истакао је он. 

Представници два удружења посебно се залажу да се направе социјалне карте и у складу с 

имовинским стањем донесе нови закон о порезу на имовину, чиме би најбогатији порез 

плаћали по знатно вишим стопама од грађана који су слабог имовног стања. Тим пре што је 

стопа сиромаштва врло висока око 25 одсто, каже он. С обзиром на то да пензионери подносе 

највећи терет стабилизације буџета, ова два удружења позивају председника владе да уважи 

њихове захтеве. 

 

ММФ: Стање у српском буџету стабилно,Србија на добром путу 

Извор: Танјуг 

Представници мисије Међународног монетарног фонда похвалили су, након детаљне ревизије, 

добре резулате које је Србија постигла и истакли да је стање у српском буџету стабилно и да су 

уочили значајан напредак по питању бољих прихода, боље наплате пореза и мањих расхода. 

То је саопштено после данашњег састанка Мисије ММФ са председником Владе Србије 

Александром Вучићем у влади Србије. 

Представници мисије ММФ који бораве у Београду у оквиру шесте ревизије споразума са 

Србијом. 

Вучић и представници ММФ-а разговарали су и о актуелним темама у вези са аранжманом 

ММФ-а, саопштила еј Канцеларија Владе Србвије за сарадњу са медијима 

Током састанка, истакнуто је да је Србија и даље на добром путу стабилних макроекономских и 

фискалних показатеља. 

Представници мисије ММФ-а истакли су да постоје одређени проблеми у хемијском и 

рударском сектору. 

Тема разговора била је и планирано повећање плата и пензија. 

Србија је са ММФ-ом закључила стендбај аранжман из предострожности у фебруару 2015. 

године.  
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Синдикат Застава ИНПРО позвао колеге да прекину штрајк 

Извор: Танјуг 

КРАГУЈЕВАЦ – Представници Самосталног синдиката фабрике „Застава ИНПРО” позвали су 

данас своје колеге које штрајкују да обуставе протест и да нађу заједничко решење кроз договор 

са представницима министарства привреде и социјалне политике. 

Представници тог синдиката и пословодства наводе да раде и то у три смене, као и да су 

последњу позајмицу примили у износу од 11 хиљада динара и да је то, по мишљењу радника 

који раде, оправдан износ због тешке ситуације у којој се предузеће налази. 

Како јавља РТВ Крагујевац, представници синдиката су на конференцији за новинаре изразили 

наду када је реч о обећању државе да ће план реорганизације бити најскорије урађен, као и да 

ће бити одблокиран рачун, а подвлаче да су забринути за колеге које штрајкују глађу. 

„Ми смо наше колеге позвали да се прикључе синдикалној борби. Сматрали смо да једино кроз 

синдикалну борбу и кроз договор са органима власти пре свега представницима министарства 

привреде и социјалне политику можемо да нађемо нека решења и да угрожавањем свог 

здравља не може да се нађе решење”, рекао је председник ГО Синдиката металаца Крагујевца 

Рајко Благојевић. 

С друге стране, додаје, долазимо у ситуацију да је неко нечији талац, наводећи да од 132 

радника, 105 њих „максимално ради”. 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин данас је 

изјавио да је Министарство предузело све мере из своје надлежности како би се решио проблем 

у фабрици Застава ИНПРО из Крагујевца - исплаћена је заостала зарада, понуђен социјални 

програм и могућност одласка у инвалидску пензију. 

„Држава не може ниједан други социјални програм да им понуди. Немамо друге могућности, 

све што је било до нас је апсолутно урађено”, казао је Вулин новинарима у Палати Србија 

истичући да руководство није равномерно поделило новац који је добило. 

Вулин је додао да му је жао што је последње средство у синдикалној борби штрајк глађу 

примењено као прво уместо да се искористила могућност мирног решавања тог спора. 

Радници предузећа за запошљавање особа са инвалидитетом Застава ИНПРО, њих 28 од 

укупно 132 запослена, започело је штрајк глађу тражећи исплату заосталих зарада, као и бољи 

социјални програм, преноси Танјуг. 

 

У Војводини подстичу фирме да запосле жене жртве насиља 

Скоро трећина жена остаје у партнерском односу са насилником због немогућности да реше 

егзистенцијалне проблеме 

 

Аутор: Снежана Ковачевић  

Нови Сад – Жене остају у браку или у вези са мушкарцем насилником углавном због 

економске зависности од партнера. Оне су често незапослене или престају да раде убрзо по 

http://www.politika.rs/scc/autor/953/Snezana-Kovacevic
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ступању у брак, а најчешће након рођења деце. Насилни партнер обично жену уверава да је 

неспособна и да је нико неће запослити, умањујући тако њено самопоуздање и самопоштовање. 

А с обзиром на велику незапосленост, оне и саме сумњају у шансу да зарађују довољно за 

самосталан живот и своју децу. 

Оваква анализа стања у Војводини претходила је доношењу Програма за заштиту жена од 

насиља у породици и партнерском односима и других облика родно заснованог насиља у АПВ 

за период од 2015. до 2020. године, којим су предвиђене, између осталог, мере њиховог 

економског оснаживања. 

„Истраживали смо о распрострањености насиља у Војводини и видели да је економска 

зависност најчешћи разлог што жене остају у партнерском односу у коме постоји насиље, а да је 

најлакши излаз из тога решавање стамбеног питања и финансијска независност”, каже за 

„Политику” Марина Илеш из покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију 

и равноправност полова. 

У истраживању су дошли до тога да је скоро трећина жена као разлог ненапуштања насилника 

навела егзистенцијални проблем. Испитанице су прецизирале да немају где да оду (њих 18,3 

одсто) или немају довољно новца (14,6 одсто) да се осамостале. 

С друге стране, показало се да су оне које су ипак напустиле насилног супруга или партнера 

зарађивале, у последњих десет година, више од њега. 

Подстичући запошљавање ових жена и спроводећи зацртане програмске мере у последње две 

године, покрајински секретаријат расписао је три јавна конкурса намењена послодавцима, 

вредна 24,5 милиона динара. 

У поступак су укључени центри за социјални рад, а жене жртве насиља запошљавају се код 

послодавца који 12 месеци добија новац из буџета АПВ за њихове бруто зараде, заједно са свим 

порезима и доприносима. Такође, плаћају им се трошкови путовања, уколико постоје. 

Прописано је да та зарада мора да одговара квалификацијама и радном месту на који ће жена 

бити запослена, а не сме бити испод минималне плате у Србији. 

До сада је на тај начин плату зарађивало 28 жена у Војводини, у два конкурса, а резултати 

трећег, који се данас затвара, још се очекују. 

„У тих 12 месеци оне имају обезбеђену егзистенцију, стећи ће радно искуство и верујемо да ће 

им оно омогућити да и после тог периода остану економски независне”, каже наша 

саговорница. 

Досадашње искуство показало је да су се на конкурс пријављивале углавном мање фирме са 

педесетак запослених. Њихов мотив свакако је то што ће добити радника за кога је све плаћено, 

али су мотивисани и тиме, објашњава Илеш, што имају посредно искуство у овом проблему и 

желе да помогну – били су сведоци насилног односа или познају жену која је била жртва. 
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Вулин: На црно ради 300.000 људи у пољопривреди, ми ћемо их 
увести у ЛЕГАЛНЕ ТОКОВЕ 

Извор: Танјуг 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин је најавио 

данас да ће врло брзо бити усвојен Закон о о привременом сезонском раду у пољопривреди, 

који ће увести у легалне токове око 300.000 сезонаца. 

"Пољопривреда је велики резервоар сиве економије, јер су процене да у том сектору око 

300.000 људи ради неформално. Нико није пријављен и држава под тога нема ниједан једини 

динара", казао је Вулин додајући да ће закон бити донет пре почетка нове сезоне 

пољопривредних радова. 

Он је новинарима у Палати Србија, после прве седнице Координациног тела Владе Србије за 

усмеравање активности на сузбијању сиве економије, рекао да ће у првом таласу бити 

обухваћено системом ваучера бар 100.000 људи. 

Према његовим речима, тај систем ваучера ће бити ограничен на 90 дана како се не би десило 

да такав рад постане пракса. 

Вулин наглашава да, уколико би сви ти радници били пријављени бар на мининалац држава, 

могла да оствари приход који се мери милијардама динара. 

Он је казао да би то било добро и за послодавце, а радници би имали сва права, били осигурани 

у случају повреде на раду и имали уплаћене доприносе. 

Брнабић: Влада је одлучна у борби са сивом економијом, наградна 
игра од јануара 

Извор: Танјуг  

Сива економија наноси велику штету држави и Влада Србије одлучна је да проценат њеног 

учешћа у БДП-у смањи са садашњих 30 одсто на 26,5 одсто до 2020. године, изјавила је данас 

министарка за државну управу и локалну самоуправу Ана Брнабић. 

Након прве седнице Координационог тела Владе Србије за усмеравање активности на 

сузбијању сиве економије, Брнабић је рекла да наша земље има Нацинални план за борбу 

против сиве економије која је огроман проблем, као и да се сада предузимају конкретне 

активности. 

Она је подсетила да је Влада Србије прогласила 2017. и 2018. за године борбе против сиве 

економије у оквиру Националног програма и захвалила привредницима из Савеза за фер 

конкуренцију и НАЛЕД-у што ће подржати ту кампању. 

На данашњој седници тог тела били су представници пет ресорних министарстава - финансија, 

државне управе, рада, трговине и привреде, а присуствовали су осим Брнабићеве и министри 

Душан Вујовић и Александар Вулин, као и представници међународне заједнице, велики 

инвеститори и послодавци окупљени у НАЛЕД-у и Савезу за фер конкуренцију. 
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Наградна игра за грађане од јануара 

Брнабић је додала да је веома важно да се грађани едукују зашто је потребно да узимају 

фискалне рачуне и најавила да ће почетком наредне године бити покренута наградна игра 

сакупљања фискалних рачуна. 

“ - Једино када узмете фискалне рачуне обезбеђујете да се 20 одсто услуга које сте платили 

вама врати кроз буџет - казала је она. 

Министарка је навела да су неке од кључних ствари пуна имплементација Закона о 

инспекцијском надзору, Закона о раду, унапређење функционисања Министарства финансија 

и Пореске управе, као и доношење закона о таксама и накнадама односно борба против 

парафискалних намета. 

Сузбијање сиве економије најважније за инвеститоре 

Председник Савеза за фер конкуренцију Горан Питић је казао да подржавају борбу државе 

против сиве економије, јер је то једно од најважнијих питања за сваког инвеститора додајући да 

нелојална конкренција гуши привреду. 

Он је казао да је добра идеја о наградној игри са фискалним рачнуима и да је потебно истрајати 

у пуној имплементацији Националног плана за борбу против сиве економије. 

Како каже, једна од најважнијих тема је реформа система парафискланих намета који има 

више од 250, од којих велики број треба укинути. 

Питић је нагласио да, такође, треба увести јавни регистар такси и намета. 

“ - У Влади Србије постоје људи који ово разумеју и партнери су привреницима у овој причи. 

Верујем да ћемо у ове две године направити озбиљне помаке - нагласио је Питић. 

Претходне владе до сада нису имале, према његовим речима, у фокусу реформе Пореске управе 

нити фикслану консолидацију. 

Александар Ружевић из НАЛЕД-а је казао да један одсто сузбијене сиве економије доноси 100 

милиона евра за грађане. 

Он је навео и да је од 80 милијарди динара додатних прихода у буџету половина била резултат 

сузбијања сиве економије. 

 

ВЕЋЕ ПЛАТЕ И ПЕНЗИЈЕ  

Вучић: Повећање просветним радницима, полицији, војсци, 

лекарима... 
 

Извор: Екипа „Блица“, Агенције  

Премијер Србије Александар Вучић изјавио је данас да ће у јавном сектору плате бити повећане 

за између пет и седам одсто, док ће пензионерима наредних недеља бити исплаћено по 5.000 

или 6.000 динара, а да ће им повећати пензије за 1,5 или 1,7 одсто од јануара 2017. године. 

- Са сигурношћу могу да потврдим да ће наставницима, учитељима и људима у просвети 

између 6 и 7 одсто бити увећане плате, лекарима 5 одсто, полицији 5 одсто, војсци 5 одсто - 

рекао је Вучић, додавши да нећемо изнети све податке о повећању примања, добили смо 

простор од ММФ-а. 
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Премијер је додао да ће примања бити повећана за пет одсто и социјалним радницима и 

радницима у култури, као и да ће неки запослени имати "веће плате него икада", рекао је 

навевши пример просветне раднике. 

Што се тиче пензионера, премијер је рекао да ће у наредне три до четири недеље исплатити по 

пет до шест хиљада динара пензионерима, а да ће од 1. јануара бити и повећање пензија. 

- То једнократно повећање важи за све пензионере, јер рачунамо да људи могу да се обрадују, 

да потроше неки новац за Светог Николу, Нову годину, Божић... ко шта славии - рекао је Вучић 

на конференцији у Влади Србије. 

- У правосуђу треба да видимо наредних дана, рече је о 16.000 чувара и 13.000 записничара, 

морају да нам кажу шта хоће, трајно повећање или тренутну помоћ - рекао је премијер. 

- Имали смо дуге и тешке разговоре са представницима ММФ, они су увек опрезни, а ми имамо 

још годину дана аранжмана са њима - рекао је премијер захваливши се грађанима Србије на 

стрпљењу. 

- Договор је био да ти године имамо замрзнуте плате и пензије, а прошле године смо кренули у 

лагано повећавање примања - подсетио је премијер, додавши да мисли да су остварени 

резултати на које смо поносни. 

Он је рекао да ће суфицит на крају октобра бити око 30 милијарди, а да су приходи од јануара 

премашили очекивања за 81,5 милијарди динара. 

Смена готово свих директора јавних предузећа са лошим пословањем 

Готово сви директори јавних предузећа који постижу слабе резултате биће смењени до краја 

године, најавио је Вучић. 

- Биће смењени у јавним предузећима готово сви, веома брзо, пре Нове године - рекао је Вучић 

на конференцији за новинаре упитан да ли ће одговарати директори јавних предузећа који 

лоше послују. 

Упитан на кога мисли, Вучић је рекао да је био довољно јасан. 

- Рекао сам, готово сви - навео је Вучић. 

"Љут сам на себе због Азотаре, МСК, Петрохемије..." 

Вучић је изјавио да је, када је реч о лошим пословним резултатима Азотаре, Петрохемије, МСК, 

љут на самог себе, јер није додатно проверавао пословне билансе тих предузећа, већ је веровао 

у "лажне извештаје", али је истакао да ће и то бити решено. 

- Нисам проверавао, веровао сам људима који су ме лагали и слали лажне извештаје, али и то 

ћемо да решимо. Наследили смо ђубре, тога морамо да будемо свесни. Наследили смо пусту 

Ззелезару, Петрохемију са дуговима од око 400 милиона, исто је било и са Азотаром - рекао је 

Вучић на конференцији. 

Премијер је навео да је очекивао да ће хемијска предузећа радити боље због ниже цене гаса, 

посебно Азотара, а није очекивао да види у тој фирми и "неке инвестиције од 20 милиона". 

- Свело се на то да су оперативни трошкови у Азотари за шест месеци већи него што би било да 

уопште не раде. Овако бележе губитак од 50 милиона евра - истакао је Вучић уз опску да замера 

себи, али није могао свуда да уђе и да проверава. 

- Србијагас их снабдева, они не плаћају. И кад гледамо резултате Србијагаса, они кажу да им 

нису платили Азотара и МСК - рекао је Вучић. 
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"Нисам фасцинирам људима који ми соле памет" 

Премијер је изјавио и да му је доста оних који га "саветују" и паметују, на разне теме, од Косова, 

до повећања плата, а да их то ништа "не кошта". 

"Они, који наводно имају планове за решење вишедеценијског проблема на КиМ, нек оду један 

дан тамо да живе, а не да ми соле памет одавде..", рекао је премијер на прес конференцији. 

"Прошли пут је било мало два одсто повећање, данас ће да им буде мало шест и по, седам и 

тако даље. Они би ваљда по 70 одсто, да земља пропадне за два минута, а не питају се да ли су 

радили више и да ли су зарадили више", рекао је Вучић. 

Он је приметио да му при том непрестано дају контрадикторне савете и да "кад би слушао све 

шта сваки политичар нуди у овој земљи и шта прича....". 

Тим људима, који само знају да му држе патриотске придике и да му "соле памет", каже, није 

фасциниран, нити је нарочито заинтересован за оно што они мисле. 

"Изабран сам од стране грађана Србије и нисам им крио да би листа коју предводим мене 

кандидовала за председника Владе...Срби хоће боље, могу боље.. Ево, Срби, изаберите, ал то 

морате на изборима", поручио је Вучић. 

Он је "великим родољубима који оду 28. јуна на Видовдан да четири пута викну 'Вучићу 

педеру'", поручио да их одавно више не слуша и да му нису интересантни. 

"Кад сви заједно буду могли да добију онолико гласова колико их ми добијемо онда нек ми соле 

памет", закључио је Вучић. 

Након седам дана интензивних преговора и јучерашњих двочачасовних разговора, постигнут је 

договор Владе Србије и мисије ММФ. 

Подсетимо, у близини куће премијера Александра Вучића полиција је пронашла сандуке с 

оружјем довољним да њиме буде уништена колона возила. Премијер је поводом претње рекао 

да нема више сазнања, али да верује безбедносним службама Србије. Опширније прочитајте у 

одвојеној вести. 

Плате у јавном сектору и пензије умањене су од новембра 2014. године, уочи склапања 

аранжмана из предострожности са ММФ-ом, потписаног у фебруару 2015. године. 

Та примања, већа од 25.000 динара, умањена су за 10 одсто, а затим повећана јануара ове 

године, али не линерано. 

Највеће увећање, од четири одсто, добили су запослени у основним, средњим школама и 

установама ученичког стандарда, два одсто су повећане плате у вишем и високом школству, док 

је онима који раде у социјалној заштити и здравству, без Републичког фонда за здравствено 

осигурање, повишица била три одсто. Већа примања за два одсто добили су запослени у 

полицији и војсци, а све пензије су увећане за 1,25 процената. 

Влада Србије по договору са ММФ-ом спроводи мере штедње и реформе којима се смањују 

буџетски дефицит и јавни дуг и стварају повољнији услови за раст привреде. 

 

 

 

 

 

http://www.blic.rs/vesti/politika/saznajemo-vlada-postigla-dogovor-s-mmf-o-povecanju-plata-u-javnom-sektoru-i-davanjima/t7z8bkb
http://www.blic.rs/vesti/politika/saznajemo-vlada-postigla-dogovor-s-mmf-o-povecanju-plata-u-javnom-sektoru-i-davanjima/t7z8bkb
http://www.blic.rs/vesti/politika/saznajemo-vlada-postigla-dogovor-s-mmf-o-povecanju-plata-u-javnom-sektoru-i-davanjima/t7z8bkb
http://www.blic.rs/vesti/hronika/vucic-o-pretnji-u-jajincima-prepoznajem-rukopis-zolja-bilo-je-toga-i-ranije/b0mh320
http://www.blic.rs/vesti/hronika/vucic-o-pretnji-u-jajincima-prepoznajem-rukopis-zolja-bilo-je-toga-i-ranije/b0mh320
http://www.blic.rs/vesti/hronika/vucic-o-pretnji-u-jajincima-prepoznajem-rukopis-zolja-bilo-je-toga-i-ranije/b0mh320
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Александар Вулин још није дошао у Заставу ИНПРО 

Штрајкаче у животу одржава још само инфузија 

Инвалиди штрајкују глађу већ 17 дана, упркос најавама да ће са њима преговарати министар 

рада 

Инвалиди рада у Застави ИНПРО већ три дана чекају обећани почетак преговора са 

Александром Вулином, али се министар рада, запошљавања и социјалне политике ни јуче, 

упркос најави потпредседника Савеза самосталних синдиката Србије Зорана Михајловића, 

није појавио у тој крагујевачкој фабрици. 

 

Пише: З. Радовановић 

 Вулин пре три дана у Крагујевац није дошао због наводног састанка Владе Србије, али потом недолазак 

није образложен. Са њим је, према информацији из ИНПРО-а, требало да дође и председник СССС 

Љубисав Орбовић, који, такође, није образложио зашто се није појавио код штрајкача, који су већином 

чланови тог синдиката. 

Према незваничним сазнањима нашег листа, Вулин и Орбовић су се у понедељак срели у 

Београду, и заједнички су констатовали да побуњеним радницима Заставе ИНПРО немају ни 

шта да кажу, ни шта да понуде, те да због тога и не долазе у Крагујевац. Невоља је, међутим, 

што у ИНПРО-у протестују инвалиди рада, људи са озбиљним телесним оштећењима и тешким 

болестима (карцином, дијабетес и друго), и који данас улазе у 17. дан непрекидног гладовања. 

Њихово здравствено стање толико је угрожено, да их у животу одржава још само инфузија, док 

су неки од њих у таквом менталном стању да од јуче одбијају не само инфузију већ и било какву 

другу лекарску негу и помоћ. 

- Имамо доста колега који више и не устају, при чему неки од њих, услед изнемоглости од 

дуготрајног гладовања, то и нису у стању. Једног од њих смо ипак убедили да, колима Хитне 

помоћи, буде пребачен у Ургентни центар крагујевачког Клиничког центра, где ће бити 

хоспитализован до даљег. Управо треба да се из Клиничког центра вратимо у фабрику, али не 

знамо како ћемо. Пешице не можемо, јер смо изнемогли, новац за такси немамо, а возило нам 

из фабрике нико не да. За то време, по ИНПРО-у се шврћкају и фабричким службеним 

аутомобилом возикају бивши директор ИНПРО-а Бранко Вељовић и неке наше колегинице 

које су се изјасниле за социјални програм - казао је за Данас председник Штрајкачког одбора 

Стеван Пушоња. 

У раним поподневним сатима јуче је поново позвана екипа Хитне помоћи, пошто је још једном 

штрајкачу позлило. 

Последњих дана штрајкаче иритира и директор Групе Застава возила Драган Срејовић, који им 

"продаје причу" да сви инвалиди рада треба оду на инвалидску комисију, а да ће држава "да 

погура" да та комисија већину њих пошаље уз инвалидску пензију, с тиме што би свим 

штрајкачима био понуђен социјални програм са отпремнинама од по 200 евра по години 

стажа, каже председник Штрајкачког одбора. 
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- Не знамо у чије име нам Срејовић ово нуди, али нам је јасно да надлежни и у фабрици и у 

Групи Застава, као и у држави, желе да што пре прекинемо протест и да су зарад тога спремни 

свашта да нам обећају. Шта би било са тим обећањима, видели бисмо чим би прекинули штрајк 

- каже Пушоња. 

Штрајкачи спремни да дођу Вулину "на ноге" 

У Штрајкачком одбору кажу да су спремни да делегација инвалида отпутује у Београд, на 

преговоре са министром рада Александром Вулином, који већ данима одбија да дође у 

Крагујевац и њихову фабрику. Штрајкаче није хтео да посети ни председник Србије Томислав 

Николић, који је 21. октобра у Шумарицама присуствовао Великом школском часу. Радници 

ИНПРО-а тога дана су га и буквално молили да дође и покуша да им помогне... Николић је, 

међутим, из Шумарица отишао за Крушевац, где је потписиван уговор са једним немачким 

инвеститором. 

 

Веће плате запосленим у затворима 

Асоцијације независних синдиката Србије (АСНС) Групација синдиката Управе за извршење 

кривичних санкција, неће штрајковати 1. новембра јер је у разговору са министром правде 

Нелом Кубуровић, постигнута сагласност о висини повећања плата, да неће бити 

отпуштања, и да се посебним законом уреди статус запослених у тој Управи. 

 

Пише: Фонет 

Довогорено је да се хитно обезбеде униформе за запослене, да ће управа сносити трошкове 

замене здравствених књижица, да ће бити обезбеђене службене легитимације за све запослене, 

као и да ће АСН Синдикати Управе за извршавање кривичних санкција учествовати у раду 

радних група Министарства. 

С обзиром на изражено разумевање и спремности Министра правде да се бројни проблеми 

запослених у Управи за извршење кривичних санкција конкретно решавају, АСНС-Синдикати 

Управе за извршење кривичних санкција одлучио је да његови чланови неће учествовати у 

штрајку који је најављен за 1. новембар. 

 

Договор са ММФ 

После седам дана интензивних преговора и данашњих двочачасовних разговора, постигнут 

је договор Владе Србије и мисије ММФ, сазнаје Блиц. 

 

Пише: Фонет 

Према информацијама београдског листа, представници Владе су постигли договор о повећању плата у 

јавном сектору и давањима за пензионере. Представници мисије ММФ похвалили су добре резулате 

које је Србија постигла, истакли да је стање у српском буџету стабилно и да су уочили значајан напредак 

по питању бољих прихода, боље наплате пореза и мањих расхода. 

То је саопштено после данашњег састанка Мисије ММФ са председником Владе Србије 

Александром Вучићем у влади Србије. 
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Представници мисије ММФ бораве у Београду у оквиру шесте ревизије споразума са Србијом. 

Вучић и представници ММФ разговарали су и о актуелним темама у вези са аранжманом ММФ, 

саопштила је Канцеларија Владе Србвије за сарадњу са медијима. 

Током састанка, истакнуто је да је Србија и даље на добром путу стабилних макроекономских и 

фискалних показатеља. 

Представници мисије ММФ истакли су да постоје одредјени проблеми у хемијском и рударском 

сектору. 

   
 

ПРЕТЕ СТРАЗБУРОМ Протест у Београду: Траже враћање пензија! 

Аутор: Бета 

Синдикати тврде да је до 35 одсто пензионера на корак од пуног сиромаштва! 
Удружење синдиката пензионера Србије (УСПС) и Удружење синдиката пензионисаних војних 

лица Србије (УСПВЛС) најавило је данас да ће 1. новембра одржати протест у Београду са 

захтевом да им се пензије врате на ниво пре новембра 2014. године, усклађују са растом цена 

два пута годишње и да им се врати одузета сума. 

Протест ће, како су најавили, бити на Тргу Николе Пашића, пред Уставним судом и Владом 

Србије. 

Председник Удружења синдиката пензионера Србије Милорад Вујасиновић рекао је да ће на 

протесту најавити почетак прикупљања 30.000 потписа како би Скупштина Србије 

расправљала о Предлогу закона који су поднела та два удружења почетком овог месеца, а који 

предвиђа исплату пензија као пре новембра 2014. 

Потпредседник УСПС Михајло Радовић рекао је да су пензионери у све тежем материјалном и 

здравственом положају и да их у борби за њихова права омета Уставни суд да "стигну до 

Стразбура". 

"Просечна пензија у Србији је мања од 24.000 динара, а минимална потрошачка корпа кошта 

34.143 динара па су пензионери принуђени да комбинују шта могу ког месеца да плате", рекао 

је Радовић и подсетио да су пензије смањење до 25 одсто. 

Он је додао да је "степен сиромаштва у Србији између 27 и 35 одсто и да "нас само један корак 

дели од пуног сиромаштва", као и да хоће да упозоре Владу Србије како народ живи. 

Председник Удружења синдиката пензионисаних војних лица Јован Тамбурић рекао је да је 

Народној Скупштини поднет и Предлог закона о ПИО фонду чијим би се усвајањем променила 

управљачка структура. 

Он је објаснио да је Управни одбор са 21 члана смањен на седам и да већину чине представници 

Владе чиме је "подржављен", уместо да највећи број чланова делегирају они који су 

уплаћивали или уплаћују доприносе. 

Влада Србије је 2014. године због мера штедње и смањења дефицита у буџету смањила пензије. 
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ПЕНЗИОНЕРИ излазе на улицу и траже ВРАЋАЊЕ пензија 

Пензионери ће 1. новембра изаћи на улице са захтевом да им се пензије врате на ниво пре 

новембра 2014. године, најавила су Удружења синдиката пензионера Србије (УСПС) и 

синдиката пензионисаних војних лица Србије. 

Протест ће бити на Тргу Николе Пашића, пред Уставним судом и пред Владом Србије, а поред 

захтева да им се пензије врате на ниво из 2014, траже и да се усклађују са растом цена два пута 

годишње и да им се врати одузета сума. 

Председник УСПС Милорад Вујасиновић рекао је да ће на протесту најавити почетак 

прикупљања 30.000 потписа како би Скупштина Србије расправљала о Предлогу закона који су 

поднела та два удружења почетком овог месеца, а који предвиђа исплату пензија као пре 

новембра 2014. 

Потпредседник УСПС Михајло Радовић рекао је да су пензионери у све тежем материјалном и 

здравственом положају и да их у борби за њихова права омета Уставни суд да „стигну до 

Стразбура“. 

„Просечна пензија у Србији је мања од 24.000 динара, а минимална потрошачка корпа кошта 

34.143 динара па су пензионери принуђени да комбинују шта могу ког месеца да плате“, рекао 

је Радовић и подсетио да су пензије смањење до 25 одсто. 

Он је додао да је „степен сиромаштва у Србији између 27 и 35 одсто и да „нас само један корак 

дели од пуног сиромаштва“, као и да хоће да упозоре Владу Србије како народ живи. 

Председник Удружења синдиката пензионисаних војних лица Јован Тамбурић рекао је да је 

Народној Скупштини поднет и Предлог закона о ПИО фонду чијим би се усвајањем променила 

управљачка структура. 

Влада Србије је 2014. године због мера штедње и смањења дефицита у буџету смањила пензије. 

Вучић: Једнократна помоћ пензионерима 

Председник Владе Александар Вучић изјавио је да ће наредних дана бити донета одлука о 

једнократној помоћи пензионерима. 

„Планирамо да наредних дана донесемо одлуку о једнократном плаћању, да људи могу лакше и 

лепше да проведу предстојеће славе“, рекао је Вучић у Скупшини одговарајући на посланичка 

питања. 
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Он је навео и да држава без дана кашњења, исплаћује пензије за 1.780.000 пензионера. 

 

 

Застава ИНПРО: Синдикат позива на прекид штрајка 
  

Аутор: Слађана Обрадовић 

Здравствено стање радника "Заставе ИНПРО" који 18 дан штрајкују глађу све 

је угроженије, као и услови у којима покушавају да остваре своју борбу. 

Они су данас упутили и званичан захтев министру за рад и социјална питања Александру 

Вулину да их посети како би се решила тешка ситуација. 

Истовремено, ванредну конференцији за новинаре представници Самосталног синдиката 

фабрике организовали су у погону како би упознали јавност да неометано раде у три смене. 

Позив и поруку колега који раде да прекину са протестом, штрајкачи су примили са 

огорчењем. 

Хале фабрике "Застава ИНПРО", у којима се реализује програм конфенкције и металне 

галантерије, указују представици пословодства и дела Самосталног синдиката ради пуном 

паром и то у три смене. 

КаЖу да су последњу позајмицу примили у износу од 11 хиљада, Што је, по миШљењу радника 

који раде оправдан износ због теШке ситуације у којој се предузеЋе налази. 

Много наде улажу у обећање државе да ће план реорганизације бити најскорије урађен, као и 

да ће одблокирати рачун. За колеге који штрајкују глађу кажу да су забринути и позивају их да 

прекину са угрожавањем свог здравља. 

МИ смо наше колеге позвали да се прикључе синдикалној борби дакле сматрали смо да једино 

кроз синдикалну борбу и кроз договор са органима власти пре свега представницима 

министарства привреде и социјалне политику можемо да нађемо нека решења и да 

угрожавањем свог здравља не мозе да се нађе решење. С друге стране, долазимо у ситуацију 

да је неко нечији таоц, разумете, а овде од 132 радника 105 радника максимално ради, каже 

Рајко Благојевић, председник ГО Синдиката металаца Крагујевца. 

Двадесеторо радника фабрике "Застава ИНПРО" улазе у 18 дан штрајка. Без хране. Без хуманих 

услова у којима проводе 24 сата.  

Једини прекид њиховог штрајка, на жалост је одлазак у Ургентни центар где је двоје штрајкача 

задржано. 
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До сада је њих шесторо имало медицинске прегледе и интервенције јер им је здравље озбиљно 

нарушено. 

Истичу да су једину добронамерну подршку добили од синдиката Војне фабрике, а позиве 

својих колега који шију у три смене овако су прокоментарисали: 

Ја сам члан тог синдиката, али ми ту бригу нисмо запазили за ових 6 година јер су у рукама 

послодавца. Од првог дана откако смо прешли овде, они од послодавца не смеју другачије да 

казу…нису ни дошли да донесу ни пакет воде, ни пакет сока, ниста од тих насих чланарина, 

знаци срамота, боље би било да ћуте, каже Љубосава Вранић. 

Ванредну конференцију Самосталног синдиката фабрике и пословође смене радници који 

штрајкују глађу доживели су као својеврсну издају. 

А поред колега, кажу издају их и душеци на којима бораве 24 сата, па је близина бетона скоро 

неподношљива. 

Да ли ће успети својим протестом да доведу министра за рад борачка и социјална питања 

Александра Вулина у халу фабрике "Застава ИНПРО", знаће се наредних дана, јер су данас 

упутили и званичан захтев да их ресорни министар посети. 

 

 

 

 

 

 

 


