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Синдикат Слога: Сто дана ријалити–владе 
Пише: Данас Онлине 
 
Удружени синдикати Србије „Слога“ првих сто дана рада Владе Србије са Аном Брнабић као 
премијерком оцењују као „ријалити – владу“, неуспешну у економији, успешну у наставку 
петогодишње производње пропагандне манипулације власти над сопственим народом. 
Да Србија није најбоља у економији, то осећамо по стандарду и висини примања, међутим, 
очигледно да има успеха у прављењу ријалити програма у режији државног врха, што смо 
уосталом видели јуче у Крушевцу где је одржана седница Владе Србије, још једна путујућа, 
дилетантска представа за јавност са циљем приказивања непостојећег успеха и ширења лажног 
оптимизма и наде у некакав бољи живот, кажу из Слоге. 
О процентима повећања плата и пензија је беспредметно говорити, јер њих здрав разум и 
економска рачуница демантују већ при првом уласку у неку од продавница или самопослуга. То 
је ништа до пресипање шупљег у празно и враћање дела од оног што је раније узето, наводи се у 
саопштењу овог синдиката. 
Оно шта је, међутим, веома забрињавајуће је да у недостатку економских и здравих одрживости 
грађани постају све више жртве социјалног унижавања и најстрашније манипулације која није 
забележена у новијој историји ни једне европске државе, упозоравају из Слоге уз констатацију 
да неупоредиво најгори економски и животни стандард у односу на друге државе у Европи 
власт константно подгрева и храни повременим национализмима и плаши пензионере и 
раднике банкротом. 
Оно у чему су најуспешнији је да су успели да слуде народ до крајњих граница, да посеју мржњу 
и завист између оних са већим и мањим примањима, који те разлике олако примају здраво за 
готово, не схватајући да су највеће пензије или плате у Србији равне социјалној помоћи у 
Немачкој, каже се у саопштењу. 
 
 

Чеси и Словаци преузели крушевачки „14. октобар“ 
Пише: Данас Онлине 
 
Нови власник крушевачког „14. октобра“, словачка компанија „МСМ груп“, чланица 
„Чехословак груп“ у чијем су власништву и светски познате фирме „Татра“ и „Авиа“, данас је 
званично преузео некадашњег привредног гиганта који је био у стечају од јануара 2016. године. 
Свечаност симболично уприличену на дан када је Крушевац ослобођен у Другом светском рату, 
по којем је фабрика и понела име, увеличала је председница Владе Републике Србије Ана 
Брнабић. 
- Ово је показатељ упорности, напорног и заједничког рада свих нас и верујем у то да можемо 
да решавамо заједно проблеме и градимо бољу будућност у Србији - поручила је Брнабић. 
Председник и мањински власник „МСМ груп“ Маријан Гога захвалио је држави Србији на 
могућности да компанија на чијем је челу инвестира у „14. октобар“. 
- Обећали смо председнику Републике Србије Александру Вучићу да ћемо обновити 
функционисање предузећа, обезбедити нове наруџбине, повећати број радних места и тиме 
проширити добро име српске индустрије. Желим да у свим земљама где делује „Чехословак 
груп“, индустрија и убудуће буде она која отвара радна места, генератор пореских прихода и 
извор националног богатства - истакао је Гога. 
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Свечаности на којој су новом власнику симболично предати кључеви фабрике присуствовали 
су потпредседник Владе Србије и министар унутрашњих послова Небојша Стефановић, 
министар привреде Горан Кнежевић, министар одбране Александар Вулин, министар за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић, представници локалне 
самоуправе, амбасадори Ческе и Словачке, запослени у предузећу “14. октобар”, као и бројни 
грађани Крушевца и околних места. 
Представници новог власника компаније, који је у „14. октобру“ затекао 130 радника, најавили 
су да се у наредном периоду очекује отварање још око 150 радних места. 
 

 

 
 

Радници нису успели да заштитe друштвену својину 
Аутор: Љубинка Малешевић 
 

Током процеса приватизације у Србији у период од 1989-2012. године дошло је до 

деиндустријализације националне привреде  и масовне незапослености. 

У протеклих  двадесет година у Србији је угашено 98% индустријских центара у којима је 
радило око милион радника, каже у интервју за недељни “Дневник” докторка Марија 
Обрадовић, сарадник Института за новију историју Србије, која је недавно објавила књигу 
“Хроника транзиционог гробља” (“Филип Вишњић”, Београд 2017), у којој је истраживала 
историјски аспект приватизације који се спроводи у Србији од 1989. године и последице које је 
она изазвала како на целокупно друштво тако и на саме раднике. 
"Индустрија је сведена на ниво са почетка седамдесетих година уз неповољну технолошку 
структуру прерађивачке индустрије. Укупни приходи од приватизације у периоду од 2001. 
године  до 2016. године износили су свега 3,5 милијарди евра, што је једнако годишњем 
девизном приливу у Србији од  радника из Србије  запослених у иностранству. Највећи део ове 
добити није реинвестиран у производне делатности, већ је служио за покривање буyетског 
дефицит земље, односно очувању политичких олигархија на власти", каже др  Марија 
Обрадовић. 
Где се се у тим приватизацијама нашли радници?  
"У периоду 2001-2012. године  од 2.284 приватизованих предузећа, скоро 80% њих се нашло у 
поступку стечаја или ликвидације, односно раскинута су 644 приватизациона уговора.  С друге 
стране, ове године све већи број приватизованих друштвених предузећа престаје са радом, као 
на пример,  “Гоша” Смедеревска Паланка, “Српска фабрика стакла”, и многа друга. У току 
процеса приватизације у Србији дошло је до потпуне пауперизације радничке класе. Њен  
друштвени положај је, поред руске  и пољске радничке класе, један од најнижих у Европи. 
Данас у Србији 350.000 запослених ради за минималну  плату, а минимална цена рада је нижа 
од оне у Кини или Камбоyи. Према томе, приватизација друштвеног капитала, уз распад  СФРЈ 
и укидање самоуправљања, несумњиво је један од најзначајнијих историјских процеса који су 
довели до потпуне  економске и друштвене девастације Србије, а посебно позиције запослених. 
Србија никада није успела, а тешко је веровати да ће и у блискијој будућности, да достигне 
ниво  индустријске производње и друштвеног бруто производа из далеке 1989. године". 
Да ли можете на основу сазнања до којих сте дошли приликом прикупљања података о 
приватизацији у Србији закључити да ли је она била неопходна или је нешто друго допринело 
да се лакше разоре некада јака и позната српска предузећа? 
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"Приватизација у Србији, као и било где другде, мотивисана је политичким, а не економским 
разлозима. Она је у основи увек мера контрареволуције.  Потсетила бих на у јавности мало 
познату историјску чињеницу, да је прва приватизација у Европи изведена од стране 
фашистичког режима Адофа Хитлера у Немачкој 1933. године. То је био први закон који су 
фашисти донели након освајања власти у Немачкој. Значајан број европских историчара 
сматра да је немачки финансијски капитал несумњиво и организовао  освајање власти од 
стране  фашиста да би се поништили револуционарни резултати Вајмарске Републике у 
национализацији 
Приватизација делимично окончана 

"Процес приватизације у Србији још није завршен, иако је Агенција за приватизацију престала 
са радом  29.  јануара 2016. Влада  Србије је затим основала Агенцију за вођење спорова  у 
поступку приватизације на период од пет година. Према већ поменутом новом Закону о 
приватизацији друштвена предузећа која  се нису приватизовала до краја  2016. године отишла 
су у стечај. Међутим, датим  Законом се предвиђа и приватизација јавних предузећа и мислим 
да ће њено спровођење отворити бројне  економске проблеме и противуречности у Србији..." 
У Србији је у току процеса приватизације  дошло до ерозије друштвеног капитала. 
Реструктуирањем у поступку приватизације разбијана је  целине субјекта приватизације 
уситњавањем његових продајних делова. У исто време разарана је синергијска мрежа објеката 
продаје у привредном амбијенту. Тако процесом реструктуирања није била вршена пословна  
консолидација предузећа, што је иначе смисао реструктуирања, већ је она доводила до 
урушавања финансијске и маркетиншке ситуације  и тржишне позиције предузећа.  Суштина 
процеса реструктуирања  у Србији у период 2002-2012. године  састојала се у разбијању 
великих  производно-технолошких система  појединачном продајом њихових зависних делова, 
па чак и лицитацијом као имовине, чиме су велики производни системи  кроз процес 
приватизације, тј. реструктуирања били раздробљени.Тај процес се и данас наставља, а посебно 
је очит у случају дугогодишњег реструктуирања РТБ  “Бор”..." 
Истичете да је историјска пракса у највећем броју бивших социјалистичких земаља показала да 
је приватизација била политичко, а не економско питање и да је њен превасходни циљ био 
промена својинске структуре друштва? 
"Суштина приватизације, како у пост-социјалистичким земљама Источне Европе, тако и у 
Србији, огледала се у промени својинске структуре друштва. Једину корист од приватизације 
друштвеног капитала  имале су клијентелистичке групе комунистичке номенклатуре 
(политичке, економске, војне и полицијске) које су  присвојиле друштвени капитал, како током 
грађанског рата и инфлације, тако и кроз процес обавезне продаје друштвених предузећа. На 
самом почетку приватизације 1989. године у СФРЈ  било је јасно да се она евентуално може 
спровести само као радничко акционарство, тј. путем куповине акција друштвених предузећа 
од стране запослених, за које би они месечно издвајали део личног дохотка, у циљу побољшања 
органског  састава капитала, тзв. докапитализација. Наиме, крајем 1989. године у СФРЈ 
колективно власништво чинило је преко 90% вредности капитала, а укупни друштвени 
капитал био је процењен  на око 250 милијарди долара,  док је штедња износила  13 милијарди 
долара, тј. нешто више од пер одсто укупног друштвеног капитала. Поред тога, тржиште 
капитала и финансиске институције, нпр. берза, биле су сасвим неразвијени. Према томе нису 
постојали ни минимални услови за законску продају друштвеног капитала. Са протоком 
времена, штедња грађана је била све мања, инфлација разорна, друштвени капитал из земље 
изношен је  од стране политичке ологархије и пласиран на оф шоре дестинације  или на  
Кипру, дошло је и до краха домаћег банкарског система тј. стечаја највећих пословних банака,  
индустријска и  пољопривредна производња у  сталном паду, као и извоз.  Приватизација у 
оваквим економском амбијенту није ни могла да буде друго до разбојништво". 
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Тврдите да Србија ни данас није достигла ниво индустријске производње и ПДВ-а који је имала 
1989. године? 
"Основни разлог  економског, па и друштвено-историјског краха Србије, али и осталих бивших 
република Југославије лежи у чињеници да радничка класа  није успела да заштити друштвену 
својину и битно људско право на самоуправљање које је било загарантовано Уставом СФРЈ из 
1974. године. Тако смо, како би то сликовито рекао  загребачки панк бенд Хладно пиво,  “пали 
без испаљеног метка”.  Подсетила бих да је СФРЈ, све до свог распада 1990. године, имала 
позитивне стопе друштвеног раста, а да је данас само Србија задужена више но Југославија у 
време распада". 
 

 

 
 

Шумадија и Поморавље: Суфицит привреде 170,7 милиона евра  
Извор:Танјуг 

 

Привреда Шумадије и Поморавља, за седам месеци ове године, остварила је обим 
спољнотрговинске размене од 1,9 милијарди евра и остварила суфицит од 170,7 милиона евра. 
- Привреда ова два региона остварила је раст физичког обима индустријске производње од 9,1 
одсто - рекао је директор Регионалне привредне коморе (РПК) Шумадијског и Поморавског 
управног округа Предраг Лучић. 
У саопштењу се наводи и да је Парламент привредника констатовао да је "захваљујући 
законодавним активностима Привредне коморе Србије, у сарадњи са Владом и државним 
органима Србије, успешно реализовано 25 иницијатива које су стигле из привреде". 
 
 

"Чехословак група" данас преузима крушевачку фабрику "14. октобар"  
Извор:Танјуг 

  

Фабрику "14. октобар" у Крушевцу данас ће званично преузети чешка корпорација "Чехословак 
група", у чијем су власништву "Татра" и "Авиа", а присуствоваће премијерка Ана Брнабић. 
"Чехословак група" у свом власништву има више од 40 компанија, међу којима су и "Татра 
камиони", "Татра војна возила" и "Авиа". 
Премијерка ће претходно у Крушевцу представити резултате првих 100 дана. 
Бивши крушевачки гигант ИМК "14. октобар" је индустрија машина и компоненти, а одбор 
поверилаца је прихватио понуду чешке компаније. 
То предузеће је некада производило тешку механизацију, багере и тракторе-гусеничаре, као и 
делове за тенкове. 
Председник Србије Александар Вучић је, такође, потврдио да компанија Татра улази у "14. 
октобар" у Крушевцу. 
Фабрика је некада имала 8.000 запослених, а 8. фебруара ове године је проглашен банкрот. 
Агенција за лиценцирање стечајних управника огласила је продају покретне и непокретне 
имовине фабрике непосредном погодбом, уз прикупљање писаних понуда. 
У питању су објекти металопрерађивачке индустрије, грађевинско земљиште, основна 
средства, инвентар, конструктивна и техничка докуметација и други. 
Процењена вредност оглашене имовине је око 4,8 милијарде динара. 
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То предузеће је продатно у петом покушају, а у стечају је било од почетка 2016. године. 
Уговор о преузимању фабрике су крајем прошлог месеца потписали Зоран Милосављевић 
испед Агенције за лиценцирање стечајних управника, и директор СЦМГ Војислав Спаравало. 
Поцетком октобра је "14. октобар" постало власништво Друштва са ограниченом одговорношћу 
регистрованог за производњу моторних возила "СЦМГ 14. октобар д.о.о. Београд" и та фирма је 
део чешке корпорације "Чехословак" групе. 
Нови власник је најавио да ће до краја 2017. запослити још 150 људи, а тренутно има око 130 
радника. 
СЦМГ ће производњу покренути одмах по добијању дозволе за рад. 
Представници "Татре" су прошле године посетили ИМК "14. октобар". 
Дугови комерцијалним банкама, фондовима и добављачима су били 14,4 милијарди динара, од 
чега око 70 одсто према Комерцијалној банци, Пореској управи и Фонду за развој. 
То највеће предузеће у Крушевцу, које је добило име по Дану ослобођења града у Другом 
светском рату, биће први пут приватизовано. 
 

 

 
 

 
Да ли је 5 до 10% повећање или "повећање" плата и пензија? 
Аутор:Јелена Д. Петровић 
 
Пензије ће од следеће године бити увећане за пет одсто, а пензионери ће добити и једнократну 
помоћ од 5.000 динара у наредних месец дана. Плате у јавном сектору расту за пет до 10 одсто, 
саопштила премијерка Ана Брнабић. 
Током представљања 100 дана Владе у Крушевцу, премијерка Ана Брнабић најавила је 
повећање плата и пензија и напоменула да се о процентима повећања у Влади 
расправљало до касно синоћ. 
Пензионерима ће у наредних месец дана бити исплаћена једнократна новчана помоћ од 5.000 
динара, док се повећање пензија од пет одсто очекује од 1. јануара 2018. 
Према најавама председнице Владе, плате у јавном сектору биће повећане од пет до 10 одсто. 
Тако ће 10 одсто веће зараде имати запослени у: школству, здравству, култури, науци, 
социјалним службама, Пореској управи, предшколским установама, судовима, тужилаштву, 
војсци и полицији, безбедносним службама, као и установама за извршење кривичних 
санкција. 
Запосленима у државној администрацији и министарствима, као и у скупштини, плате ће од 
идуће године бити увећане за пет одсто. 
А како ће се најављено повећање плата и пензија одразити на животни стандард грађана? 
Премијерка најављује историјски највише пензије за најсиромашнији слој пензионера, а 
стручњаци упозоравају на незнатан раст прихода после повећања, због прогнозираног раста 
цена. 
Мишљења грађана подељена 
И старо и младо било је у редовима испред крушевачког Народног музеја. Са сликом 
председника у рукама, пензионери су са нестрпљењем очекивали вести од Владе - када ће их 
веће пензије повести у бољи живот: 

http://rs.n1info.com/topicv189/Jelena-D-Petrovic/1
http://rs.n1info.com/a334975/Vesti/Vesti/Brnabic-U-2018.-penzije-vece-za-5-plate-za-5-ili-10-odsto.html
http://rs.n1info.com/a334975/Vesti/Vesti/Brnabic-U-2018.-penzije-vece-za-5-plate-za-5-ili-10-odsto.html
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“Они стално повећавају, а кад ће да повећају питај Бога. Официри, они нису одбранили државу. 
Они дупе у ћошак кад је било да се брани, него звали радника и сељака, а сад они имају по 
100.000 пензију, а онај рудар што од њега узели, он има 20.000. То је срамота за државу.” 
“Ја сам увек за ако треба у почетку нешто жртвовати да би касније било добро. Јер ништа не 
значи узимати нешто, а касније отићи на дно. Ја мислим да је добро и сада, када је мир, када 
има хлеб да се купи, да се купе намирнице, има све.” 
Могу ли да одахну они на чијим су се леђима преломиле мере штедње? Према најавама 
председнице Владе пензионерима следи једнократна помоћ од 5.000 динара и пет одсто веће 
пензије с почетка наредне године. 
“Такође као резултат напора да се смањи социјална неједнакост, пензионери са најнижим 
примањима након овог повећања добиће пензије које су историјски посматрано највећег 
износа”, истакла је премијерка. 
Ћулибрк: Повећање пензија не значи бољи стандард 
Раст пензија пратиће и раст цена од 3,5 одсто што значи да ће пензионерима приходи реално 
бити већи за 1,5 одсто, каже за Н1 економски новинар Милан Ћулибрк. 
Зато, додаје, повећање пензија за резултат неће имати већи животни стандард. 
“Велики број пензионера неће имати пензију какву је имао, јер су некима пензије умањиване 
знатно више него другима и сада ће просечна пензија са овим повећањем од 1.000 и нешто 
динара бити отприлике око 205 до 210 евра, а просечна прензија 2009. године била је 220 евра. 
Тако да у просеку ће они имати мање него раније, упркос свим овим повећањима”, истиче 
Ћулибрк. 
И запослени у јавном сектору ће убудуће зарађивати 5 или 10 одсто више. Таква одлука не 
изненађује саговорника Н1 јер је, каже, било очекивано да Влада аминује договор председника 
са министрима војске и полиције и шефом БИА од пре месец дана. 
Ћулибрк додаје да ће најављени раст плата и пензија, већи него што је предложио Фискални 
савет, значити и мање новца за инвестиције и спорији привредни раст. 
 

 

 
 

Слога: Плате у Србији равне социјалној помоћи у Немачкој 
Аутор: 021.рс 

 

Удружени синдикати Србије "Слога" поручују да првих сто дана рада Владе Србије са Аном 

Брнабић као премијерком оцењују као "ријалити – владу".  

Слога поручује да је Влада Србије "неуспешна у економији, а успешна у наставку петогодишње 

производње пропагандне манипулације власти над сопственим народом". 

"Да Србија није најбоља у економији, то осећамо по стандарду и висини примања, међутим, 

очигледно да има успеха у прављењу ријалити програма у режији државног врха, што смо 

уосталом видели јуче у Крушевцу где је одржана седница Владе Србије, још једна путујућа, 

дилетантска представа за јавност са циљем приказивања непостојећег успеха и ширења лажног 

оптимизма и наде у некакав бољи живот. О процентима повећања плата и пензија је 

беспредметно говорити, јер њих здрав разум и економска рачуница демантују већ при првом 
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уласку у неку од продавница или самопослуга. То је ништа до пресипање шупљег у празно и 

враћање дела од оног што је раније узето. Оно што је, међутим, веома забрињавајуће је да у 

недостатку економских и здравих одрживости грађани постају све више жртве социјалног 

унижавања и најстрашније манипулације која није забележена у новијој историји ни једне 

европске државе", поручују у УСС Слога. 

 У синдикатима сматрају да се неупоредиво најгори економски и животни стандард у односу на 

друге државе у Европи "константно подгрева и храни повременим национализмима", а 

пензионери и радници заплашују се банкротом. 

"Оно у чему су најуспешнији је да су успели да слуде народ до крајњих граница, да посеју 

мржњу и завист између оних са већим и мањим примањима, који те разлике олако примају 

здраво за готово, не схватајући да су највеће пензије или плате у Србији равне социјалној 

помоћи у Немачкој", закључују у Слози. 

 

 
 

 


