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Сакс: Леони постаје највећи послодавац у Србији са више од 11.000 
запослених 
Танјуг  
 
Генерални директор Клеменс Сакс истиче да су досадашње инвестиције Леонија у 
Србији достигле 75 милиона евра 
 
Компанија Леони отвориће сутра у Нишу нови производни погон, под чијим кровом ће посао 
наћи 1.125 радника, а генерални директор Клеменс Сакс истиче да су досадашње инвестиције 
Леонија у Србији достигле 75 милиона евра, и - најављује нове. 
Када следеће године заврше изградњу нове фабрике у Краљеву, овај произвођач оптичких 
влакана и каблова постаће највећи посодавац у Србији са више од 11.000 запослених. 
Свечаним отварањем новог погона у Нишу, којем ће присуствовати председник Србије 
Александар Вучић, завршава се задња фаза изградње ове Леонијеве фабрике, каже генерални 
директор те компаније у Србији за Тањуг. 
"Отварамо у Нишу око 20. 000 квадрата производних погона, а када завршимо са 
инвестицијом у Краљеву, укупно ћемо имати 110. 000 квадрата производних погона у Србији и 
запошљаваћемо између 11 и 12 хиљада људи", каже Клеменс Сакс. 
Од када је Леони отворио своју прву фабрику у Прокупљу 2009. године, затим 2014. у 
Малошишту у општини Дољевац, а прошле године у Нишу, у републички буџет су по основу 
различитих такси и пореза уплатили 130 милиона евра, подсећа Сакс и поручује да ће будућа 
краљевачка фабрика бити њихова највећа инвестиција у Србији. 
Фабрика ће имати, каже Сакс, 45. 000 квадрата, са још 20. 000 квадратних метара пратећег 
садржаја, а у њој ће посао добити 4. 000 радника. 
Са изградњом комплекса у Краљеву, чија је укупна вредност 60 милиона евра кренуће се у 
септембру или октобру ове године, а у јануару и фебруару наредне године очекује Сакс да буде 
завршено око шест хиљада квадрата погона, док ће цела инвестиција бити заокружена на крају 
2019. године завршетком комплетне изградње. 
"Бићемо највећи произвођачи и добављачи, али је за мене много важније, што је иначе мото 
наше компаније, да будемо најбољи послодавац у Србији", поручује Сакс и поносно истиче да је 
нишка фабрика "лансирала" јединствен дизајн кантина за запослене у целој Леони Групи која 
иначе има 93 фабрике широм света. 
На питање Тањуга, може ли се очекивати и изградња пете фабрике у Србији, Сакс каже да не 
може да прича о томе у овом моменту. 
"За мене је било изненађење када је Леони одлучио да гради четврту фабрику, али на основу 
чињеница да Леони ради добро у Србији и да глобално снажно растемо, тренутно паралелно 
градимо шест фабрика у свету, укључујући Србију, у Мексику, Кини, Бугарској, Тунису и 
Парагвају", објашњава генерални директор Леонија. 
Компанија Леони, чије је седиште у Нирнбергу, у Немачкој, има 93 фабрике у 31 земљи. 
Само у прошлој години имала је приход од 4,9 милијарди евра од продаје, док је у Србији у 
2017. остварила извоз у вредности од 145 милиона евра и налази се на листи 10 највећих 
извозника у нашој земљи за протеклу годину. 
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Вредност досадашњих инвестиција у Србији овог глобалног произвођача жица, оптичких 
каблова и компоненти за аутоиндустрију, износи 75 милиона евра, а до сада су запослили више 
од шест хиљада радника у нашој земљи. 
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић каже да се отварањем новог погона у Нишу, иначе, 
површине веће од два фудбалска терена, заокружује изградња тог комплекса. 
Он подсећа да предстоји завршетак радова на изградњи још три велике фабрике до краја лета у 
том граду, Џонсон Електрика, филипинске компаније ИМИ и аустријског  
Цумтобела. 
"До краја лета ћемо завршити укупно четири нове фабрике у Нишу, укључујући Леони, а све 
ове фабрике у Нишу треба да отворе седам хиљада радних места", каже Булатовић за Тањуг. 
Објашњава да ће посао у овим компанијама наћи значајан број високообразованих младих 
људи и подсећа да је протекле две године незапосленост у Нишу са око 33.000 људи смањена 
на 27. 300. 
"Држава се није задржала само на отварању нових радних места, већ улаже и у подршку 
образовању, па у наредна два месеца очекујемо почетак изградње Научно-технолошког парка у 
Нишу вредног 1,8 милијарди динара, као и реконструкцију и санацију зидина Нишке тврђаве и 
улагање у културу од око 100 милиона динара", каже Булатовић. 
 

Поштари поново протестују 
Ј. Ж. С.  
 
Синдикати запослених у јавном предузећу "Пошта Србије" незадовољни 
примањима. Траже плате "по старом" и једнократну помоћ. Зарађују испод 
просека 
 
ЗБОГ, како кажу, све лошијег материјалног и радно-правног положаја запослених, 
непоштовања закона и синдиката као социјалног партнера, синдикати у Јавном предузећу 
"Пошта Србије", који окупљају скоро све синдикално ангажоване, одлучили су да од синоћ 
ступе у протест испред главних поштанских центара у Новом Саду, Земуну и Нишу. Њихови 
захтеви су значајно побољшање материјалног положаја запослених, што подразумева враћање 
зарада на ниво пре умањења, и исплату једнократне помоћи запосленима. 
- Запосленима у нашем предузећу зараде су све мање, а намети и обавезе све већи - кажу 
синдикалци. 
- Поред умањења од 10 одсто, зараде су додатно обезвређене растом трошкова живота. 
Просечна зарада у ЈП "Пошта Србије", која је некад била изнад републичког просека, сада је за 
21 одсто мања од просечне зараде у Србији. Две трећине запослених прима од 32.000 до 36.000 
динара. Јавно предузеће "Пошта Србије" није директни корисник буџетских средстава, нити 
монополиста, и финансира се из сопствених прихода остварених на тржишту. 
Они наглашавају и да су нагомилани проблеми и катастрофална ситуација настали 
именовањем новог директора "Поште". Према њиховом мишљењу, то место не сме да заузме 
садашњи в. д. Мира Петровић, "због незаконитих суспензија према активистима синдиката и 
запосленима, учесницима у протесту, и покушаја да се суспендованима припише одговорност 
за такозвану штету". 
ВЕЋА БРИГА ЗА СВЕ ДРУГЕ 
СИНДИКАЛЦИ говоре да је "појачану друштвену бригу" Влада исказала према "Телекому 
Србија", Банци Поштанска штедионица, ЈП "Скијалишта Србија", јавним комуналним 
предузећима, тако што им је одобрила једнократну исплату а директним буџетским 
корисницима повећала зараде. 
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Закон о штрајку после 20 година 
Ј. Ж. С.  
 
Почетак јавне расправе о нацрту новог акта. Министар за рад Зоран Ђорђевић 
истакао да још није постигнут консензус послодаваца и синдиката о свим спорним 
питањима 
 
МОДЕРАН и ефикасан закон о штрајку је наш циљ и очекујем да ће у предстојећој јавној 
расправи сви учествовати, рекао је Зоран Ђорђевић, министар за рад, после седнице 
Социјално-економског савета. Он је истакао да још није постигнут консензус послодаваца и 
синдиката о свим спорним питањима, али да је одлучено да се одмах крене у јавну расправу 
како би се чула прихватљива решења и што пре био усвојен нови закон о штрајку. 
 
- Засад нема консензуса о "локауту", односно праву послодавца да привремено затвори 
компанију и тиме спречи губитке проузроковане прекидом рада, све док се не пронађе решење 
- рекао је министар. - Такође спорно је и дефинисање занимања од општег интереса. 
Садашњи Закон о штрајку у примени од 1996, а од 2003. припремају се његове измене. 
Како каже Душко Вуковић, потпредседник Већа Савеза самосталних синдиката Србије, у 
решавање несугласица између радника и газде биће активније укључена и Агенција за мирно 
решавање радних спорова и она ће одредити минимум процеса рада уколико он није 
регулисан. 
- Постоји још неколико новина, али оне нису још прецизно дефинисане, а и неће донети велике 
промене - каже наш саговорник. 
 
 

 
 

437,2 МИЛИЈАРДЕ ДИНАРА Привреда у 2017. књижила профит, ево 
који сектори ИМАЈУ ПЕРСПЕКТИВУ 
 Данијела Нишавић 
 
Трећу годину за редом, предузећа у Србији остварују профит који је за 2017. износио 437,2 
милијарди динара и који је више него дуплиран у односу на годину раније, када је био 187,4 
милијарди динара. Тренд раста има и број запослених којих је било 1.073.557 а што је 
повећање за годину од 34.456 радника. Охрабрује и што је више од 60 одсто предузећа 
пословало позитивно. 
Ово су резултати привреде Србије које је представила Ружица Стаменковић, регистратор 
Регистра финансијских извештаја, у оквиру "Годишњег билтена финансијских извештаја за 
2017. годину". 
Раст БДП-а за прошлу годину износио 1,9 одсто, док је у 2016. био 2,8 одсто, што значи, како 
указује Стаменковић, да раст привреде иде узлазном линијом, али нешто споријим темпом од 
очекиваног. 
Агенција за привредне регистра представљање резултата привреде 
Најуспешнија прерађивачка индустрија раст профита два пута 
Успешно пословање остварено је на нивоу свих сектора, с тим да је прошле године највећи 
позитиван нето резултат у износу од 157 милијарди динара исказан у прерађивачкој 
индустрији. Поред два пута већег добитка од прошлогодишњег, овај сектор бележи и раст броја 

https://www.blic.rs/autori/danijela-nisavic
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запослених за 6,5 одсто или 20.783 радника, тако да је у њему било и највише запослених 
(340.923 радника). 
Добитак сектора трговине порастао 2,3 пута 
Већа профитабилност остварена је и у сектору трговине на велико и мало у коме је добитак од 
82,2 милијарди динара порастао 2,3 пута. Висок позитиван нето резултат од 45,5 млрд динара, 
за 46,1 одсто већи у односу на претходну годину, реализован је у сектору информисања и 
комуникација, а у том сектору је и број запослених повећан (са 44.042 на 46.238 радника). 
Успешно су пословали и сектори снабдевања електричном енергијом, гасом и рударства у 
којима је исказан добитак од 34,4 млрд динара односно 31,1 млрд динара приметно повећан 
(91,6 одсто односно 140,8 одсто), с тим да су они смањили број запослених (3,2 одсто односно 
1,6 одсто). 
Највећи раст код административних и услужних делатности 
Највећи раст профитабилности и раст запослености обележио је пословање привредних 
друштава у сектору административних и помоћних услужних делатности, у коме је остварен 
добитак 3,6 пута већи од прошлогодишњег, у износу од 9,2 милијарди динара, док је број 
запослених повећан за 8,6 одсто (са 61.664 на 66.947 радника). 
Опоравак грађевинарства 
Поред тога, у 2017. години издвајају се и сектори пословања некретнинама, грађевинарства и 
услуга смештаја и исхране, будући да су после вишегодишњих негативних резултата пословали 
позитивно. Сектори грађевинарства и пословања некретнинама, који су у претходној години 
исказали висок губитак (12,0 милијарди динара односно 6,3 милијарди динара), у 2017. години 
бележе позитиван нето резултат од 8,9 млрд динара односно 10,7 милијарди динара. 
Услуге смештаја и исхране највећи раст броја запослених 
Сектор услуга смештаја и исхране прешао је у зону профитабилости са добитком од 2,5 
милијарди динара, а истовремено истиче се и као један од сектора у коме је остварен најбржи 
раст броја запослених (6,2 одсто). Сектор финансијских делатности и делатности осигурања и 
током 2017. године је задржао негативно пословање, мада је губитак од 2,5 милијарди динара 
знатно мањи у поређењу са прошлогодишњим (15,4 милијарди динара). 
 

БРНАБИЋ: Смањен јавни дуг Србије 
 Танјуг 
 
Учешће јавног дуга у БДП-у Србије је смањено на 59,4 одсто, изјавила је данас премијерка Ана 
Брнабић. 
- Јавни дуг је смањен са 71,9 одсто на крају 2016. године, на 59,4 одсто, што је податак од јутрос 
- рекла је Брнабић на свечаној седници скупштине НАЛЕД-а. 
Како каже, добри резултати су омогућили да се настави подршка привреди и повећамо 
отварање нових радних места. 
- Прошле године смо потписали уговоре о додели подстицајних средстава за 36 пројеката 
укупне вредност 50 милона евра. Да би разбили илузију да Влада Србије подржава само стране 
директне инвестиције, морам да кажем да је више од половине од тих 36 пројеката било за 
домаће компаније - истакла је Брнабић. 
Раст страних директних инвестиција 
У Србији је у прва два месеца ове године забележен раст директних страних инвестиција за 21,8 
одсто и оне су износиле 436,9 милиона евра, изјавила је данас премијерка Србије Ане Брнабић. 
Премијерка је истакла да је то за око 80 милион евра више него прошле године. 
- Прошле године, која је била историјска по приливу директних страних инвестиција, имали 
смо рекордних 2,6 милијарди евра и то без икаквих великих приватизација, а Фајнешал тајмс, 
који је кредибилан, прогласио нас је по томе за светског лидера - рекла је Брнабић. 

https://www.blic.rs/autori/tanjug
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Она је изразила очекивање да ће тренд раста који је био у прва два месеца ове године бити 
настављен до краја 2018. 
 

Протест просветних радника сутра испред Владе Србије 
 Танјуг 
 
Чланови Уније синдиката просветних радника Србије (УСПРС) протестоваће сутра у 12 сати 
испред Владе Србије, са захтевом за увођење јединствених платних разреда и повећање плата у 
овој години два пута по десет одсто. 
У школама чланицама тог синдиката неће бити прекида наставе ни скраћених часова, осим у 
Чачку где ће бити штрајк упозорења од 12 до 13 сати. 
Председница тог синдиката Јасна Јанковић је на данашњој конференцији за новинаре рекла да 
се предлогом Закона о запосленима у јавним службама просвета нашла у осмом платном 
разреду, где је напредовање тако постављено да би највећа плата могла бити мања него што је 
сада. 
Педагози и психолози у школама, како је рекла, сврстани су на још ниже место, јер нису 
носиоци занимања. 
 

 
 

Пензионери забринути да ће остати без бања 
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић 

 
Удружење синдиката пензионера Србије са осталим синдикатима тражи да учествује у раду 
радне групе која се бави приватизацијом РХ центара, тврдећи да је ПИО фонд своју имовину 
већ пренео на државу 
Представници Удружења синдиката пензионера Србије затражили су још у јануару пријем код 
министра туризма Расима Љајића, јер су забринути за судбину бања и рехабилитационих цен-
тара који ће се ускоро приватизовати после чега ће они који су бање градили својим радничким 
динаром, остати без могућности да их користе за опоравак. 
– Одговор о сусрету ни до данас нисмо добили, а недавно је поново речено да ће пензијски 
фонд пренети своју имовину на државу како би она лакше приватизовала бање. Управни одбор 
ПИО фонда обезбеђује већину представника који чине све да се имовина врати влади на прода-
ју. Исто то покушавано је 2005. године када је министар привреде био Млађан Динкић, али је 
ПИО фонд тада тужио државу, па је имовина остала у његовом власништву – каже Миша Радо-
вић, председник овог удружења. 
 

Предузећа у Србији остварила профит од 437,2 милијарде динара 
Аутор: Маријана Авакумовићу 

 
Број радних места повећан за 34.456, а у јавним предузећима смањен је број запослених за 
1.979 у 2017. години 
Предузећа у Србији већ трећу годину заредом остварују профит који је за 2017. износио 437,2 
милијарде динара и који је више него дуплиран у односу на годину раније, када је био 187,4 ми-
лијарде динара. Повољни услови пословања допринели су и повећању броја запослених у гото-
во свим секторима за 34.456 радника. 

https://www.blic.rs/autori/tanjug
http://www.politika.rs/scc/autor/897/Jasna-Petrovic-Stojanovic
http://www.politika.rs/scc/autor/895/Marijana-Avakumovic
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На те резултате јуче је указала Ружица Стаменковић, регистратор Агенције за привредне реги-
стре на представљању „Годишњег билтена финансијских извештаја за 2017. годину” и истакла 
да је више од 60 одсто предузећа у Србији током прошле године пословало позитивно. 
Она је указала да трећу годину заредом и јавна предузећа послују профитабилно и навела да је 
576 јавних предузећа остварило добит од 29 милијарди динара, која је два пута већа од прошло-
годишње. За разлику од приватног сектора, у јавним предузећима смањен је број запослених за 
1.979, тако да она тренутно запошљавају 118.115 радника. 
 

Антић: Радници нису отровани, снажан мирис изазвао мучнину 
(Танјуг) 

 
Медији су претходних дана преносили да су због квара на једном од постројења НИС-а у 
Рафинерији нафте у Панчеву радници затражили помоћ због тровања, а министар енергетике 
Александар Антић каже да је медицинским прегледима утврђено да није дошло до тровања, 
али и да државни органи испитују тај случај. 
Антић је рекао да су радници били изложени снажном непријатном мирису, који је код њих 
изазвао мучнину. 
„Пре више од недељу дана је дошло до поремећаја у рафинеријској производњи на једном 
сегменту рафинеријског постројења који је у једном тренутку био угашен и сада је процес 
рестартовања у току”, рекао је Антић јутрос за Прву телевизију. 
Партнер у РТБ-у Бор неће имати право на руду 
Тендер за избор стратешког партнера РТБ-у Бор би требало да буде расписан у мају, а министар 
рударства и енергетике Александар Антић је рекао да стратешки партнер неће имати право и 
на руду, пошто је руда у искључивом власништву државе. 
„По законима Србије нико нема право на руду. Руда је власништво Републике Србије, а партнер 
ће имати експлоатациону дозволу на основу које ће вршити рударску производњу и плаћати 
Србији ту рудну ренту”, рекао је Антић за Прву. 
Каже да наша рудна рента није ниска већ прилагађена европским оквирима. 
Антић је коментаришући раније најаве да ће тендер за РТБ Бор бити расписан у мају нагласио 
да држава није суочена ни са каквим роковима које нам неко намеће, на пример међународне 
финансијске институције. 
Он је казао да је реч о роковима које је држава сама себи поставила и да се на припреми 
тендера за избор стратешког партнера интензивно ради. 
Према његовим речима, РТБ позитивно послује, враћа своје дугове, плаћа све текуће обавезе и 
остварује профит. 
„У тим условима ми препознајемо ово време као идеално да тражимо партнере и имамо више 
компанија које су заинтересоване. То су кинеске, руске, а чак и са запада, пошто смо имали и 
кандску компанију која је радила ђу дилиџенс РТБ-а”, навео је Антић. 
Истиче да ће тендер бити потпуно транспарентан и да ће се пронаћи најповољнији партнер за 
Србију, који ће пратити нашу визију да се РТБ развија, да се отварају нови рудници и задржи 
садашњи број радника. 
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Радници присиљени да масовоно “дочекају” Вучића 
 
* Грађани који се противе бесплатном уступању аеродрома Републици неће се срести са 
припадницима и лидером СНС-а јер ће се окупити уве;е у 18 часова 
Наши извори тврде да је основни разлог његовог доласка покушај да увери „колебљивце“ у 
локалној власти и јавност да је намера државе да бесплатно преузме нишки аеродром 
економски оправдана и корисна за град Ниш, те да твори утисак да за њу има и подршку 
грађана. Коначну одлуку о власничком статусу аеродрома донеће након првомајских празника 
одборници Скупштине града. 
– На велики број имејл адреса у градској управи стигла је Леонијева позивница за свечано 
отварање њихове фабрике коју је проследио начелник градске управе Љубиша Јанић, који је 
касније тражио да му се достави тачан списак радника који иду, кажу неки од радника градске 
управе који желе да остану анонимни. Други додају да је „скоро свима наређено да у 9,20 
часова буду на Тргу краља Александра“, како би организовано отишли на „дочек председника“. 
Према трећима, на „дочек“ су принуђени да иду „сви из градске управе“, изузев мањег броја 
људи који морају да остану како би она иоле функционисала, а „евиденција ће се водити на 
уласку у аутобусе“. 
И неки од запослених у градским јавним предузећима изнели су сличне тврдње. У ЈКП 
Медиани, задуженој за градску чистоћу, сви радници „који желе“ могу на „дочек“ председника, 
уз „претње списковима на којима морају да се потпишу како би доказали своје присуство“, кажу 
они. Сличне информације могу се чути и у другим предузећима, а разликују се само 
информације да ли ће им то одсуство са посла бити плаћено као да су радили или не. 
– Потпуно је нетачно да је свим радницима градске управе наређено да иду на свечано 
отварање фабрике Леони, које је, иначе, изузетно значајно, јер ће обезбедити посао за 2.500 
људи. Не постоји никаква наредба ни обавеза те врсте, а сигурно нисам наредио ни да се праве 
спискови са било чијим именима. Једино сам послао позивницу Леонија свим секретарима 
секретаријата и шефовима служби у градској управи, која, као и свака друга позивница, није 
обавезујућа. Они ће присуствовати отварању у складу са својим могућностима. Послао сам је јер 
је Леони није упутио мени, већ градској управи као институцији- каже за Данас Љубиша Јанић. 
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић (СНС) одбио је да одговори на питање Данаса да ли је 
на било који начин вршио притисак на запослене у градској управи да присутвују Вучићевом 
боравку у Леонију. Председник Скупштине града Раде Рајковић (Покрет социјалиста) каже да 
није наложио било ком раднику службе за слупштинске послове да присуствује овом догађају, 
нити је то неко наредио њему. – Нисам чак ни упутио позив Леонија одборницима Скупштине 
града, нити је то било ко од мене тражио- каже он. 
Грађани који се противе бесплатном уступању аеродрома Републици, иначе, неће се срести са 
припадницима СНС-а јер ће се окупити, додуше истог дана, али у 18 часова, и на централном 
тргу Краља Милана. Грађански протест организује Иницијатива Не дамо нишки аеродром, а 
подржало га је десет опозиционих странака у том граду. Учешће је најавила и Иницијатива Не 
да(ви)мо Београд, која ће на протестима у Нишу „обележити“ годину дана од контроверзног 
рушења објеката у београдској Савамали. 
У Иницијативи Не дамо нишки аеродром су изразили разумевање за запослене у градским 
структурама који морају да иду на отварање Леонија, јер су им се, како су казали, многи јавили 
да кажу да су на њиховој страни, али да ће изгубити посао ако не оду. 
Против слогана “Иш из Ниш” 
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Иницијатива Не дамо нишки аеродром саопштила је да не подржава кампању у медијима „Иш 
из Ниш“- којом се поручује Вучићу да није добродошао поводом одузимања аеродрома, уз 
објашњење да такав слоган „представља Нишлије кроз негативне стереотипе о југу Србије – као 
неписмене и неваспитане“. Она се такође „оградила“ од сваког покушаја да било ко присвоји 
Иницијативу “Не дамо нишки аеродром”, која је „грађанска прича и нема политичке циљеве“. 
– Наш аеродром је много битнији него било која партија, на власти или у опозицији. На 
протест су позвани сви, без обзира да ли су симпатизери неке странке или не. Не заборавите, 
ни у редовима владајуће странке није присутно задовољство оваквом одлуком. Важни су нам 
сви грађани и грађанке, наводи се у обавештењу Иницијативе,у којој се грађани позивају да 
дођу на мирни протест без страначких обележја и да „не наседају на провокације“. 
Опозициона контрола 
Десет опозиционих партија у Нишу најавило је да ће у време посете Вучића фабрици Леони, 
обилазити градску и општинске управе и јавна предузећа, те охрабривати запослене- које 
плаћају сви грађани Ниша, да остану на својим радним местима уместо да учествују у 
режираном дочеку. Саопштење су потписали нишки одбори ДС, Доста је било, Двери, Левица 
Србије, Народна странка, Нишка иницијатива, Нова странка, Покрет слободних грађана, 
Социјалдемократска странка и Покрет за преокрет. 
 

Три сигурна сигнала који гарантују останак Фијата на тржишту Србије 
Дошли да би о(п)стали 
 
Нови колективни уговор којим ће, у наредне три године, бити регулисани обавезе и права 
запослених у компанији Фијат Крајслер аутомобили Србија… 
… затим информација да Групација Фијат Крајслер аутомобили (ФЦА) од 1. маја преузима једну 
од три фабрике Фијатовог кључног добављача – компаније Мањети марели, и то ону за 
производњу браника, само су неке од назнака да Фијат, и после истека десетогодишњег уговора 
са државом Србијом (крајем септембра), остаје у Крагујевцу. Та фабрика ће, већ од почетка 
маја, пословати под именом Фијат пластик, како се, иначе, зову фирме у Италији и у другим 
државама, где та компанија има фабрике за производњу аутомобила. Најсвежија информација 
која упућује на дугорочни о(п)станак Фијата у Крагујевцу јесте да ће у шумадијског „великог 
фићу“, или модел „фијат 500Л“ ускоро, највероватније средином године, почети да се уграђују 
мотори ЕУРО 6 Ц који ефикасније пречишћавају издувне гасове и снижавајући њихову 
температуру. Да ли ће се још који модел производити у крагујевачкој фабрици знаће се, 
највероватније, 1. јуна, када би извршни директор ФЦА групације Серђо Маркионе требало да 
обзнани петогодишњу стратегију пословања. 
Ништа мање важан аргумент за ову причу јесте процена стручњака да је Фијат, 2008. године, 
дошао у Србију с намером да остане на том тржишту. У прилог томе сведочи и податак да су 
Италијани у крагујевачку фабрику до сада инвестирали више од 1,3 милијарде евра и уградили 
најсавременију и најскупљу опрему, попут јапанске пресе „комацу“, италијанског 
роботизованог алата „комау“, немачке лакирнице… Огласили су се тим поводом и највиши 
домаћи званичници, председник Србије Александар Вучић и премијерка Ана Брнабић. Вучић 
је, пре десетак дана, у новоотвореној Индустријској зони Собовица, изјавио да се „нада да Фијат 
остаје, јер нема другачију информацију“. Премијерка Брнабић је била још експлицитнија, па је 
посланицима у Скупштини Србије, одговарајући на посланичко питање, поручила да Фијат 
остаје у Крагујевцу, као и да је у припреми и нови уговор са италијанском (и америчком) 
компанијом који ће, како је рекла, „више бити у интересу грађана“. Таква констатација могла 
би да сугерише закључак да је претходни уговор био против интереса грађана, што се никако не 
може прихватити имајући у виду податак да је Фијат, као највећи домаћи извозник, значајније 
допринео побољшању платног биланса Србије и обезбедио да од производње његовог, до скора 
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најновијег модела аутомобила, живи више хиљада породица радника запослених у тој 
компанији. 
Интересантно је, међутим, да се премијерка Брнабић ни речју није осврнула на неиспуњене 
обавезе државе према Фијату, те запосленима у тој компанији. А реч је о инфраструктурним 
пројектима битним не само за функционисање крагујевачке фабрике аутомобила, него и за 
нормалан живот већине житеља Шумадије и централне Србије. Премијерка Брнабић, 
председник Вучић, али и потпредседница Владе и ресорна министарка Зорана Михајловић 
„мудро ћуте“ кад им се помене завршетак ауто-пута од Крагујевца према Коридору 10 и 
изградња северне и јужне обилазнице око Крагујевца. Изградња тих саобраћајница је, 
подсетимо, обавеза коју је држава Србија, према уговору са Фијатом, морала да испуни до 
почетка (јул 2012. године) серијске производње првог новог Фијатовог модела („500Л“) у 
Крагујевцу. Готово шест година доцније, ауто-пут према Коридору 10 није завршен, „а кад ће – 
не зна се“. Све је више скептика који су убеђени да се то никада неће догодити, као што готово 
нико у Крагујевцу више не верује да ће обилазнице око Крагујевца икада да буду изграђене. У 
таквом контексту, инсистирања стручне јавности да се Крагујевац са Коридором 11 повеже 
изградњом ауто-пута до Чачка, делују као утопија. Притом се заборавља да привреда 
Крагујевца учествује у укупном српском извозу са десет одсто, а након доласка Сименса, тај 
удео ће се, већ у догледно време, повећати. У том контексту посматрано, логично звучи питање: 
Да ли такав град, који је и образовни, здравствени и административни центар којем гравитира 
више од два милиона људи Централне и Западне Србије, те Рашке области и севера Косова, сме 
да буде саобраћајно изолован. 
Пословање без повластица 
Ако је судити према неким, додуше незваничним, информацијама, после потписивања новог 
уговора компанија Фијат Крајслер аутомобили Србија могла би да остане без бенефита које је 
уживала од 2008. године а без којих, по свему судећи, не би ни дошла на наше тржиште. 
Спекулише се да компанија ФЦА Србија убудуће неће бити ослобођена плаћања локалних 
пореских обавеза које, узгред, ни некадашња Заставина фабрика аутомобила није плаћала 
најмање две деценије, односно све док је Фијат није преузео. То, наравно, никако не значи да та 
Заставина фабрика, која је „хранила“ на стотине хиљада радничких породица диљем бивше 
СФРЈ, није радила у интересу грађана. Новим уговором би требало да се регулише и то да ће 
ФЦА Србија почети да плаћа доприносе на плате запослених, као и да ће редовно измиривати 
фискалне обавезе према држави (ПДВ, порез на добит и имовину). 
Радници Заставе оружја јуче почели протесте због најављене промене власничке структуре 
предузећа наменске производње 
 

Оружари траже останак у државном власништву 
 
Имамо безброј примера пропалих приватизација и у Крагујевцу и широм Србије. Зато и 
захтевамо да наша фабрика буде изузета из будуће приватизације домаће војне индустрије. 
Не смемо да дозволимо да нас сутра неко проглашава за технолошки вишак, а да, уколико 
останемо у фабрици, радимо за 25.000 динара месечно. Ово је борба за будућност фабрике и за 
свако радно место, али и за опстанак Крагујевца као индустријског центра, поручено је са 
јучерашњег протеста радника Заставе оружја, одржаног иза поднева испред старе Заставине 
управне зграде, а организованог уочи данашњег почетка нове седнице Скупштине Србије на 
којој ће посланици, поред осталог, да разматрају и Нацрт закона о производњи и промету 
наоружања и војне опреме, којим је, подсетимо, предвиђена и приватизација фабрика домаће 
војне индустрије. 
Председник Синдиката у Застави оружју Драган Илић обавестио је јуче окупљене да ће 
председници Скупштине Србије Маји Гојковић данас доставити петицију којом 2.000 оружара 
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захтева изузеће крагујевачке фабрике из поступка приватизације војне индустрије. Истакао је, 
притом, да је Застава оружје фабрика од стратешког значаја за безбедност и одбрану земље, те 
да мора да остане у државном власништву. Надлежни у Влади се, према његовим речима, куну 
да ће приватним инвеститорима бити омогућено да купе до 49 одсто капитала најзначајнијих 
домаћих војних фабрика, али оружари, како је рекао, не верују да већ сутра неће да буде донет 
нови закон којим ће бити створени услови за продају више од половине капитала предузећа 
наменске производње из групације Одбрамбена индустрија Србије. 
– Наша фабрика управо навршава 165 година постојања и рада, током којих је преживела све 
окупације земље и све системе и друштвена уређења у Србији од средине 19. века. Наши преци 
су је сачували за нас, а ми морамо да је сачувамо за младе раднике који су тек ушли у фабрику, 
као и за будућа поколења. Зато позивам све Крагујевчане којима је стало до Заставе оружја, све 
наше бивше раднике, све грађанске и политичке организације да се у среду окупимо на 
централном крагујевачком Тргу „код Крста“ и да започнемо заједничку борбу за опстанак наше 
фабрике – рекао је Илић. Поручио је да ће радници Заставе оружја да наставе са протестима и 
штрајковима до испуњења захтева, међу којима су и они везани за побољшање услова рада и 
изузеће оружара из уредбе Владе Србије о смањењу зарада запосленима у у јавном сектору за 
десет одсто. 
Директор Заставе оружја Милојко Брзаковић рекао је јуче да су пословодство и Надзорни 
одбор фабрике прошлог петка обавестили руководство Синдиката да је Министарство одбране, 
уважавајући примедбе синдикалних организација предузећа наменске индустрије, у Нацрт 
закона о производњи и промету наоружања и војне опреме уградило амандман којим се 
прецизира да „укупни део државног и друштвеног капитала код произвођача наоружања и 
војне опреме из групације Одбрамбена индустрија Србије не може да буде мањи од 51 одсто“. 
– Обавестило смо Синдикат и да је министар одбране Александар Вулин у два наврата од 
Министарства финансија тражио да запослени у војној индустрији буду изузети из уредбе 
Владе о смањењу зарада запосленима у јавном сектору – казао је Брзаковић за наш лист, 
напомињући да су синдикалне оцене о незавидној финансијској ситуацији у фабрици 
„апсолутне неистине“. Застава оружје, према његовим речима, има уговорене и авансиране 
послове до 2019. године. У фабрику, тврди, сукцесивно стиже нова производна опрема, а Влада 
Србије ће током ове године у осавремењавање Заставе оружја да уложи десет милиона евра. До 
краја године, у фабрици ће, истиче, бити изграђена нова производна хала, површине 4.000 
квадратних метара. 
Шта предвиђа закон 
Нацртом закона о производњи и промету наоружања предвиђена је, подсетимо, продаја до 49 
одсто капитала војних фабрика Застава оружје, Први партизан из Ужица, Слобода из Чачка, 
Крушик из Ваљева, Милан Благојевић из Лучана и Прва искра из Барича, које чине групацију 
Одбрамбена индустрија Србија (ОИС), иностраним и домаћим инвеститорима и компанијама. 
Законом је прописано да ниједан појединачни инвеститор не може да купи више од 15 одсто 
капитала фабрика ОИС. Инвеститоре, међутим, закон не спречава да са својим ћеркама-
фирмама купи и свих 49 посто капитала фабрика ОИС. 
У осталим фабрикама домаће наменске производње инвеститори могу да купе и више од 51 
одсто капитала. 
 

Одложено отварање погона за рециклажу и запошљавање радника 
због финансирања 
 
План компаније да ове године отвори нови погон за рециклажу и 100 нових радних места 
мораћемо да одложимо, док држава не исплати дуговање према нама и креира стабилно и 
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предвидљиво финансирање из Зеленог фонда, истакао је Нинослав Миленковић, директор Е 
рециклаже. 
Током прошлонедљне посете министра Тривана фабрици представљен је висок технолошки 
стандард третмана отпада, као и потенцијали за повећање капацитета прераде са тренутних 
14.000 на 22.000 тона годишње, наводи се у саопштењу за медије из Е рециклаже. 
„Све док се од 12 милијарди динара прикупљених од еко таксе, на третман опасног отпада 
троши 2.2 милијарде, неће бити довољно новца за третман свих насталих количина опасног 
отпада“, додаје Нинослав Миленковић, директор Е рециклаже. 
Веома је охрабрујуће штоје Министар Триван министар који разуме потенцијал рециклажне 
индустрије и допринос који рециклери дају у заштити животне средине. Министар је истакао 
да Србија има капацитета да се развија у области рециклаже свих врста отпада. Циркуларна 
економија је стуб одрживог развоја Србије, а капацитети за рециклажу свих врста отпада 
морају да буду 6 пута већи од оного што тренутно јесу, наводи се у саопштењу. 
Министарство финансија већ трећу годину за редом касни 18 месеци са исплатама за третиран 
отпад, што узрокује додатна непотребна задуживања компанија, па самим тим и камате које су 
огромне. Највећи је проблем што се рециклерима исплаћује само 70 % третираног отпада због 
чега је могуће заустављање већине прерађивачих капацитета у задњем кварталу овде године 
што је равно еколошкој катастрофи. 
„Кључна ствар за напредак у овој области је да се наредном периоду обезбеди да наплаћена еко 
такса буде усмерена на пројекте из области животне средине, као и да се наменски троши. 
Неопходна је одлучна политика државе у овој области и разумевање Минисатрства финансија, 
како би се еко таксе наплатиле у потпуности од загађивача а третиран опасан отпад платио на 
време и у целости”, рекао је Нинослав Миленковић, директор Е рециклаже, саопштено је. 
 

Првог маја уживала раја 
 
 
Данас ћемо, као и сваке године, да се сетимо некадашњег Првог маја. Истина, и сада се не иде 
на посао, у школе и на факултете.  
Само што то сада није празник рада, него државни празник, или „нерадни дан“. Нико не зна, 
нити га интересује да сазна, о чему се ради. Важно је да се не иде на посао. Радни народ одлази 
у кафане, обавља пролећно спремање станова, кућа дворишта и риља баште. С друге стране 
сељаци не знају, нити су икада знали, за празник рада. Седају у рано јутро на дотрајале 
тракторе, па у њиве и воћњаке. А некада, до деведесетих, то је био празник рада. Када су 
директори јели, пили и слушали трубаче са „обичним“ радницима. Па се после препричавало 
шта је ко обукао, ко је с ким флертовао, а ко се напио. Не беше мобилних телефона и других 
техничких чудеса, али беше „правих“ пара. Да се солидно живи. И да остане за кафану. Треба 
бити реалан. Први мај је „девалвирао“ и у развијеним државама, попут, на пример Француске, 
као државе са традиционално јаким синдикатима. Први мај је, једноставно, пратио промене 
значаја, улоге и материјалног положаја радника, док је тржишни капитализам био систем са 
„људским ликом“, и док нису постојале овакве и оволике социјалне разлике, радници и Први 
мај су били „важни“. 
Све је кренуло наопачке пре тачно пет деценија. Те, већ давне 1968, кад су студенти „устали“, 
кад се родило „Чешко пролеће“, па је СССР анектирао Чехословачку, напуштена је златна 
подлога за новац (америчке доларе). Неки невидљиви центри моћи су пројектовали нову 
светску економију, у којој се све прво удостричило, па утростручило, па временом нарасло до 
застрашујућих цифара. Доларски милионери су постали милијардери, цене најскупљих кола 
скочиле су са са 50.000 на милион долара, а годишње зараде менаџера, банкара, певача и 
фудбалера са 100.000 на 10 милиона долара. Некад је најбољи фудбалер вредео 100.000, па 
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милион, па 10 милиона, а сад је и 100 милиона „ситница“. Тренутно око 2.400 милијардера 
располаже са око 7,7 трилиона долара (7.700 милијарди долара), односно као БДП Немачке и 
Јапана. Први на листи има 86 милијарди долара (2,3 БДП-а Србије). У „сиромашној“ Русији, 
чији је БДП једнак половини немачког, већ има више од 100 милијардера, а први налисти 
располаже са око 20 милијарди долара (готово 50посто БДП-а Србије). 
Јасно је шта се десило. Почело је штампање новца без покрића (златне подлоге) и све је 
отишло у небо – актива (имовина), профити, зараде, кредити. Зато ова економија без покрића 
није могла, без СЕКЕ (светске економске кризе) из 2008. године, која је „оголила“ систем. Биће 
их засигурно још. Понајвише због система расподеле новог „спинованог“ богаства које је, на 
дужи рок, неодрживо. Расле су и зараде, али много спорије. Одавно су изгубиле битку са 
осталим учесницима. Да није кредита и својеврсног дужничког ропства грађана радници би 
живели тек скромно. Садашњи парадокс да опет илуструјемо фудбалом. Сетите се наше 
колумни од пре неколикомесеци „Три Нејмара, цела Србија“. Износ трансфера из Барселоне у 
Пари сен Жермен од 222 милиона евра, једнак је просечној месечној плати у Француској (2.225 
евра) за 100.000 радника. Смејурија тек настаје кад „фудбалске“, упоредимо са нашим 
цифрама. Трансфер је једнак просечној месечној плати у Србији од 380 евра, за 585.000 наших 
радника. Или 585.000 месеци (близу 48.000 година) за једног „просечног“ радника. Трећина 
просечних месечних зарада „радног народа“ Србије. Три Нејмара, свесрпске плате. Је ли сад 
јасно, што Први мај није оно што је био. Где су сада радници и синдикати. У поређењу са 
осталима. Само не треба бити већи киатолик од папе, да се не види да оваква расподела пара, 
не може још дуго. 
Никада прерасподела „богаства народа“ није била неправеднија. О томе пише и Тома Пикети у 
свом Капиталу. Двадесет први век не може да издржи садашњу дистрибуцију брзопотезног 
богаћења на једној, и дуготрајног сиромашења на другој страни. Неког догледног Првог маја 
ће, засигурно, радници „устати“. Наши, вероватно, неће. Све док је главна девиза „боље 
примати било колико, него ништа“. Зато је код нас главна првомајска тема – аеродром. После 
председниковог саопштења да је протест грађана Ниша „најтупавији“ протест који је икада 
видео (шта видео, учествовао!), све се вратило у „вертикалу“. Да не буду „тупави“, прво су се 
нишки одборници заклели на „вертикалну“ лојалност. Сви ће гласати са „да“, да „Константин“ 
пређе у Београд. За шаку долара. Ако треба, доплатиће. Само да „Константин“ буде здрав, и да 
се развија. Затим се „спонтано“ јавише градоначелници Краљева и Ужица. Као они што су 
некада „спонтано“ слали ТВ (РТС) поруке подршке Слоби. Куме и моле председника да узме 
Лађевце и Поникве. Шта ће њима, малим и недостојним пред Богом, аеродром. Показало се да 
држава нису градови и општине. „Држава, то сам ја“! 
Аутор је економски аналитичар 
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Беднима и кров отимају 
 
Радник Компаније "Књаз Милош", отац осморо деце, добио је недавно отказ као 
технолошки вишак, а породица остала без примања, а због дуга од 400.000 динара 
због изгубљеног спора с фирмом извршитељи су му закуцали на врата, прича за 
"Вести" Жељко Веселиновић, лидер Удружених синдиката Србије Слога. 

Није и једини коме се овако нешто дешава усред апела највиших српских званичника о 
подизању наталитета и обећањима о новчаним накнадама за сваку нову бебу. 
Мири и Радомиру Арамбашић из Београда који си изродили чак 15-оро деце прети да због 
неплаћених рачуна за Инфостан да остану на улици. 
Они тренутно живе са петоро деце од 16.000 динара инвалидске пензије и дугом од 450.000 и 
мада су потражили су помоћ на више државних адреса, ње нема ниоткуда. 
- Радник са осморо деце добио је отказ само како би фирма показала другим радницима шта их 
чека ако се буне, а при том када је стигао судски дуг од 400.000 адвокати компаније нису 
прихватили да га плаћа у ратама јер су очито поново хтели да га искористе као покусног кунића 
и другим радницима покажу како ће проћи ако се усуде да их туже. "Књаз Милош" се хвали 
хуманитарним акцијама, док оца многобројне породице буквално уништава - прича 
Веселиновић. 
Држава, како каже, на ова "иживљавања" над грађанима којима се плени намештај, или се 
избацују из стана остаје потпуно нема, а при том се "на сва звона" позива на рађање и обећава 
новчана надокнада. 
- Зато је и питање да ли је ова државна прича о наталитету са смешним мерама, само пуки 
маркетинг, када на делу видимо да породица са 15-оро деце не може да преживи од месечних 
примања, а може да се нађе на улици - указао је први синдикалац Слоге. 
Животне драме далеко од јавности 
Пре неколико година било је више случајева радника којима су државне фирме дуговале плате 
и по две и по године, а да су избацивани на улицу зато што су они дуговали држави, односно 
њеним предузећима.  
Потом су се појавили извршитељи које грађани због њиховог крајње нехуманог понашања и 
јурњаве за новцем зарађениним на туђим мукама, називају "лешинарима". 
Адвокат Данило Ћурчић указује да је на делу видљив мањак социјалне правде, али се при том, 
како је навео, не знају размере ове појаве. 
- Ко зна колико је широм Србије случајева људи које неко можда избацује и у тренутку док Ви и 
ја разговарамо. Нажалост, знамо само за оне који се обрате медијима или до њих стигну на 
неки други начин, док многе животне драме прођу мимо очију јавности - каже Ћурчић за 
"Вести". 
Он је истакао и да се све везано за такве процесе који обухватају и извршитеље догађа 
непропорционално. 
- Као што видимо, могу да се наложе мере које подразумевају наплату дуга и исељењем, чак и 
због оних свота које нису много велике и које би људи исплатили под нешто повољнијим 
условима - закључио је овај адвокат. 
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Истина у сенци парола 
- Све се у овој нашој земљи држи само на паролама и обећањима, а ништа у пракси. Овакви 
случајеви људи којима се плени имовина или остају на улици нас погађају. Све их је више, 
свакодневни су и неправда је толика да већ постајемо имуни на њу. Али не смемо да огугламо 
на туђу несрећу. 
Избацивање из стана и поред противљења комшија задесило је прошле године породицу 
Хаватми, Бранку и њеног сина Тарика који болује од церебралне парализе. 
Њих су извршитељи иселили из стана на Дорћолу од 48 квадрата, који је у међувремену био 
продат за свега 26.000 евра, а све због дуга од 6.500 евра за који је несрећна жена гарантовала 
да ће исплатити. 
Асоцијација слободних и независних синдиката је према речима њене председнице Ранке 
Савић недавно имала три случаја својих чланова који су остали без посла јер су им фирме 
пропале, а извршитељи су хтели да их избаце на улицу пре доношења судске пресуде. Како 
истиче, успели су то да спрече. 
- Извршитељи раде на проценат, добијају новац по случају, па не презају ни од чега, а неки тако 
зараде и по 20.000 евра за месец. При том остају на улици људи који су остали без икаквих 
примања, а на ову небрига о сиромашним грађанима се регаује тек када се прича појави у 
медијима. Тек онда се сете и неки политичари да би "хуманост" могла да им буде добар 
маркетинг - прича Ранка Савић за "Вести" указујући да до оваквих несрећних ситуација за 
грађане долази јер не постоји системско решење, већ се све ради на стихијски. 
- Уместо 54 фонтане које је најавио да ће да гради, нека председник Србије помогне 54 
породице. Нека се од ствари окрене људима и више потруди да Србија не буде земља стараца - 
поручила је она шефу државе. 
При том, она је препоручила да свако дете у држави добије дечји додатак, па ако породица има 
петнаесторо - то је 15 дечјих додатака. 
Нехумано друштво 
Жељко Веселиновић каже да Србија све више постаје нехумано друштво. 
- Имали смо примере отказа самохраним мајкама, радницама оболелим од канцера на које 
држава уопште није реаговала, чиме је може се рећи дала зелено светло и свима који послују у 
Србији да могу да ураде исто - каже лидер Слоге. 
 
 


