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Тотална обустава рада у Застави оружју од сутра 
Пише: З. Радовановић 

 
* Оружари захтевају оставке или смену Надзорног одбора и пословодства 
Крагујевачки оружари сутра  ће, као што је и најављено, у потпуности да обуставе рад у све три 
радне смене. 
Од тоталне обуставе рада, поручено је са јучерашњег протеста, могу да одустану само у случају 
да Надзорни одбор и менаџмент фабрике до данас испуне све захтеве оружара, како оне раније, 
тако и јуче испостављене додатне који се, поред осталог, односе на изузимање те фабрике их 
приватизације војне индустрије, повећање зарада и побољшање услова рада, те обелодањивање 
износа губитка предузећа за 2017. и резултата пословања у првом овогодишњем кварталу. 
Како је испуњење речених захтева у датом року практично немогуће, то је сасвим извесно да ће 
Заставини оружари данас у потпуности обуставити рад, док ће око поднева, како наш лист 
сазнаје, организовати протест испред старе Заставине управне зграде где ће званично 
затражити оставке или смену свих чланова Надзорног одбора и комплетног пословодства 
Заставе оружја. 
Генерални директор Заставе оружја Милојко Брзаковић каже да руководство Синдиката 
лажима, манипулација, сејањем страха и притисцима изводи раднике те фабрике на протесте. 
Тврди да синдикалне вође то чине из политичких, али још више из личних разлога, како би 
сачували привилегије које су за руководиоце Синдиката „неупоредиво веће од оних које имају 
њихове колеге у свим осталим фабрикама из групације Одбрамбена индустрија Србија“. 
Пословодство Заставе оружја намерено је да синдикалним вођама у тој фабрици омогући све 
оно што им по закону припада, плус десет одсто више од тога, али то, према Брзаковићевим 
речима, руководиоцима Синдиката у Застави оружју никако не одговара. 
Истиче, притом, да је бојазан радника од приватизације неоснована, пошто има уверавања 
надлежних у Министарству одбране и Влади да капитал фабрика војне индустрије може да 
буде продат само кредибилним компанијама из оружарске делатности. Додаје да је менаџмент 
спреман да до краја месеца исплати још по 10.000 динара бонуса. 
Кривичне пријаве против председника синдиката 
Због прошлонедељног инцидента у управној згради Заставе оружја, којој је, према наводима 
менаџмента, председник Синдиката Драган Илић вређао и претио члановима Надзорног 
одбора и пословодства, па и физички насрнуо на председника НО, пуковника Ивицу 
Марјановића, Марјановић, који је, након тога хоспитализован на Војномедицинској академији, 
поднео је кривичну пријаву против Илића. Директор Брзаковић против Илића је, како сам 
каже, поднео две кривичне пријаве. Једну због тога што је недавно насрнуо на раднике 
обезбеђења фабрике, и другу зато што је оставио аутомобил на улазу у фабрику који је и 
противпожарни пут и тиме угрозио безбедност предузећа. 
 

Погинуо радник Стакларе у Параћину 
Пише: ФоНет 

 
Радник Српске фабрике стакла из Параћина Драган Недељковић (48) погинуо је данас у 
руднику Плана, потврђено је у тој фабрици. 
Управљајући тешким багером Недељковић је слетео у амбис дубок око 70 метара и на месту је 
остао мртав. 
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Радио је на припреми терена за минирање, а за сада не знамо како је дошло до тога да се багер 
омакне и сурва у амбис. Драган је био искусан радник, кажу у СФС. 
У руднику Плана се копа камени агрегат за производњу стакла. 
Форум средњих стручних школа Београда очекује помоћ државе у решавању стамбеног питања 
 

И просветари траже јефтине станове 
Пише: В. Андрић 

 
Форум средњих стручних школа Београда (ФССШБ) тражи да се запосленима у просвети 
омогући куповина станова по повољним условима, као што ће ту прилику имати припадници 
војске, полиције, запослени у Безбедносно – информативној агенцији и Управи за извршење 
кривичних санкција. Иницијатива је упућена Министарству просвете, које се синдикату засад 
само захвалило на предлогу.  
Председник ФССШБ Милорад Антић каже за Данас да је идеја потекла од чланова тог 
синдиката, који сматрају да и они треба да имају право да конкуришу за куповину станова по 
повољним условима. 
– Образовање је стуб сваког друштва, а полицајци и војници су потекли из наших учионица. 
Запослени у просвети су незадовољни својим материјалним положајем, многи немају решено 
стамбено питање и са таквим статусом одлазе у пензију. Због тога смо тражили да министар 
просвете нашу иницијативу изнесе пред Владу Србије и да се наш захтев уврсти у леx 
специалис за изградњу станова. Без квалитетног образовања и задовољног наставника нема ни 
напретка у друштву – каже Антић. 
У допису који је Форум упутио Министарству просвете наведено је да су просветни радници 
„неспорно препуштени сами себи, сналазе се на разне начине, подижу кредите код пословних 
банака које им нуде високе камате, док држава за то време ћути и решава проблеме 
запосленима у другим делатностима. Кажу и да им је драго што држава обезбеђује станове 
војсци, полицији и органима безбедности, али истовремено питају – где смо ми? 
Антић најављује да ће се, ако Влада одбије овај предлог, обратити скупштинском Одбору за 
образовање и посланичким групама у парламенту, а планирано је и покретање петиције коју ће 
просветни радници упутити Скупштини Србије. 
Захтев да и други запослени у јавном сектору имају шансу да дођу до јефтинијих станова раније 
је изнео и Савез самосталних синдиката Србије. Из Владе је одговорено да ће, ако прва фаза са 
јефтиним становима за безбедњаке буде успешна, пројекат бити проширен за све који су за то 
заинтересовани. 
 

Нереди на улицама Париза 
ФоНет 

 
Широм Француске данас су одржани синдикални протести због смањења плата у јавном 
сектору и реформи које спроводи председник Француске Емануел Макрон, а у Паризу се 
полиција сукобила са групом младих људи који су уништили две продавнице и аутобус. 
  
У саопштењу полиције се наводи да је демонстрацијама у Паризу присуствовало око 15.000 
људи, а 20 демонстраната је ухапшено због насиља, преноси АП. 
Протести у којима учествују сви највећи синдикати данас су одржани у више од 140 градова, 
малих места и села широм Француске. 
Француска електро-мрежа саопштила је да је због штрајка смањена испорука електричне 
енергије, јер је неколико нуклеарних реактора морало да смањи производњу. 
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Ово је година у којој ћемо стићи стандард 1990. и ВРЕМЕНА АНТЕ 
МАРКОВИЋА 
 Данијела Нишавић 
 
Производња из месеца у месец бележи раст, али далеко је то од довољног. Да би достигли ниво 
просечне из 1990. године тренутни ниво производње морао би да буде за 44,2 одсто већи, а ако 
наставимо овим темпом из транзиционог јаза изаћи ћемо 2026. године. 
Ово је став и рачуница др Ивана Николића, економисте, сарадника Економског иниститута и 
уредника МАТ-а. Оно што охрабрује је да је укупна индустријска производња крајем 2017. 
достигла је свој највећи ниво у последњих 25 година. Исти закључак важи и за сектор 
прерађивачке индустрије. Тренд раста бележи се у континуитету од 2014. године, каже наш 
саговорник. 
А кад се погледа уназад, шта се дешавало? 
- Премашена су досадашња два максимума у производњи из овог периода. Први, који је био 
достигнут крајем 1997. године, непосредно након продаје Телекома, а с тим у вези вештачки и 
једнократно подигнуте домаће тражње која је потрајала до марта 1998. године. Други 
максимум је остварен у освит светске економске кризе, током марта 2008. године - указује 
Николић. 
Два максимума 
"Крушик" мински програм производња 
А шта се дешавало 1997. Током друге половине те године индустријска производња је нагло 
скочила након убацивања новца од продаје Телекома. Пре свега, у сферу финалне потрошње, 
али и у обртне кредите за привреду. Међутим, раст је био изузетно кратак и трајао је само шест 
месеци. 
- Ефекти Телекома су деловали као подстичући, а појачавање спољног зида санкција као 
ограничавајући фактор раста. Већ у 1999. производња је била мања за 25,6 осто него у 
претходној години што је последица, пре свега, НАТО агресије али и рецесије у производњи 
која је утврђена у другој половини 1998. - истиче Иван Николић. 
Позитиван тренд од 2014. 
Највећи извозник "Фијат" 
Куриозитет је, оцена је нашег саговорника, да овакву позитивну епизоду раста индустријске 
поизводње која је започета у лето 2014. није пронађена ни у деценији која предходи распаду 
СФРЈ. Николић подсећа да је раст физичког обима индустријске производње у осамдесетим 
годинама прошлог века износио само 0,95 одсто међугодишње, док се од августа 2014. до 
почетка 2018. просечан трендни прираштаји производње на месечном нивоу крећу око 0,55 
одсто, а то одговара годишњем расту од 6,8 одсто. 
- Постојећа динамика индустријске производње је задовољавајућа. Утисак квари и даље низак 
обим који је пресудно редукован током прве половине деведесетих. У том смислу како је 
тренутни ниво производње још увек за 44,2 одсто нижи од од просечне производње из 1990. 
лако се може израчунати да ћемо за излазак транзиционог јаза морати да чекамо 2026. годину 
- указује Иван Николић. 
Одржив раст уз одвостручен удео средње-високих технолошких области 
 
Најбоље резултате даје област производње хемикалија и хемијских производа 

https://sport.blic.rs/autori/danijela-nisavic
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Поред стабилности, раст индустријске производње се од 2014. карактерише и све већим 
квалитетом. Раст је одрживији, вођен је доминантно извозом, а током 2017. и инвестицијама. 
Штавише, резултат је утолико значајнији јер је постигнут за време примене оштрих мера 
фискалне консолидације које су неповољно деловале на домаћу тражњу, указује уредник МАТ-
а. 
- Оно што је карактеристика наше индустрије је да се од 2010-2017. удвостручен удео средње-
високих технолошких области прерађивачке производње у стварању додате вредности овог 
сектора, са 11 одсто на 22 одсто. Унутар овог технолошког подскупа области производње 
најбоље перформансе врло стабилно бележи област производње хемикалија и хемијских 
производа. Примера ради, њој се дугује у периоду 2014-2017. чак 46 одсто прираста додате 
вредности целог подскупа средње-високих технолошких области - наглашава Иван Николић. 
Фармација подбацила 
Фармацутска индустрија у лаганом паду још од 2008. 
Високо технолошке области, у које спадају производња рачунара, електронских и оптичких 
производа, као и производња основних фармацеутрских производа и препарата, је незнатно 
редуковала свој удео у прерађивачкој индустрији, и то искључиво због лоших перформанси 
фармацеутске индустрије која је дугорочно посматрано у лаганом паду још од 2008. године. 
 

Брнабић: Има још посла, треба нам више нових инвеститора 
Танјуг 
 
Председница Владе Србије Ана Брнабић посетила је данас Зајечарску пивару, која је у 
власништву Хајнекена (Хеинекен) и поручила да је пословна клима у Србији добра, за шта су 
најбољи доказ, каже, инвеститори који су, попут холандског произвођача пива, у земљу дошли 
пре 10 година и у Србији шире своје пословање. 
Брнабић је пивару у Зајечару посетила поводом 10 пословања компаније Хајнекен у Србији, 
честитала им јубилеј и пожелела још много деценија успешног пословања у нашој земљи. 
Подвукла је да је Хајнекен у протеклих десет година улозио у Србију око 200 милиона евра 
инвестиција, а директно запошљава око 300 људи. 
"Компанија је последње две године из фазе у фазу додатно инвестирала у пивару, што нам 
много значи", рекла је премијерка. 
Она је назначила да влада много улаже у то да направи бољи пословни амбијент у Србији. 
"То меримо нашом годишњом позицијом на Дуинг бизнис листи Светске банке где четврту 
годину за редом Србија напредује. Али, важније од те позиције је када видите да инвеститори 
који су дошли пре 10 година, остају овде и шире пословање. То је најбољи доказ да је пословна 
клима у Србији добра", рекла је Брнабић. 
То, навела је, ипак не значи да је та клима и довољно добра, те додала да има још много посла, 
како би се привукли нови инвеститори и омогућило компанијама, попут Хајнекена, да се даље 
развијају у Србији, на чему се свакодневно ради. 
Брнабић је истакла и да је Холандија наш важан економски партнер, један од 20 најважнијих 
трговинских партнера и још важнији политички партнер, којој се захвалила на подршци у 
европским интеграцијама. 
Указала је да се у последњих пет година холандске инвестиције у Србији увећавају, а да су 
компаније из те земље до сада у Србију инвестирале око 2 милијатрде евра. 
"Ми смо учили од холандских компанија, стицали нова знања, технологије, способности и све 
то смо искористили да прошле године наш извоз у Холандију порасте за мало више од 30 одсто 
у односу на 2016. годину и да значајно смањимо увоз из Холандије", подвукла је председница 
владе. 

https://sport.blic.rs/autori/tanjug
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Она је посебно захвалила компанији Хајнекен на томе што је помогла обнову Народног музеја у 
Београду, будући да је до сада прикупљено 40.000 евра. 
"То је један од великих пројеката које влада завршава, и надам се да ћемо сви заједно 
присуствовати отврању Музеја крајем јуна", рекла је премијерка. 
Генерални директор Хајнекен Србија Виктор Гилхофер истакао је да је та компанија само у 
последње две године уложила 11 милиона евра у пивару у Зајечару. 
Прошле године је, каже, проширен капацитет и отворена нова линуја за пуњење лименки, што 
је био најкомплекснији пројекат, због којег важе строге процедуре за безбедност у фабрици. 
Он је подвукао да је за руководтсво компаније важна безбедност запослених, а да није било 
ниједног акцидента или повреде на раду у претходних 354 дана. 
"Ништа није важније од тога да се наши запослени врате безбедни кућама", подвукао је 
Гилхофер који је премијерки током обиласка представио нову производну линију. 
Додао је да ће компанија наставити да пружа подршку локалној заједници, истичући да је 
поносан што су потрошачи помогли куповином пива у реновирању Народног музеја. 
Посебно је истакао значај одговорне конзумације, наводећи да су ове године у Србију донели 
"Хајнекен зеро", безалкохолно пиво за оне који се у било ком тренутку зажеле "сока од хмеља". 
"Овде смо да бисмо остали и наставили да правимо пиво које људи воле. Верујемо у ову земљу 
и ценимо њене вредне људе", рекао је Гилхофер. 
Амбасадор Холандије у Србији Хендрик ван ден Дол истакао је да су Хајнекен пивара у 
Зајечару и легендарно пиво симболи онога што се мозе постиће српским занатом, традицијом 
и знањем у комбинацији са холандским иновацијама и модерним технологијама. 
"Надам се да ће бити сличних инвестииција и да је ова посета потврдила ентузијазам који је 
присутан у српско-холандским односима и сарадњи", рекао Ван дел Дол. 
У Србији, компанија Хајнекен послује у две пиваре, Зајечару и Новом Саду. 
"Волим пиво, нисам љубитељ вина" 
"Пробала сам, нисам нарочити љубитељ вина, више волим пиво, и у суботу сам била са својим 
пријатељима и пили смо Зајечарско пиво", казала је премијерка. 
Како је рекла, тада није знала зашто је на пиву слика Вука Караџића, али је данас сазнала да је 
то део подршке отварању Народног музеја и да се од сваке продате лименке, један динар 
издваја за Народни музеј, као и да је до сада на тај начин прикупљено 40.000 евра. 
"Волим Зајечарско, одлично је пиво и драго ми је што имамо локални бренд", рекла је 
Брнабић. 
 

 
 

Догодине у ово време производићемо тракторе 
Аутор: Аница Телесковић 

 
 
Фабрику ћемо градити на новој локацији, заједно са локалним партнером, најавила је Малика 
Сринивасан, директорка индијског ТАФЕ-а, у разговору за „Политику” 
 
Производња у Индустрији машина и трактора (ИМТ) почеће за годину дана. Мислим да је то 
добар период за започињање бизниса у Србији. Овим речима Малика Сринивасан, главна 
извршна директорка индијског ТАФЕ-а, за „Политику” говори о пословним плановима ове 
индијске компаније на српском тржишту. Каже да је посета Београду за њу веома емотиван 
моменат, јер су ове две компаније неколико деценија веома успешно сарађивале. 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/687/Anica-Teleskovic
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– Знате већ да смо недавно купили жиг ИМТ-а и интелектуалну својину овог некада успешног 
бренда. Срећни смо јер сада имамо прилику да обновимо сарадњу, која је била прекинута 
почетком деведесетих година. Генерално говорећи, волели бисмо да бренд ИМТ-а вратимо на 
тржиште. Веома је рано да у овом тренутку коментаришем колико ћемо новца уложити у 
Србију. 
То ће, пре свега, зависити од бизнис плана – истиче наша саговорница. 
 
 
 

 
 

У Високој пословној школи у Блацу траже смену директора 
ИЗВОР:РТС 
 
Део запослених у Високој пословној школи у Блацу, чланови Синдиката образовања Србије 
ступили су у штрајк, захтевајући оставку директора Љубише Милачића. 
Поновни избор директора Љубише Милачића. део запослених сматра незаконитим и оптужују 
га - за игнорисање надлежности стручних органа, фалсификовање службених исправа, стицање 
противправне користи, мобинг, уцене и отказивање уговора о раду. 
У руководству школе одбацују те оптужбе и кажу да, упркос штрајку, школа ради нормално. 
Валентина Илић, председница Синдиката образовања Србије каже: "Кривичне пријаве, колико 
сам ја схватила, првостепене су одбачене, па се ишло на другостепено процесуирање, нису 
кривичне пријаве одбачене. Зато ми тражимо детаљну инспекцију. Што се тиче избора самог 
директора, ја ту не бих давала коментар, ту је просветна инспекција, која треба да дође овде и 
да спроведе истрагу на основу чега, како је изабран, да ли је регуларно изабран, да ли је било 
других људи који су конкурисали." 
"Директор је изабран, значи завршен је процес избора директора и руководства школе пре 
месец дана, директор је изабран на нови трогодишњи мандат, који му почиње првог октобра 
2018. године, тако да морате да ми кажете да ли су захтеви основани , ако је неко изабран пре 
месец дана , где је имао право да. Још једна веома битна ствар, од два кандидата, ти који су 
били противкандидати, данас су они у штрајку, мада морам да кажем да је он добио 
једногласно избор за директора," објашњава Бојан Коцић, помоћник директора ВПШ у Блацу. 
 

Штрајк јавних службеника широм Француске, сукоб полиције и 
младих у Паризу 
 
ИЗВОР:ТАНЈУГ 
Радници запослени у јавним службама у Француској штрајкују због плана владе да укине 
120.000 радних места до 2022. године. У Паризу је дошло до сукоба полиције и групе младих, 
јавља АП. 
Девет синдиката је сазвало штрајк са заједничким захтевом да се повећају зараде, али и против 
све распрострањеније употребе краткорочних уговора у јавним службама, пренела је агенција 
АП. 
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Сукоби у Паризу 
"АПТН" јавља да се са полицијом у Паризу сукобило најмање 100 младих, који уопште нису 
учествовали у том протесту. 
Појединци су, како јавља АП, гађали полицајце разним предметима, док је полиција узвратила 
пендрецима и сузавцем како би их раздвојила од учесника одобреног протеста. 
Већина хуллигана носила је ски-маске и фантомке преко лица. 
Извештачи "АПТН" јавили су да је неколико људи ухапшено, а за сада нема податка о 
повређенима. 
Ово је трећи штрајк јавних службеника од доласка Емануела Макрона на место председника, у 
мају прошле године. 
У својој кампањи Макрон је обећао смањење јавних трошкова и побољшање закона о раду. 
На стотине летова ка и из Француске је отказано, јер су се контролори лета прикључили 
штрајку. 
 
 

 
 

ХОРОР У ТУРСКОЈ ФАБРИЦИ У СМЕДЕРЕВУ: Шиканирање 300 
радница на један WЦ! АКО РАДНИК ПОГРЕШИ У ШИВЕЊУ, БАЦАЈУ 
ИМ СВУ ХРАНУ?! 
(Курир/М.Бранковић) 

 
 
На 300 радница је један WЦ, на паузи једу поред клозетске шоље, у целој хали раде само 
четири клима-уређаја, а ако један радник погреши у шивењу, Турци свима за казну побацају 
храну да не би могли на паузу за топли оброк! 
 Ове језиве податке о стању у турској фабрици "Кајзен" у Смедереву за Курир је изнео Жељко 
Веселиновић, председник Удружених синдиката Србије "Слога". 
 - Плата је 25.000 динара, прековремено се ретко плаћа! Ми смо запосленима у "Кајзену" 
пружили помоћ с обзиром на то да имају забрану да оформе синдикат. 
 Третирају их као да нису људи! Мушкараци, којих има око 50, имају један WЦ у свлачионици, 
која је и једино место где им је дозвољено да једу - наводи Веселиновић. 
 Он додаје да ниједан радник нема уговор за стално, као и то да је "Кајзен" од државе добио 
новац да запосли 800 људи. Због неисплаћене плате и прековременог рада запослени су 11. 
маја обуставили рад. Послодавац их је послао кући, истог дана им је све исплаћено, али 
наредног седморо запослених добија отказ! 
  
- Понуђено им је да потпишу споразумни раскид под претњом да ће бити кривично гоњени и 
завршити у затвору, јер су, како су им послодавци објаснили, постављајући слике са штрајка на 
Фејсбук прекршили одредбе уговора и "објавили поверљиве информације и службене тајне". 
Четворо радника је потписало, остали су одбили. Њима је речено да ће им решење послати на 
кућну адресу - наглашава Веселиновић и додаје: 
- На основу тог решења планираћемо даље кораке, али сигурно идемо на суд. Планирамо тужбе 
и обавестићемо међународне институције! 
Један од радника који је остао без посла (име и презиме познато редакцији) потврдио је да су 
услови у којима раде ужасни, као и то да је одбио да потпише решење о отказу. 
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Кајзен: Не можемо вам дати изјаву 
 Покушавали смо јуче да разговарамо с менаџментом фабрике. Секретарица је упорно 
понављала како нико од надлежних нема времена, а кад смо затражили мејл адресу да 
пошаљемо питања, одбила је да нам је да. 
- Можете да оставите ваш мејл па ће вам они рећи ако вам је нешто потребно. У великој су они 
гужви сада. Молим вас да ви нама дате ваш мејл, имамо ми мејл, али ви оставите нама ваш. Ја 
тренутно не могу вама да дам мејл фирме, морам прво да се распитам да ли они уопште желе 
да вам дају изјаву - рекла нам је секретарица, шта год то значило. 
  
 
Зоран Ђорђевић: Послали смо инспекцију 
  
 Министар за рад Зоран Ђорђевић рекао је да је инспекција јуче била у овој фирма по пријави 
пет радника који су се жалили на услове рада. 
Из ресорног министарства наводе за Курир да је 15. маја Одељење инспекције рада Смедерево 
примило пет пријава. Како незванично сазнаје, инспекција је у "Кајзену" затекла радника који 
ради на скидању флека, а није имао адекватну опрему за рад. 
 

  
 

Данас: И просветари траже јефтине станове 
Извор: Н1 
 
Аутор текста:Данас 
 
Форум средњих стручних школа Београда упутио је иницијативу Министарству 
просвете да се и запосленима у просвети омогући куповина станова по повољним 
условима, као што ће ту прилику имати припадници војске, полиције, запослени у 
Безбедносно-информативној агенцији и Управи за извршење санкција, преноси 
лист Данас. 
Председник овог синдиката Милорад Антић рекао је за Данас да је идеја потекла од чланова 
који сматрају да и они имају право да конкуришу за куповину станова по повољним условима. 
"Образовање је стуб сваког друштва, а полиција и војници су потекли из наших учионица. 
Запослени у просвети су незадовољни својим метаријалним положајем, многи немају решено 
стамбено питање и са таквим статусом одлазе у пензију", рекао је Антић. 
Због тога смо, додао је, тражили да министар нашу иницијативу изнесе пред Владу Србије и да 
се наш захтев уврсти у леx специалис за изградњу станова. 
Министарство просвете се синдикату, за сада, само захвалило на предлогу. 
Лист подсећа да је сличан захтев раније поднео Савез самосталних синдиката Србије, а из 
Владе је одговорено да ће, ако прва фаза са јефтиним становима буде успешна, пројекат бити 
проширен за све који су заинтересовани. 
 
 

http://rs.n1info.com/journalist48/Danas-/1
https://www.danas.rs/drustvo/i-prosvetari-traze-jeftine-stanove/

