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Штрајк због мањих плата у “Митросрему” 

Ауторка: Смиљка КОСТИЋ   

У “Митросрему” у Сремској Митровици незадовољни новим анексом уговора о 
раду. Синдикат фирме: Не треба смањивати зараде, већ повећати производњу 

РАДНИЦИ пољопривредног предузећа “Митросрем” у Сремској Митровици почели су у 
понедељак штрајк, незадовољни новим анексом уговора о раду и смањењем плата од 20 до 60 
одсто, које треба да уследи већ од јуна. Стеван Јовановић, председник Самосталног синдиката у 
“Митросрему”, за “Новости” тврди да је ова корекција плата уследила због ранијег дуга према 
Развојном фонду Војводине, те да се потраживање може измирити пре свега повећањем 
производње. 

Радници “Митросрема”, које се налази у УППР (Унапред припремљени план реорганизације), 
окупили су се у понедељак испред фирме, захтевајући да се одмах раскине анекс уговора о раду, 
и да се направи нови пресек коефицијената по радним местима. 

- Враћамо дуг РФВ, за који месечно издвајамо шест милиона динара. Управо због тог дуга нама 
је прошлог месеца био блокиран рачун. Али, да бисмо њега измирили, не треба да се смањују 
плате, већ да се увећа производња - тврди Јовановић, узимајући за пример “Митросову” 
фабрику за прераду кукуруза “Корн продукт”, која, када ради пуним капацитетом, доноси 
радницима целу једну бруто-плату, али и ту је тренутно упослено само 10 одсто капацитета. 

Поред ове фабрике, фирма обрађује и око 4.000 хектара најбоље земље, која је на време 
засејана. Ту је и фарма у Великим Радинцима, где се тови око 12.000 свиња. 

- Радници траже да раде. Ово је само изговор, хоће да нас натерају да фирму напустимо 
својевољно, како би после отишла под стечај и јефтино се продала - тврди председник 
синдиката, додајући да је од 360 запослених, штрајк подржало више од 300, те да они неће 
одустати од захтева. 

С друге стране, Ненад Булић, директор “Митросрема”, који је током данашњег дана покушавао 
са радницима да избегне штрајк, није хтео да да изјаву за медије, уз образложење да нема 
овлашћење. Како наш лист, међутим, сазнаје, лане је “Митросрем”, после дуго година, први пут 
позитивно пословао, а садашња корекција плата настала је како би се избегао банкрот. 

Посртање једног од најуспешнијих предузећа у Срему, подсетимо, почело је кад је 
пољопривредно добро пало у руке нарко--боса Дарка Шарића. Колектив са више од 1.000 
радника се преполовио, опала је сточарска и повртарска производња. А, још већи проблем је 
настао када је држава “Митросрем”, као имовину стечену организованим криминалом, ставила 
под своје скуте. Радници су се понадали да ће им тада бити боље, односно, да ће држава 
организовати боље пословање, али до данас, питање власништва није решено. 
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МАЊЕ ОД 22.000 ДИНАРА? 

СМАЊЕЊЕ плата које је руководсто “Митросрема” најавило од следећег месеца, како кажу, 
неће бити испод законског минимума, док Јовановић тврди да ће се оне спустити испод 22.000 
динара. 

Турским послодавцима за прековремени рад - прекршајне 

Аутор: Ј. И.   

Инспекција у "Кајзену" у Смедереву због пропуста у прерасподели радног времена 
и исплате прековременог рада запосленима 

ИНСПЕКЦИЈА рада поднеће прекршајне пријаве против турске фабрике текстила "Кајзен" у 
Смедереву због пропуста у прерасподели радног времена и исплате прековременог рада 
запосленима, потврђено је "Новостима" у Министарству за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања. 
 
- Прековремени рад је трајао дуже од 6 месеци и био је распоређен у две календарске године, а 
плаћен је једнократно у априлу 2018. за 2017. и 2018. - наведено је у допису. 

Када је реч и законитости отказа за неколико запослених после једнодневне обуставе рада, 
судећи по објашњењу надлежног министарства, закон није прекршен. 

- За двоје запослених послодавац је покренуо поступак за отказ уговора о раду због снимања и 
приказивања протеста на друштвеним мрежама. Покушао је да им уручи упозорење и решење 
о удаљењу са рада, што су запослени одбили. Поступак је у току, а имајући у виду рокове, а 
нарочито чињеницу да сви запослени раде на одређено време до 31. 5. 2018. године, уговор о 
раду ће им истећи пре него што им решење о отказу по овом основу буде уручено - објашњено 
је за наш лист. 

Како још наводе у Министарству рада, за троје запослених који су закључили са послодавцем 
споразуме о престанку радног односа, "инспектор не утврђује да ли је сагласност постојала". 

 

 

Радници Застава оружја прекинули штрајк 

Извор: Бета 

Штрајкачки одбор крагујеваче фабрике Застава оружје данас је одлучио да прекине генерални 

штрајк јер се један број запослених вратио у производњу. „Нема сагласности међу радницима 

да и даље будемо у штрајку”, рекао је агенцији Бета председник синдиката Застава оружја 

Драган Илић. 

http://www.politika.rs/
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Он је истакао да синдикат не жели поделу међу запосленима, од којих је један број одлучио да 
се врати на радна места страхујући да не изгубе посао. „План је да у четвртак, 31. маја 
протестујемо у Београду, испред Владе Србије”, рекао је Илић. 

Крагујевачки оружари су генерални штрајк отпочели 23. маја у све три смене са захтевима да 
фабрика буде изузета из приватизације, а радници из умањења плата од 10 одсто. 
Тражи се и смена директора и бољи услови рада, као и исплата бонуса и регреса.  

Плате већ деценију стагнирају 

Реалан раст зарада од 2009. до 2017. године био је мањи од један одсто, показују подаци 

„Кварталног монитора” 

Аутор: Аница Телесковић   

Просечна плата у Србији износи 422 евра и међу најнижима је у региону. Овај податак недавно 
је објавио „Демостат”, а њихово истраживање показује да ниже зараде од нас, у суседству, имају 
једино Македонци и Албанци, чији дохоци су нешто мало већи од 370 евра. И аутори 
„Кварталног монитора”, публикација коју издаје Економски факултет, недавно су се бавили 
овом проблематиком и добили исти резултат. 

У 2017. години просечна зарада у Србији износила је 404 евра, а мање од нас зарађивали су 
само Албанци и Македонци. 

Оно што много забрињава је што аутори овог економског билтена наводе да „у кризном и 
посткризном периоду, од 2009. до 2017. године, реалне просечне нето зараде стагнирају”. 
Аналитичари наводе и конкретне податке према којима су током протекле деценије реалне 
плате порасле нешто мање од један одсто. То значи да су зараде, кад се одбије утицај 
инфлације, годишње расле занемарљивих 0,07 одсто. 

Одговор на питање зашто није било побољшања када је о животном стандарду реч врло је 
једноставан. Зато што током протекле деценије није било ни привредног раста. Односно, 
Србија је тек у 2017. годину ушла са већим нивоом бруто домаћег производа (БДП) од оног који 
је имала 2008. године, односно пре кризе. 

Пакет за пензионере од 35 милијарди динара 

Две трећине тог износа биће искоришћено да се онима чије су пензије смањене врати одузето, а 

остатак од око 10 милијарди да се повећају пензије ниже од 30.000 динара 

Ауторке: Јасна Петровић Стојановић, Аница Телесковић   

Финансијски пакет који је лансирао председник Александар Вучић и којим ће пензионерима до 
краја године бити повећана примања коштаће буџет 35 милијарди динара, што је око 300 
милиона евра, незванично сазнаје „Политика”. Више од две трећине тог износа, односно 25 
милијарди динара, биће потрошено да се пензионерима чије су пензије 2014. године смањене 
врати оно што је одузето. 

http://www.politika.rs/scc/autor/687/Anica-Teleskovic
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Остатак од 10 милијарди динара биће искоришћен да се пензионерима са примањима нижим 
од 30.000 динара повећају пензије. Таквих је чак 1.184.997 и они ће током следећег круга 
повишица, који се очекује до краја године, добити повећање од пет одсто. На њих се укидање 
Закона о привременом умањењу неће односити. На данашњи износ пензија, током следећег 
круга повећања, рачунаће се проценат увећања од пет одсто. 

На преосталих 532.257 пензионера односиће се укидање Закона о привременом умањењу 
пензија. И они ће, само по основу враћања онога што им је одузето, следеће године, у односу на 
ову, добити повећање пензија од 5,5 до 24,8 одсто. 

 

Оружари у Крагујевцу прекинули штрајк, али нису одустали од захтева 

Извор: Танјуг 

Запослени у фабрици "Застава оружје" прекинули су данас штрајк, потврдио је Тањугу 

председник синдиката Драган Илић и навео да су ту одлуку донели, јер је јутрос један број 

запослених, који су до сада учествовали у штрајку, почео да ради. 

Илић је навео да је у фабрици у којој ради 2.500 људи, у штрајку било од 80 до 100 одсто 

запослених, али да је од јутрос само мањи број људи наставио са штрајком. 

- С обзиром на то да је мањи број учесника у штрајку, сматрали смо да не треба водити људе 

путем конфронтације, да једни друге нападају зато што раде или не раде, и донели смо одлуку 

да се штрајк прекине - рекао је Илић. 

Илић је казао да не зна разлоге због којих је већина запослених прекинула обуставу рада, али 

да Штрајкачки одбор, како каже, претпоставља да је то последица притиска руководства. 

Он је истакао да, иако је штрајк прекинут, то не значи да су одустали од својих захтева, а то су 

да фабрика у Крагујевцу буде изузета из поступка приватизације, који је предвиђен новим 

Законом о наоружању и војној опреми. 

Такође, захтеви су и да запослени буду изузети из умањења зарада од 10 одсто, да се побољшају 

услови рада, утврди одговорност руководилаца за лоше стање фабрике, исплати бонус од 

15.000 динара и регрес до 20. јула. 
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- Ми не одустајемо од наших захтева, сматрамо да су легитимни и добро постављени и да треба 

истрајавати да се они испуне - казао је Илић, који тврди да је одлучено да се у четвртак одржи 

протест испред Министарства одбране и Владе Србије. 

Оружари су ступили у штрајк 23. маја, а на састанку Штрајкачког одбора са министром одбране 

Александром Вулином није постигнут договор око кључних захтева. 

Вулин је обећао да ће бонус од 10.000 динара бити исплаћен радницима до краја маја, као и да 

ће Инспекција рада утврдити на којим пословима је угрожено здравље радника. 

 

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА КОСТ У ГРЛУ Ево како економисти процењују 
изазове који очекују Синишу Малог 

Извор: Танјуг 

Новог министра финансија чека врућа фотеља, процењују економски експерти и поручују да ће 

Синиша Мали, ако добије мандат од посланика, морати да прође између "Сциле и Харибде" 

како би се сачувала фискална равнотежа и довршиле реформе, али и процес реструктурирања 

јавног сектора и државних предузећа. 

- У питању је "ход на две ноге" - одржавање макроекономске равнотеже са једне стране и 

реструктурирање привреде са друге стане из угла финансијске перспективе - рекао је Тањугу 

економиста Драган Ђуричин из Савеза економиста Србије. 

Према његовим речима, најтежи проблем биће реструктурирање јавног сектора и предузећа, 

али и приватизација или терминација предузећа у влаништву државе која немају добре 

економске перформансе и представљају оптерећење за буџет. 

Ђуричин наводи да будућег министра финансија чека пуно посла, али да са јасном визијом 

развоја и агилношћу то може да се оствари у наредном периоду. 

Подсећа да је Србија имала значајне резултате на плану фискалне консолидације, као и да је то 

пети програм од времена (председнице СИВ-а СФРЈ) Милке Планинц, који је у потпуности 

остварио циљеве за разлику од претходних програма: "Главни циљ је био да се успостави 

фискална консолидација, односно равнотежа пореских прихода и расхода и уз тај циљ иде 
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смањење задужења и раст кредитног рејтинга и повећање запослености, као и опште 

привредне активности и друго. Према томе, нови мистар финансија треба да настави са 

отклањањем структурних нестабилности које наша привреда има из деведесетих година 

прошлог века". 

Ђуричин истиче да је Србија као држава одговорна и према међународним финансијским 

организацијама које нам помажу у реструктурирању и на путу привредном оправка. Напомиње 

да је наш јавни дуг још релативно висок и да би га требало спустити на ниво од 50 одсто БДП: 

"Пред потписивањем је са ММФ-ом, пошто се нови министар изабере, нови споразум који 

треба да важи од августа до јануара 2021, где су веома прецизно дефинисани квантитативни, 

индикативни и други реформски циљеви које влада у домену макроеконмских политика треба 

да спроведе". 

Подсећа да је Министарство финансија одговорно за фискалну политику и систем заједно са 

НБС и да је ове године, на пример, предвиђено да дефицит трговинског биланса буде нешто 

испод шест процената, а да је циљ у складу са ММФ-ом да буде испод пет одсто. 

Ђуричин је рекао да, такође, треба повећати и ниво домаћих инвестиција, оптимизовати 

порески систем реструктурирањем и дигитализацијом, али и променити одређене пореске 

облике у правцу стимулисања инвестиција и запослености. 

- У питању су мере попут увођења прогресивне амортизације, ослобођења од плаћања пореза у 

случају реинвестирања профита и друге. Све су то активности министра финансија који треба 

да обезбеди фискалну равнотежу, а са друге стране да оствари реформске циљеве, а циљ је 

реформско реструктурирање, да прође између Сциле и Харибде, како би земља у наредном 

периоду смањила дуг на испод 50 одсто БДП-а - навео је Ђуричин. 

Економиста Иван Николић из Економског института је рекао Тањугу да новог министра 

финансија чекују "вруће теме и велика одговорност", али да то сигурно није нешто са чим се 

будући министар није већ суочавао у прошлости. 

Истакао је Николић да је Министарство финансија најодоговорније министарство у влади, јер 

преузима велику обавезу и одговорност, као и да је у претходних неколико година 

Министарство финансија акценат стављало на стабилизациону функцију, док ће у наредним 

годинама готово извесно тежиште пребацити ка развоју: "Мислим да ће посао будућег 

министра бити усмерен ка много ефикаснијој утилизацији државне имовине. Министарство 
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финансија у име државе управља државном имовином и то мора да се ради на ефикаснији 

начин. Мораће ефикасније да се управља државним инвестицијама, капитални издаци расту 

што је добро, али ми се чини да њихова ефикасност није довољна како би у догледној 

будућности обезбедили Србији одрживе високе стопе раста". 

Николић је нагласио да под ефикаснијим управљањем државном имовином подразумева 

решавање "рак ране" наше економије, то јест јавних предузећа. Наводи да је управљање 

великим системима побољшано, али да може још пуно тога да се уради, као и на побољшању 

рада пореске управе која је надлежна за сузбијање сиве економије, а све како би се изнедриле 

више стопе привредног раста: "Последњих година за време министра Вујовића учињене су 

важне позитивне ствари: неуопредиво је боља координација са НБС као носиоцем монетарне 

политике и постоји усаглашеност, што је веома важно за пословни амбијент и економскуи 

политику. Надам се да ће нови министар финансија наставити да има коректан однос са 

централнолм банком". 

Николић подсећа да је направљен велики искорак довођење јавних финансија у ред и 

постизањем стабилног макроекономског оквира: "Вероватно ће у наредном периоду 

министарство бити фокусирано да пружи већи допринос расту БДП-а, настави да стабилизује 

јавне финансије и обезбеђује високу ликвидност државе и са раздуживањем". 

Николић каже да новог министра свакако затичу договори око новог аранжзмана са ММФ-ом, 

али да ћемо тек видети у ком облику и да ли ће га уопште бити. 

Он сматра да није нужно да Србија у овом тренутку направи аранжман са ММФ-ом, као и да и 

сам Фонд нема неког великог искуства у тим видовима аранжмана који тренутно усаглашава са 

Србијом - саветодавни "чуваркућа". 

- Нема ни од стране Фонда потпуне сагласности или јасног става како тај аранжман саставити и 

око чега направити неку чвршћу сарадњу са Србијом. Имали јако добро искуство у сарадњи са 

ММФ-ом, али овај аранжман неће бити такав пошто није финансијски, није тако стриктно 

усмерен ка неком финансијском и фискалном надзору као претходни, већ треба да омогући 

основу за достизање бржих стопа раста - додао је Николић. 

 

 



10 

 

Пакет за пензије износиће 35 милијарди динара 

Извор: ТанјугБИЈА  

За најављени финансијски пакет којим ће пензионерима до краја године бити повећана 

примања из буџета треба да се издвоји 35 милијарди динара, а више од две трећине тог износа 

биће потрошено да се пензионерима чије су пензије 2014. смањене врати оно што је умањено, 

пише данашња "Политика". 

Лист наводи, позивајући се на незваничне изворе, да ће преосталих 10 милијарди динара из тог 

пакета бити искоришћено да се пензионерима са примањима нижим од 30.000 динара 

повећају пензије. 

Таквих је чак 1.184.997 и они ће током следећег круга повишица, који се очекује до краја 

године, добити повећање од пет одсто. 

На њих се, напомиње се у тексту, укидање Закона о привременом умањењу неће односити, док 

ће се на данашњи износ пензија, током следећег круга повећања, рачунати проценат увећања 

од пет одсто. 

С друге стране, на преосталих 532.257 пензионера односиће се укидање Закона о привременом 

умањењу пензија, и они ће, само по основу враћања онога што им је одузето, следеће године - у 

односу на ову - добити повећање пензија од 5,5 до 24,8 одсто. 

 

Највише притужби у 2017. години било на основу инвалидитета, старосног доба и пола, 

показује годишњи извештај Повереника за заштиту равноправност 

Дискриминација, мобинг, малтретирање… 

Пише: Ј. Диковић 
 
Највише притужби Поверенику за заштиту равноправности у 2017. години поднето је због 
случајева дискриминације на основу инвалидитета (18 одсто), старосног доба (12 одсто) и пола 
(11 одсто). 

Затим следе притужбе поднете због дискриминације на основу здравственог стања (10 одсто), 
националне припадности или етничког порекла (10 одсто), брачног и породичног статуса (осам 
одсто), сексуалне оријентације (седам одсто), чланства у политичким, синдикалним и другим 
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организацијама (пет одсто), верског или политичког убеђења (четири одсто), имовног стања 
(три одсто). Остали основи дискриминације навођени су у мањем проценту. У погледу области 
друштвених односа у којима се најчешће подносе притужбе, тренд се наставља, и област рада и 
запошљавања је и даље на првом месту, са уделом од 31 одсто. 

Ово су главни налази годишњег извештаја Повереника за заштиту равноправности, који је 
недавно у Скупштини Србије представила повереница Бранкица Јанковић. 

Мехо Омеровић, председник скупштинског Одбора за људска и мањинска права и 
равноправност полова, истиче за Данас да су особе са инвалидитетом, као и старији грађани и 
грађанке међу најрањивијим групама у Србији. Он подсећа и на неравноправан положај жена, 
и све чешће породично/партнерско насиље с којим се свакодневно суочавају у нашем друштву. 

– Због тога не треба да чуди податак да је због дискриминације на основу инвалидитета, 
старосног доба и пола поднето највише притужби Поверенику. Управо је тежак положај особа 
са инвалидитетом најчешће последица мањка посла, односно незапослености. Особе са 
инвалидитетом заслужују нормалан живот, без физичких баријера с којима се сусрећу, честе 
дискриминације, стереотипа и предрасуда. Због тога и држава и друштво треба да им помогну, 
указује Омеровић. 

Према његовим речима, држава се недовољно бави и проблемима старијих, наводећи да је у 
Србији чак 16 одсто популације старије од 65 година, као и да су жене у сеоским 
домаћинствима посебно угрожене због сиромаштва. Старије особе се, наглашава Омеровић, 
сусрећу са дискриминацијом, насиљем, сиромаштвом и злостављањем и због тога је на свима 
нама да им помогнемо. 

– Управо ће зато Одбор 15. јуна, поводом Међународног дана борбе против насиља над 
старијим особама, организовати јавно слушање, истиче Омеровић. Када је реч о притужбама на 
основу пола, Данасов саговорник наводи да жене и мушкарци начелно имају једнака права, али 
да је стварни положај жена у Србији знатно тежи, јер се и оне суочавају са незапосленошћу, 
дискриминацијом и насиљем. Ипак, Омеровић верује да је држава, али и целокупно друштво 
спремна да се учине додатни напоре за бољи положај свих рањивих група. 

Предраг Аздејковић, геј активиста и уредник магазина Оптимист, наглашава за Данас да 
притужбе повереници немају никаквог ефекта. 

– Мишљења су махом да се дискриминатор извини, што они углавном не чине. Тако да је 
писање притужбе повереници губљење времена, јер она нема моћ да било шта промени, истиче 
Аздејковић. 

Поднете 532 притужбе 

Током прошле године Повереник за заштиту равноправности је поступао у 1.098 предмета. 
Поднете су 532 притужбе, а Повереник је дао 501 препоруку мера за остваривање 
равноправности, поднео три тужбе за заштиту од дискриминације, предлог Уставном суду за 
оцену уставности, три кривичне пријаве, један захтев за покретање прекршајног поступка, а у 
једном случају предложено је покретање поступка посредовања (мирења). 
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Оружари прекинули штрајк 

Штрајкачки одбор Синдикалне организације Зстава оружје донео је одлуку да прекине штрајк 
који је започет 23. маја, наводи се у саопштењу те организације. Фото: Застава оружје 

Пише: Данас Онлине 

Како истичу, јутрос је један број радника који је предходних дана учествовао активно у штрајку, 
отпочео са радом, због чега је смањен број радника који штрајкују. 

„Иако велике фабричке целине нису радиле, јер је још увек велики број радника био у штрајку, 
и производња се отежано одвијала у многим деловима фабрике, одлука о прекиду штрајка је 
донета на збору, код зграде Синдиката. Чињеница је да су поједини радници наставили да раде 
због притиска од стране руководства, као и претњи да им неће бити исплаћене зараде и да мора 
да се отпочне са радом, што је код неких радника био преломни моменат да прекину штрај“, 
обрашњавају у Синдикалној организацији Застава оружје. 

Такође наводе, да су јутрос су у појединим погонима освануле камере за праћење радника, што 
је како кажу код једног броја запослених изазвало додатни страх, због чега су се определили да 
отпочну са радом. 

У борби за остваривање радничких захтева Синдикату Застава оружје и радницима подршку су 
исказали идруги синдикатиу у циљу јачања радничке солидарности и заједниче одбране 
радничких интереса. 

Радници Заставе оружја сумњају да се иза вишемилионских улагања државе крије намера да се 

фабрика препусти неком домаћем тајкуну. 

 

(Не)оправдани страх оружара од „тајкунизације“ војне индустрије 

Протести, односно тотална обустава рада, радника Заставе оружја АД, који осим захтева за 
повећање плате и боље услове рада, траже и да се та фабрика изузме из најављене 
приватизације војне индустрије, настављају се. 

Пише: Зоран Радовановић 

Сви досадашњи покушаји пословодства, с једне, и Штрајкачког одбора и Синдиката, с друге 
стране, да се дође до компромисног решења, нису дали конкретне резултате. Притом се, према 
незваничним информацијама, пословна ситуација у фабрици погоршава – наводно, у прва три 
месеца, забележен је губитак од око 200 милиона динара. Огласило се и пословодство које је 
упозорило да су купци забринути због стања у фабрици. Они траже давање гаранција да ће 
уговорене обавезе бити испоштоване, јер би у противном могло доћи до отказивања уговора. 
„Надзорни и Извршни одбор упозоравају Синдикат, да ће наставком штрајка преузети сву 
одговорност за даљу судбину фабрике која има уговорену производњу до половине 2019. 
године“, истиче се у саопштењу. Оно што, међутим, највише брине Синдикат и запослене у 
јединој домаћој фабрици пешадијског наоружања, ловачко-спортског и оружја за личну 
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одбрану јесте приватизација, односно продаја, до 49 одсто капитала шест најзначајнијих војних 
фабрика из групације Одбрамбена индустрија Србија, иностраним или домаћим 
инвеститорима, при чему ниједан од њих не може да купи више од 15 одсто акција. 

Крагујевачки оружари би се, можда, и помирили с чињеницом да се мањински пакет акција 
Заставе оружја прода некој кредибилној иностраној компанији, попут америчког гиганта у 
војној индустрији Џенерал дајнамикса, италијанске Берете (својевремено је помињана као 
потенцијални партнер), или Ремингтона који је годинама био стратешки партнер крагујевачке 
фабрике на тржишту САД. Оно чега се, међутим, прибојавају јесте прелазак капитала војних 
фабрика у руке домаћих тајкуна, а управо ту могућност пружа Закон о производњи и промету 
наоружања и војне опреме. Опасност од таквог сценарија је утолико већа што, према оцени 
појединих војних аналитичара, велике иностране компаније неће бити заинтересоване за 
куповину до 15 одсто капитала неке војне фабрике, па чак и уколико би искористили законску 
могућност да се „добаце“ до максималног власништва од 49 одсто, јер ће и даље остати 
мањински сувласник који неће моћи суверено да одлучује о производно-пословној и кадровској 
политици, односно биће под контролом Министарства одбране и Војно безбедносна агенција. 

Радници Заставе оружја се, све гласније, питају шта је стварна намера власти кад је 
приватизација војне индустрије у питању – да ли модернизација производње, кроз улагања 
иностраних и домаћих инвеститора, или продаја фабрика тајкунима и(ли) трговцима оружја 
блиских актуелној напредњачкој власти. Спекулише се да највише шанси у тој трци има један 
од домаћих бизнисмена који је до доласка СНС-а на власт био на црној листи Уједињених 
нација, пошто је утврђено да је пре петнаестак година, пешадијско наоружање намењено 
Нигерији, продавао и Либерији, која је била под санкцијама УН. Ако држава улаже десет 
милиона евра у модернизацију и изградњу нове хале у Застави оружја, и то уочи њене 
приватизације, онда, рекло би се, није неосновано питање оружара: за ког купца се спрема 
фабрика? 

У пословодству, додуше, тврде да имају уверавања из Министарства одбране и Владе да ће се на 
листи купаца капитала Заставе оружје наћи само реномиране светске компаније из оружарске 
делатности. Истичу и да немају разлога да не верују у обећања надлежних, чиме имплиците 
поручују да је страх радника од „тајкунизације“ крагујевачке фабрике оружја (и остатка домаће 
војне индустрије) неоправдан. Оружари, који имају лоше искуство са неиспуњеним обећањима 
Министарства одбране, па и представника Владе Србије, да ће бити изузети из Уредбе о 
смањењу плата запосленима у јавном сектору, на пример, страхују да би продајом акција 
домаћим тајкунима широм била отворена врата за улазак и прање прљавог капитала у војну 
индустрију. С друге стране, поучени искуствима остатка приватизоване српске привреде, 
прибојавају се, рекло би се оправдано, масовног отпуштања и драстичног смањења плата. 

Ко је задужен за модернизацију 

Ако је циљ да се Застава оружје модернизује улагањима приватних инвеститора, чему онда, 
питају се крагујевачки оружари, куповина најсавременије производне опреме (нумерички 
обрадни центри и машине) која, готово свакодневно, стиже у фабрику, а чију набавку 
финансира пре свега држава, али и предузеће. Нико не спори да је модернизација неопходна 
како би фабрика, која комплетну производњу извози у више од 40 земаља, остала конкурентна 
на светским тржиштима, али то би, судећи према ранијим најавама надлежних, требало да буде 
посао будућих инвеститора, због чега је, ваљда, Закон о производњи и промету наоружања и 
војне опреме и усвојен по хитном поступку. 



14 

 

„Кајзен“ и Министарство за рад – спорни само прековремени сати 

Судећи по одговору који су новинари добили из Министарства рада, а у вези са прошле недеље 
обављеном инспекцијом у турској текстилној фирми „Кајзен“ у Смедереву, може да се изведе 
закључак да су отпуштени „пуштени низ воду“, да у том случају више не може ништа да се 
учини, него да заштиту морају да потраже пред судом.  
 
Пише: Д. Ђ. 

Интерпретација можда јесте слободнија, преноси Подунавље.инфо и упућује читаоце да сами 
прочитају одговор, у том делу, који  дословце гласи: 

„За двоје запослених  послодавац је покренуо поступак  за отказ уговора о раду због снимања и 
приказивања протеста на друштвеним мрежама. Покушао је да им уручи упозорење и решење 
о удаЉењу са рада, што су запослени одбили, те је послодавац сачинио службену белешку и 
наведена акта окачио на огласну таблу. Поступак је у току, а имајући у виду рокове, а нарочито 
чињеницу да сви запослени раде на одређено време до 31.05.2018. године уговор о раду ће им 
истећи пре него што им решење о отказу по овом основу буде уручено. Троје запослених су 
закЉучили са послодавцем споразуме о престанку радног односа и одјавЉени су са осигурања 
по том основу. У овој ситуацији инспектор рада није надлежан да поступа и да утврђује да ли је 
сагласност постојала, већ ће запослени то морати да оспоре пред судом, на шта им је и указано 
након инспекцијског надзора.“ 

„Кајзен“ ће, тако стоји у овом писаном одговору, изгледа само морати прекршајно да одговара 
по другом основу – извесних техничких пропуста у вези са исплатом прековременог рада: 

“Када је у питању прековремени рад, било је извесних пропуста у прерасподели радног времена 
(јер је трајао дуже од 6 месеци и био је распоређен у 2 календарске године), а и у плаћању 
прековременог рада јер је исплаћен једнократно у априлу 2018. године за 2017. и 2018. године 
због чега ће против послодавца бити поднет захтев за покретање прекршајног поступка“, пише 
у овом допису. 

 

 


