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Радници поново спречили извршитеље да принудно преузму погон 
ФРА у Чачку 
 
 
АУТОР:Бета 
 
Судски извршитељи покушали су, уз асистенцију полиције, 18. пут за редом да 
принудно преузму погон "Куглична вретена" Фабрике резног алата (ФРА) у Чачку, 
што су радници спречили. 
Председник Индустријског синдиката ФРА Душан Ђелић рекао је агенцији Бета да је полиција 
покушала да уведе извршитеље у посед заменом браве и врата, што радници нису дозволили. 
Он је рекао да судски извршитељи више од годину дана покушавају да наплате дуг ФРА од 
поравнања са једном чачанском приватном фирмом, који је од 1,5 милион динара у 
међувремену са каматама нарастао на око 5,7 милиона динара. 
Ђелић је позвао републичког правобраниоца да заштити државну имовину, јер, како је рекао, 
држава је већински власник ФРА са 57, 6 одсто капитала, а погон "Куглична вретена" је 
решењем Министарства одбране од стратешког значаја за одбрамбену индустрију. 
У том Решењу, које је Министарство одбране други пут издало у априлу 2018. године и важи 
наредне три године, наводи се да је погон за производњу кугличних вретена ФРА "привредни 
субјект од посебног стратешког значаја за одбрамбени систем Србије". 
Ђелић је осудио поступање Привредног суда у Чачку који "шаље судске извршитеље, кажњава 
раднике који бране своју имовину и не штити интересе државе". 
"Привредни суд у Чачку је 20. јуна поново казнио новчаном казном од по 10.000 динара 42 
радника ФРА због ометања судских извршитеља да уђу у посед фабричког погона, а онда је те 
казне заменио затворским казнама, јер их нисмо платили у року од пет дана, што је 
недопустиво. У случају неплаћања казни оне могу да се принудно наплате одузимањем од 
плате, што суд није учинио", рекао је Ђелић. 
Он је додао да су радници уложили жалбе на одлуку Привредног суда и очекују да им се казне 
"врате" на новчане. 
Ђелић је додао да је Привредни суд казнио са 100.000 динара и директора ФРА Милана 
Видаковића јер није испразнио халу погона пре него што су дошли извршитељи. 
"Директор је у то време био на службеним путу у Русији. Али погон и не може да се испразни 
јер имамо стручно мишљење да опрема и машине из погона не могу да се изместе, јер после 
њховог померења не би биле више у функцији", рекао је Ђелић. 
ФРА, која се бави производњом и продајом резаног алата и машина, основана је 1953. године. У 
фабрици је запослено 560 радника. 
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НБС: Позитивне оцене ММФ-а о економском програму Србије 
 
Пише: ФоНет 

 
Одбор извршних директора Међународног монетарног фонда (ММФ) донео је 
одлуку о успешном завршетку другог разматрања резултата економског програма 
Србије, а истовремено су закључене консултације по члану ИВ Статута те 
међународне финансијске организације с нашом земљом. 
То је саопштила Народна банка Србије. 
ММФ је оценио да је макроекономска стабилност додатно ојачана у периоду од консултација из 
2017. године. 
Констатовано је да привредни раст, који је у 2018. години убрзан на 4,3 одсто, био највиши у 
последњих десет година, као и да се фискална дисциплина усталила, па је од почетка 2017. 
буџет опште државе у суфициту, а учешће јавног дуга у БДП-у је нижи за око 15 процената. 
Уз то, незаплосленост се и даље смањује, инфлација је очувана на ниском нивоу, а финансијски 
сектор је стабилан, уз пад учешћа проблематичних кредита банака у укупним кредитима на 5,4 
одсто, што је најнижи ниво икада. 
Наводи се да су спроведене важне реформе у циљу модернизације Пореске управе, а ММФ 
посебно истиче значајан напредак који је постигнут у отклањању недостатака у области борбе 
против прања новца и финансирања тероризма. 
Као и у случају других земаља, оцењује се да су и даље присутни краткорочни ризици из 
међународног окружења, који се могу пренети и на нашу економију, укључујући и слабији од 
очекиваног раст наших кључних трговинских партнера. 
Указује се да на средњи рок економска политика треба да обезбеди да структурни фактори буду 
подстицајни за раст, а то укључује ширење могућности за додатно запошљавање, унапређење 
јавних услуга и смањење сиве економије. 
Истовремено се констатује да су краткорочни изгледи Србије остали позитивни, уз раст који је 
за 2019. годину пројектован на 3,5 одсто. 
Оцењује се да ће у другој половини ове године доћи до убрзања раста у условима високог 
прилива страних директних инвестиција, континуираних инвестиција државе и очекиваног 
опоравка у земљама који су наши најзначајнији трговински партнери. 
Поред тога, очекује се да ће инфлација бити под контролом и да ће се кретати унутар доње 
половине циљаног распона, као и да ће дефицит текућег рачуна остати у потпуности покривен 
страним директним инвестицијама. 
Наглашен је значај очувања снажне фискалне позиције и даљег смањења нивоа јавног дуга, уз 
спровођење мера за подстицање привредног раста. 
Као кључни фактори буџетске дисциплине и привредног раста, ММФ је издвојио побољшање 
квалитета и структуре расхода, док је за јачање кредибилитета фискалне политике, како се 
истиче, важно спровођење фискалног правила заснованог на дугу, поновно увођење 
индексације пензија, реформа система зарада и унапређење оквира за запошљавање у јавном 
сектору. 
Очекује се да ће наредне консултације по члану ИВ Статута са Србијом бити обављене у 24-
месечном циклусу, у складу са одлуком Одбора извршних директора. 
 
 


