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Радници Крушика најављују обуставу рада 
Пише: З. Радовановић 

 
 
Идуће недеље доносимо коначну одлуку о томе да ли ћемо да ступимо у генерални 
штрајк. 
Ситуација у фабрици је таква да не може да буде гора: радимо са 20-ак одсто капацитета, 
дугови предузећа, према информацији директора су изнад 40 милиона евра, ми 
претпостављамо да су и већи. Писали смо и тражили помоћ и од председника државе 
Александра Вучића, али од њега већ месец дана нема никаквог одговора, каже за наш лист 
председник Синдиката у „Крушику“ Бранко Петровић, напомињући да радници те компаније 
од пословодства већ недељама траже да им се саопшти право стање у фабрици. 
Иако чланови Синдиката не учествују у раду Надзорног одбора и отуда немају прави увид у 
пословање фабрике, Петровић претпоставља да је продаја „Крушикових“ мина и граната 
појединим домаћим трговцима оружја по повлашћеним условима – пре свега компанији ГИМ 
– допринела више него незавидној ситуацији у ваљевској фабрици. Додаје да је међу купцима 
„Крушикових“ производа и компанија Парт изан ТЕК, у власништву највећег трговца оружјем у 
југоисточној Европи, Слободана Тешића. 
 

Настављени протести бивших радника Заставе камиона 
Пише: З. Радовановић 

 
 
Радници инсистирају да им држава исплати заостале зараде и повеже радни стаж 
Бивши радници Заставе камиона у стечају и данас су протестовали испред зграде 
крагујевачке градске управе изнова захтевајући исплату заосталих зарада, те 
повезивање радног стажа, односно уплату доприноса за пензијско осигурање од 
2010., до августа 2018., кад је последња група “камионџија”, уз понуђени 
социјални програм, напусила фабрику. 
На три досадашња поверилачка рочишта у крагујевачком Привредном суду призната су 
потраживања 415 некадашњих радника Камиона, која, према процени фабричких економиста, 
“не могу да буду мања од пола милијарде динара”. 
Делегација побуњених “камионџија”, речено је данас код зграде градске управе у четвртак, 26. 
Септембра, одлази на преговоре са надлежнима у Министарству привреде о реализацији 
радничких захтева. У разговору са државним секретаром у Министарству привреде Драганом 
Стевановићем и његовим сарадницима инсистираће се на томе, констатовано је данас, да 
захтеви радника Камиона буду испуњени активирањем Протокол из 2008., који је Влада 
Србије, уочи доласка Фијата у Крагујевац, потписала са репрезентативним синдикатима Групе 
Застава возила, и којим је предвиђено да ће држава да збрине све запослене у Заставиним 
фабрикама до решења њиховог коначног статуса. 
Председник организационог одбора протеста бивших радника Камиона Милојко Поповић 
подсетио је данас своје колеге да је анекс тог протокола својевремено потписао садашњи 
председник државе Александар Вучић, што значи да је тај документ и даље правно релевантан. 
Рекао је да организациони одбор протеста инсистира на активирању Протокола и због тога што 
су бивши радници фабрике камиона у трећем поверилачком (исплатном) реду, што практично 
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значи да немају чему да се надају ако чекају да им потраживања буду намирена из стечајне 
масе. 
Члан организационог одбора протеста Милић Мицић сматра, међутим, да радници све и да су у 
првом исплатном реду, своја потраживања не би могли да наплате из стечајне масе. Он, наиме, 
већ дуже, на основу информација из фабрике, наводи да је стечајна маса Камиона развучена и 
нелегално распродата, и то у мери да је у погонима остало мало тога вредног. 
-По медијима се ових дана увелико говори и пише да ће Застава ТЕРВО, фабрика која је 
прошле године преузела поједине хале и део производне опреме Камиона, догодине да почне 
серијску производњу војних теренских возила. Колико ја видим, то теренско возило које се 
јавности показује у последње време одавно је направљено у Застави Камиона, која ге је још пре 
неколико година представила војним властима. С дуге стране, у погонима Каросерија и 
Лакирница, које је ТЕРВО такође преузео од Камиона, према доступним информацијама , више 
нема потребне опреме за било какву озбиљну производњу. Таква ситуација са опремом наше 
бивше фабрике је проблем државе која је власник ТЕРВА, али сведочи и о томе због чега 
морамо да инсистирамо да нам држава испуни захтеве активирањем Протокола из 2008. 
године, истиче Мицић. 
 
“Упропашћени радници” 
Чланови организационог одбора протеста кажу да су о захтевима бивших радника Камиона 
разговарали са градоначелником Крагујевца Радомиром Николићем. 
-Обавестили смо га да многи радници не могу да оду у пензију, јер им радни стаж није повезан. 
Има радника који су још почетком године стекли услов за пензију, али не могу да остваре то 
право, пошто им доприноси за пензијско – инвалидско осигурање нису уплаћивани, каже 
Мицић. 
Бивша радница камиона Радица Варјачић каже да има више од 32 године радног стажа, да још 
увек не испуњава услов за пензионисање, али и да не може нигде да се запосли. 
-Треба да се чује да смо ми бивши Заставини радници упропашћени, истиче она 
 

 
 

Иван Ђоковић с представницима шведске конфедерације синдиката 
     
НОВИ САД: Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, 
Иван Ђоковић, разговарао је са представницима шведске конфедерације синдиката - 
Ландсорганисатионен и Свериге (ЛО), а поводом њихове радне посете АП Војводини, где са 
Савезом самосталних синдиката Војводине спроводе значајан пројекат у области безбедности и 
заштите на раду, те остваривања права и слобода радника. 
 
Председник Савеза самосталних синдиката Војводине, Горан Милић, навео је да његов 
синдикат у сарадњи са Синдикатом „ЛО“, из Гетеборга, који представља национални 
синдикални центар, спроводећи значајне пројекте, уједно јача и унапређује постојећу 
међународну сарадњу са социјалним партнерима из Шведске. 
Ђоковић је истакао велик напредак који је остварен у оквиру рада Покрајинског социјално-
економског савета ПСЕС, чији је члан, за који тврди да спроводи и иницира идеје блиске свим 
социјалним партнерима који учествују у његовом раду, те да је започета нова ера која не 
подразумева само преговарање, већ и креирање заједничких програма. 
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Развијамо локалне социјално-економске савете пружајући им, као ресорни секретаријат, 
финансијску подршку путем јавних позива, мера подршке, док ће сами синдикати и у наредном 
периоду наставити да спроводе започете идеје и ставове. У Војводини је тренутно девет таквих 
савета, али се у наредном периоду, предвиђа још седам, што је значајно достигнуће у кратком 
временском року, рекао је Ђоковић. 
 
 
Он је подсетио присутне на исход заједниче седнице Социјално-економског савета Републике 
Србије и Покрајинског социјално-економског савета, крајем протекле године, одржаној на 
иницијативу ПСЕС-а при чему је постигнут договор да се једном годишње одржава седница два 
савета, те да на сваку седницу републичког СЕС-а, буде позван представник и ПСЕС-а. 
Захваљујући овој иницијативи ПСЕС-а, основано је републичко радно тело чији чланови 
постављају стратегију, дају предлоге и мере које би требало спроводити зарад спречавања 
економских миграција. 
Представници шведског кровног синдиката су са домаћинима разменили информације о 
актуелном стању у привреди две земље, унапређењу социјалног дијалога, перспективи 
регионалног и локалног развоја, као и о појединостима евроинтеграција и могућностима 
коришћења претприступних фондова. 
Шведска конфедерација синдиката - Ландсорганисатионен и Свериге (ЛО), кровна је 
организација која окупља чак четрнаест шведских синдиката који организују углавном 
раднике ,,плавих огрлица". Конфедерација која окупља око 1,5 милиона запослених, основана 
је 1898. године и плод је иницијативе Скандинавског конгреса рада и Шведске 
социјалдемократске партије, коју су готово у целости сачињавали синдикати. Својим 
програмима, "ЛО" се бори за оне који остварују мале приходе, посебно оне који живе у 
руралним подручјима, где су евидентније социјалне последице економске и климатске 
транзиције. 
 

Плус онлаин 
 
Самостални синдикат Пирота затражио подршку председника Вучића 
за укидање пенала на пензије 
 
На иницијативу Самосталног синдиката Пирота Самостални синдикат Србије 
упутио је званичан захтев, још 2016. године да се питање укидања пенала на 
пензије, радника који пре навршене старосне границе одлазе у пензију, разматра 
на Социјално економском савету. Овај захтев је једногласно усвојен на Савету 
2017. године. С обзиром да ће посланици на седници Скупштине Србије у октобру 
разматрати измене и допуне Закона о Пензијско инвалидском осигурању 
пиротски Самостални синдикат упутио је писмо председнику Србије, Александру 
Вучићу, у којем се тражи да председник подржи захтев јер је и сам својевремено 
изјавио да треба укинути пенале. 
Без обзира на то како ће гласити одговор председника Вучића Самостални синдикат ће се и 
даље залагати да  члан 70/ а  Закона о ПИО буде укинут. 
 
 
 
 
 

https://www.dnevnik.rs/sites/default/files/2019-09/Screenshot_1_76.jpg
https://www.dnevnik.rs/sites/default/files/2019-09/Screenshot_1_76.jpg
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Гранулић: Нисмо задовољни износом повећања плата медицинарима, 
али БОЉЕ ИШТА НЕГО НИШТА 
Маја Башић 
 
Миленко Гранулић, председник Синдиката здравства и социјалне заштите РС, каже да је 
задовољан што је прича о повећању плата медицинарима у Српској напокон покренута с мртве 
тачке, али да није задовољан износом повећања. Подсећа да је на недавно одржаном састанку с 
премијером РС Радованом Вишковићем договорено повећање цене рада са 135 на 145 КМ. 
– Од октобра ће плата медицинских сестра у РС бити већа за 50-60 марака, а лекара за око 200 
КМ – каже Гранулић, пише Српскаинфо. 
 У којој мери су медицинари задовољни овим повећањем? 
Наравно, нико није у потпуности задовољан. Међутим, свима је битно да су се ствари помериле 
с мртве тачке. За 11 година, ми смо први грански синдикат који је померио цену рада. Није 
пуно, али је важно да је кренуло. 
Има ли места сумњи да је ово повећање све што сте добили и што ћете добити за 
дужи временски период? 
План нам је да се од 1. јануара иде са повећањем цене рада за још пет одсто, а крајем наредне 
године за још толико. 
Колико је реално очекивати да ће бити воље и пара за ова повећања? 
Јесте реално; сви показатељи говоре да има простора за то. Наравно, уз доношење закона о 
здравственој заштити и закона о здравственом осигурању, плана мрежа здравствених установа, 
нових стандарда и норматива. 
Да ли је било тешко испреговарати повећање цене рада на 145 КМ? 
Наш захтев је био у реалним и могућим границама. Састанак с премијером је трајао преко два 
сата, али је, до самог краја, било неизвесно хоћемо ли ишта добити. Представници друга два 
синдиката нису реаговали. 
Како испословасте повећање? 
Указали смо на све проблеме, али договор није био на помолу. Дошли смо дотле да ће пред 
Владу отићи закључак да од повећања нема ништа. Кад сам видео да је ђаво однео шалу, 
инсистирао сам да, за почетак, плата колико-толико мора бити повећана. И премијер је 
пристао на то. 
Увелико круже приче да је унапред договорено да управо ваш захтев буде усвојен? 
Ма, какав договор, нема шансе. Па, да је све било унапред договорено с премијером не би 
састанак трајао више од два сата. Ми смо најпре предлагали да цена рада буде повећана на 150, 
а ако не може, онда на 145, плус два повећања од по пет одсто идуће године. И то је сва прича. 
Прилично често се може чути и прича да је ваш синдикат, у ствари, синдикат 
Владе РС? 
Откуд то? 
Отуд што сте, упркос великим проблемима са којима се суочавају медицинари, 
према властима често ишли линијом мањег отпора. 
Идем линијом договора. Такође, једини сам у здравству који је водио велике штрајкове, какве 
никад нико неће водити. На Трг Крајине сам својевремено извео око 8.000 људи. Кад смо код 

https://srpskainfo.com/granulic-o-povecanju-plata-zdravstvenim-radnicima-nismo-zadovoljni-ali-bolje-ista-nego-nista/
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штрајка, како коментаришете то што друга два синдиката у здравству, незадовољни исходом 
састанка с премијером, разматрају могућност организовања протеста? 
То је, већ, њихова ствар. Ми немамо разлога за штрајк. Припремаћемо се за преговоре око 
следећег повећања. А они ако мисле да могу да организују штрајк, само напред. 
Зар не могу? 
У складу са Законом о штрајку, само већински репрезентативни синдикат може да покрене 
штрајк. 
А то значи… 
Само синдикат на чијем сам челу. 
Чини ли Вам се да би здравственим радницима боље било да се Ви и остале 
синдикалне вође уједините, а не да се препуцавате? 
Ми се ни са ким не препуцавамо. Никад од нас нисте могли чути да било кога коментаришемо. 
Имамо свој план и држимо га се, радимо како знамо и умемо. Наша су врата свима отворена за 
преговоре и разговоре. 
Кад вам је недавно председник Самосталног синдиката радника у здравству РС 
упутио позив за договор, очигледно су била затворена?! 
Неки позив јесте стигао, али ја сам константно био на путу. 
Сестре и лекари одлазе и због несигурности 
Како на повећање плата гледају медицинари који се ломе да ли да остану или да 
оду одавде? 
Њихов стандард ће значајније бити побољшан, ако испослујемо још два повећања цене рада 
наредне године. У сваком случају, то им даје наду да ће бити боље и да, можда, вреди остати 
овде. 
Да ли стварно верујете у то да ће, због повећања плата у поменутим износима, 
лекари и сестре одустати од одласка? 
Мислим да би неки преломили да остану. Ако све буде како треба, од данас до краја следеће 
године биће реч о повећању плате за неких 17 одсто. Није неко повећање, али је у сваком 
случају боље него никакво. 
И из ваших синдикалних организација широм Српске су до јуче поручивали да је 
штрајк једина опција. 
Јесте било узаврело, али се тензија спустила. Понављам, људи нису нешто претерано 
задовољни, али тренутно нема прича о штрајку. Чак су и највећи критичари вест о повећању 
цене рада дочекали са одобравањем. 
Који још проблеми, осим малих плата, тиште наше медицинаре? 
Генерално, несигурност система у којем живе. Зато и одлазе одавде, а у Европи су јако цењени. 
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Просечна плата не покрива ни пола потрошачке корпе 
Р.С.  
 

Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за прехрану, становање и 
комуналне услуге, текуће одржавање домаћинстава, одећу и обућу, хигијену и његу 
здравља, превоз, образовање и културу. 
индикална потрошачка корпа у Републици Српској за август 2019. године износила је 1.886,36 
КМ и просечну плату покрива са 48,24 одсто. 
Према подацима Савеза синдиката РС, просечна плата након опорезивања (нето плата) у 
Републици Српској у августу је износила 910 КМ и мања је за две марке у односу на просечну 
нето плату исплаћену у јулу ове године. 
Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за прехрану, становање и комуналне услуге, 
текуће одржавање домаћинстава, одећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и 
културу. 
 
Анализа Синдиката у РС је показала да је за прехрану породице у Српској, у августу било 
потребно издвојити преко 700 марака, за становање око 570 КМ, за одећу и обућу око 130 КМ, 
превоз 200 КМ... 
 
Посматрано по делатностима, највиша плата била је у области финансија и осигурања, где је 
нето плата износила око 1.400 КМ, следе информације и комуникације са просечном платом од 
око 1.250 КМ, затим у производњи и снабдевању електричном енергијом и гасом 1.175 КМ, док 
је за пар марака нижа у области јавне управе и одбране. 
Најниже плате су у грађевинарству и износиле су 628 КМ. 
 
Укупне потрошачке цене у августу 2019. године у односу на јул исте године мање су за 0,3 
одсто. 
 
 


