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Протест испред Централног затвора због хапшења узбуњивача из 
Крушика 
Пише: Бета 

 
Испред Централног затвора у Београду вечерас је одржан протест, а окупљени су уз повике 
тражили пуштање радника фабрике наменске индустрије „Крушик“ у Ваљеву, ухапшеног јер је 
медијима доставио податке из те фирме који указују на повезаност оца министра унутрашњих 
послова Небојше Стефановића са трговином оружјем. 
Окупљени су носили транспаренте „Држава спава док се крше моја права“ и „Гневна за 
револуцију спремна“, а одржан је симболично и „минут ћутања за правосудни систем у Србији“. 
Чланица иницијативе Жене у Србији Биљана Стојковић рекла је на протесту да се младић који је 
указао на корупцију налази иза решетака, а да су они које је он навео да су у корупцију умешани 
слободни. 
Стојковић је истакла да је осумњичени у затвору већ 20 дана, а да је јавност тек сазнала за 
хапшење, што је оценила као „потез мафије“. 
„Ово је случај младића, једног градјанина који је разумео која је његова обавеза, а то је да 
раскринка корупцију и шта се дешава у овој држави када је дошао до тих доказа“, рекла је 
Стојковић и додала да „ако неко није схватио у каквој држави живимо, овај случај врло добро то 
показује“. 
Она је оценила да се данас окупио недовољан број људи и позвала је све грађане да се придруже 
сутрашњем протесту који ће такодје бити одржан од 18 часова испред Централног затвора у 
Београду и нагласила да ће окупљања бити док осумњичени не буде на слободи. 
„Да извршимо притисак како знамо и умемо, да се овај одговорни грађанин пусти из затвора, да 
се суди ономе коме треба бити суђено“, казала је Стојковић. 
Протесту су, поред организатора „Иницијативе жена у Србији“, присуствовали политички 
активисти Покрета слободних градјана, Савеза за Србију, као и чланови удружења Један од пет 
милиона, иницијативе „Не давимо Београд“ и здружене акције „Кров над главом“. 
Недељник НИН објавио је раније да је особи која је наводно новинарима доставила податке о 
томе да је отац министра унутрашњих послова Небојше Стефановића, Бранко, умешан у 
трговину оружјем, одређен притвор од 30 дана. 
НИН је навео да јавност о том случају није обавештена, као и да је до „тајне акције власти“ 
дошло након објављивања текста о трговини оружјем на медјународном порталу „Армс воч“, 
како би се утврдило на који су начин компромитујући документи дошли до новинара. 
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СВАКИ СЕДМИ РАДНИК НА "МИНИМАЛЦУ" Најнижу плату у Србији 
прима 15 одсто радника, дупло мање него код два суседа, али и СЕДАМ 
ПУТА више него у једној земљи еx-СФРЈ 
Аутор:М.А. 
 
У земљама региона најнижу минималну зараду примају радници у Северној Македонији – 195 
евра. Према последњим доступним подацима, "минималац" у Босни и Херцеговини износи 208 
евра. Албанији 211 евра, а у Црној Гори, која је до скоро држала последње место, од 1. јула ове 
године повећан је на 222 евра. 
У Србији је тренутно актуелна најнижа зарада 27.022 динара или око 230 евра, али је одлуком 
Владе од 13. септембра минимална цена рада за 2020. повећана за 11,1 одсто, на 172,54 динара по 
радном сату (нето), и од 1. јануара ће најмања месечна плата износити 30.022 динар или 255 
евра. 
"Србија спада у ретку групу земаља у Европи које имају минималну зараду испод 500 евра. 
Упркос значајним повећањима у последњих неколико година, која су укупно износила чак око 
42 одсто, минималац је и даље врло низак јер је основица била мала. Ипак, морамо да 
похвалимо политику раста минималне зараде, а надамо се да ће се она наставити и у наредном 
периоду", каже за "Блиц Бизнис" Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката 
Србије. 
Бивше југословенске републике, које су у међувремену постале чланице ЕУ, Хрватска и 
Словенија имају знатно више минималне плате. Хрватски радници могу да зараде најмање 405 
евра, а у Словенији је "минималац" значајно изнад чак и просечних зарада већине земаља 
региона и износи 667 евра, уз планирано даље повећање у наредне две године. 
На минималцу тек 2,2 одсто Хрвата 
Стручњаци сматрају да само поређење минималних зарада у региону не говори много, али је 
значајан податак колико радника прима најниже плате, и колики је њихов удео у укупном броју 
запослених. Тако у Србији "минималац" прима око 350.000 радника или 15 одсто, док је у 
Хрватској на најнижој заради од 405 евра око 37.000 радника или 2,25 одсто. У Словенији, где 
минималац износи 667 евра минималну плату прима 33.000 радника од укупно 885.700 
запослених, што је 3,7 процената. 
Скоро трећина радника у БиХ прима минималних 208 евра, а слична ситуација је и у Црној 
Гори, где минималну зараду од 222 евра добија око 70.000 запослених или 28 одсто. 
"Морам да подсетим да је сама идеја увођења “минималца” као категорије била да се 
послодавцима омогући да у случају проблема са пословањем могу радницима да исплаћују те 
минималне зараде, али најдуже 6 месеци. Данас се, нажалост, та цифра исплаћује многим 
радницима у малим и средњим предузећима, трговинама, а често се иза тога често крије сива 
економија јер остатак зараде запослени добијају “на руке”. Зато је смањење пореза и доприноса, 
и повећање неопорезивог дела зараде, добар потез државе", истиче Љубисав Орбовић. 
Из Владе Србије поручили су, након усвајања одлуке о новој цени рада, да ће најзначајније 
повећање “минималца” до сада, уз планиране пореске олакшице за послодавце, утицати на 
побољшање животног стандарда грађана и привреду земље. 
Минималац у Европи 
У већини европских земаља законски је прописана минимална плата која представља доњу 
границу за послодавце. Према подацима Еуростата, осим Данске, Италије, Кипра, Аустрије, 

http://sport.blic.rs/autori/ma
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Финске и Шведске, све остале чланице ЕУ имају националну минималну плату, као и све земље 
кандидати за чланство у ЕУ. Распон минималних плата у земљама ЕУ на крају 2018. године 
кретао се од 261 евра у Бугарској до 1.999 евра у Луксембургу. 
 

 

 
 
Адвокат ухапшеног радника Крушика за Н1: Узбуњивачу није место у 
затвору 
Аутор:Јелена Зорић 

 

Док су се новинари истраживачи бавили документацијом из ваљевског Крушика о пословима с 
оружјем, о чему је писао и међународни портал Армс Wатцх, радник те фабрике од којег су 
документа и потекла, увелико је био иза решетака. Вест о хапшењу 35-годишњег А.О. била је под 
велом тајне скоро месец дана. Адвокат ухапшеног радника за Н1 каже да су оптужбе које 
стављају на терет његовом клијенту - бесмислице. 
Полиција којом руководи министар Небојша Стефановић, ухапсила је радника "Крушика" 
осумњиченог да је новинарима доставио документа која показују да је управо минстров отац 
учествовао у трговини оружјем, којом је та фабрика оштећена. 
Према писању БИРН-а, наоружани специјалци, са џиповима, улетели су у круг фабрике 18. 
септембра, само три дана пошто су на једном бугарском порталу објављени текст и документа о 
трговини оружјем. Ова вест за медије је била тајна више од 20 дана, све док је, из 
поверљивих извора није открио новинар недељника НИН, Вук Цвијић. 
"Начин на који је он ухапшен - да полиција тако упадне на његово радно место - говори и да је ту 
било застрашивања других људи који раде у Крушику и који су свесни шта се тамо дешава. 
Интересантно је да нема ни реакције синдиката... Као да се хапси терористичка група, а не 
стручњак, који никада није имао проблема са законом", напомиње Цвијић. 
Новинари НИН-а и БИРН-а откривају и да је ухапшени радник најпре 48 сати држан у 
притвору, онда му је одређен кућни притвор, али после десет дана, суд уважава жалбу 
тужилаштва и 27. септембра шаље га иза решетака у Окружни затвор у Београду. 
Његов адвокат Љубисав Радосављевић каже да су разлози за притвор, које суд наводи - утицај 
на сведоке и да не понови дело - бесмислени, пошто је његов клијент све већ признао. 
"Он више нема било шта да уништи или сакрије, јер сви докази су одузети и све је то у 
надлежности тужилаштва и практично се налази код њих", каже Радосављевић. 
Бранилац радника Крушика напомиње и да његов клијент није криминалац који одаје пословне 
тајне да би добио неку корист, већ је узбуњивач јавности. 
"Он је практично својим радом хтео да покаже да је пословање Крушика, апсолутно 
нерационално због грађана Србије, због оштећења буџета", додаје адвокат. 
Међутим, нејасно је зашто адвокат није одмах затражио за радника статус узбуњивача и зашто 
се јавности није обратио тада када је његов клијент и послат иза решетака. 
Новинар Цвијић напомиње и да је интересантно да ваљевску фирму Крушик у овом случају 
заступају правници из адвокатске канцеларије  некадашњег директора Безбедносно 
информативне агенције, Александра Ђорђевића. 
"Све то указује да се злоупотребљавају државне институције у нечему веома сумњивом у 
трговини оружјем. Имамо човека који би у свим цивилизованим државама био узбуњивач, ако 

http://rs.n1info.com/journalist83/Jelena-Zoric
http://rs.n1info.com/Vesti/a533928/NIN-Uhapsen-uzbunjivac-koji-je-dao-informacije-o-umesanosti-oca-ministra-Stefanovica-u-trgovinu-oru.html
http://rs.n1info.com/Vesti/a533928/NIN-Uhapsen-uzbunjivac-koji-je-dao-informacije-o-umesanosti-oca-ministra-Stefanovica-u-trgovinu-oru.html
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је он дао та документа, он је радио у корист своје фирме, да она не буде на губитку и он је 
ухапшен", објашњава новинар НИН-а. 
Ухапшени нису, нити се икаква истрага против њих води они за које је узбуњивач, како се 
сумња, достављао доказе да зарад личне добити оштећују државу. Наиме, истраживачки 
новинари наводе да је приватни извозник ГИМ куповао оружје у Крушику, по повлашћеним 
ценама у односу на државни СДПР. 
А да је отац министра полиције, Бранко Стефановић, као представник компаније ГИМ из 
Београда, посредовао између Крушика и купаца оружја из Саудијске Арабије. 

 
 

 
 

После деценија кризе текстилна индустрија се буди 
Извор: Танјуг 

 

НОВИ САД: У оквиру недеље моде, Привредна комора Војводине и Serbia Fashion Week, у 

заједничкој сарадњи организовали су данас конференцију „Њу дил 2019“ на тему синергије 

моде, бизниса, туризма и културе, а председник ПКВ Бошко Вучуревић истакао је да се после 

неколико деценија кризе текстилна индустрија поново буди и доживљава свој процват. 

Он је подсетио да је текстилна индустрија једна од најстаријих привредних грана Србије и да је у 
својим најбољим данима, како је рекао, запошљавала преко 250.000 радника чији су производи 
били тражени у свим деловим света, саопштено је из кабинета председника ПКВ. 
Након неколико деценија кризе, текстилна индустрија се поново буди и доживљава свој 
процват. У овом тренутку, у Србији послује око 2.000 активних предузећа која запошљавају 
преко 50.000 радника. Важан податак за привреду Србије, а тако и Војводине, је то да је 
текстилна индустрија извозно оријентисана са високим годишњим стопама раста од 10 до 15 
одсто, казао је Вучуревић. 
Он је изено податке да у овој години остварени приход у модној индустрији износи 60 милиона 
евра, што чини раст од 12,2 одсто у односу на прошлу годину и сврстава Републику Србију на 93. 
место на листи земаља с највећим приходом овој грани привреде. 
Вучуревић је додао да се, за период 2019-2023, очекује да ће приходи исказати годишњу стопу 
раста од 9,4 одсто, што би, према његовим речима, требало да резултира повећањем укупне 
размене на 87 милиона евра до 2023. године. 
Нарочито охрабрује чињеница да се у текстилну индустрију улажу значајна финансијска 
средства. Захваљујући подстицајним мерама Владе, у Србију је дошао велики број познатих 
страних компанија, претежно из ЕУ, док се данас јављају и компаније из других делова света, 
нарочито из Турске, казо је он. 
Истакао је да оно што Србију чини атрактивном за развој текстилне индустрије је постојање 
квалитетне радне снаге, дуга традиција сарадње са водећим светским компанијама, као и бројни 
споразуми о слободној трговини са Европском унијом, Русијом, ЦЕФТА, ЕФТА, Турском, и 
другим великим тржиштима. 
С друге стране, истакао је да текстилну индустрију прате и проблеми који је спречавању у њеном 
бржем развоју. 
По проценама релевантних институција, и даље се значајан проценат промета текстила налази 
ван легалних токова, што захтева координиран рад државних институција. Одређене анализе 
указују и на неопходност укрупњавања текстилних субјеката са 100 до 200 радника, који би 
могли да одговоре захтевима тржишта, у највећој мери страног, рекао је Вучуревић. 
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Он је истакао да је сада потребно да се фокусирамо на квалитет домаћих брендова како би се 
привукло више страних инвеститора да послују на нашем тржишту, али да, како је рекао, исто 
тако инсистирамо и на присутности наших дизајнера на интернационалним тржиштима. 
Због свега наведеног, Привредна комора Војводине планира да у наредној години дефинише 
одговарајући облик организовања ове привредне гране са циљем унапређења њених делатности 
у АП Војводини, пошто се процењује да за то има доста простора, нагласио је Вучуревић. 
Председница Serbia Fashion Week Светлана Хорват на отварању данашње Конференције, 
истакла је да је циљ овог догађаја да се, кроз промоцију српске моде, бавимо и развојем 
текстилне индустрије. 
Serbia Fashion Week је покренут са идејом да развија моду као културу и с друге стране, да 
утичемо на оживљавање и ревитализацију текстилне индустрије. Када говоримо о индустрији 
уопште, бољег места нема од привредне коморе у свакој земљи, рекла је она и захвалила ПКВ 
што су почели да раде заједно и сарађују. 
Циљ ове Конференције је да на једном месту окупимо релевантне људе из области моде, 
бизниса, туризма и културе, истакла је Светлана Хорват. 
 

 

 
 
Може ли синдикално организовање помоћи младима 
Извор:РТК 

 

Сигуран посао је у највећем броју случајева стран појам младима, а сигурност радног места и 
могућности планирања живота нестале су са променама на тржишту рада. 
Иако се питање синдикалног организовања младих препознаје као нужност, постоји низ 
предуслова који се морају решити, како би им се системски и плански пружила могућност за 
укључивање у радничку борбу, оцењено је на округлом столу који је одржан у Крагујевцу. 
На трибини је било речи и начинима за већу синдикалну организованост младих, али и како 
синдикатима приближити специфичну проблематику радних права младих. 
Млади су једна од најугроженијих група на тржишту рада. Велики проценат младих је или 
незапослен, или раде преко нестандардних уговора, или „на црно“. 
Радна експлоатација младих често је последица и недовољног познавања радних права. 
Решавање ових проблема могуће је, како је оцењено на трибини у Крагујевцу, сарадњом 
синдиката, организација цивилног друштва и медија. 
Поред генералне слабе синдикалне организованости младих, међу овом популацијом постоји и 
највећи степен неповерења у синдикате као институцију која треба да се залаже за заштиту и 
унапређења радних права, оцењено је на дебати. 
Са друге стране, ни законски оквири, ни промењени услови у радним односима не иду у прилог 
расту синдикалне организованости уопште, а посебно младих, чуло се на округлом столу на 
коме је било речи о могућностима и перспективима синдикалног организовања младих. 
 

 


