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Радници Фабрике резног алата протестовали захтевајући решење 
статуса фабрике 
 
ЧАЧАК – Око педесет радника Фабрике резног алата у Чачку (ФРА) протестовало је данас 
испред зграде Градске управе у центру града, захтевајући да се реши статус фабрике.Они су на 
писарници Градске управе оставили захтев за састанак са градоначелником Чачка Милуном 
Тодоровићем од кога очекују помоћ у решавању бројних проблема у фабрици. 
Радници су рекли агеницији Бета да су се сами организовали и да иза њиховог протеста не стоје 
фабрички синдикати. 
Према речима радника на протест су се одлучили јер је стање у ФРА „све теже”, фабрика нема 
решен сатус, у појединим деловима предузећа радницима се дугује 11 плата, десет година им 
није уплаћиван радни стаж, дугује им се за регрес, топли оброк, јубиларне награде. 
Радници истичу да ФРА има велика потраживања од војних фабрика којима испоручује робу, 
највише од фабрика Крушик и Застава. 
Председник Индустријског синдиката Душан Ђелић изјавио је за агенцију Бета да синдикат 
није организовао данашњи протест радника, да су у протеклом периоду имали више разговора 
са градоначелником Чачка Тодоровићем који је изразио спремност да им помогне у решавању 
проблема, али да има разумевања за раднике који траже да се ти проблеми решавају брже. 
Он је истакао да је највећи проблем ФРА што нема решен статус, што јој наменска индустрија 
дугује за испоручену робу и потврдио да се радницима дугује за плате и социјалне доприносе. 
Ђелић је оценио да постоје два могућа решења за проблеме ФРА, конверзија власништва где би 
90 одсто власништва преузела држава или „контолисани стечај” у коме би половина радника 
била збринута у оквиру социјалног програма, а око 250 до 280 радника би наставило 
производњу за наменску индустрију. 
У ФРА су запослена 503 радника. 
 
 

 
 

Што мање чланства то већа немоћ синдиката 
     
Синдикалне организације, као и положај радника, последњих деценија претпели су значајне 
промене. 
 
На сцени је велики број различитих синдиката, а колико синдикалних организација у Србији 
стварно има мало ко би могао прецизно да каже. Зато је тешко одговорити и на питање колико 
запослени у нашој земљи знају о томе шта им синдикати, као организације које штите права 
радника, нуде и какву врсту помоћи могу од њих да очекују. Такође, изузетно је тешко рећи 
колико су права радника заштићена и да ли се то чини на најбољи начин јер се све чешће 
забрањује или ограничава синдикално организовање, а због синдикалног рада било је и отказа. 
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По речима председника УГС „Независност” Зорана Стојиљковића синдикатима у последњих 40 
година нигде у свету не иде посебно добро јер је доминација корпоративног капитала изузетно 
изражена и синдикати који делују на националној равни тешко с тим могу да се боре. 
- У ситуцији када се владе нађу између интереса својих грађана и запослених и корпоративног 
капитала - победу углавном односи корпоративни капитал - каже Стојиљковић. - Тада почиње 
трка ка дну - у којој инвеститори нуде повољне услове, уз што мање плаћену радну снагу. То, 
наравно, слаби позицију синдиката, али га, истовремено, не амнестира од сопствених слабости. 
Најсвежији пример је оно што су доживели представници нашег синдиката у Руми, као и 
Имлеку, јер су због синдикалног деловања добили отказ (Горан Милић) 
Стојиљковић указује да синдикати често немају довољно поузданог партнера на политичкој 
сцени, а будући да је у Србији страх од губитка посла велики, интерес и спремност радника да 
буду активни у синдикату је све мања. То је и разлог, указује Стојиљковић, слабљења и 
разједињености сидниката, што одговара властима, и баш због тога глас о томе да се мора 
зауставити кршење права синдиканих представника мора бити веома гласан.   
- Уз класичне облике дискриминације, а то су показала досадашња истраживања 
дискриминације у раду - према женама, припадницима ромске заједнице или према особама с 
инвалидитетом, сада високо место заузима дискриминација по основи припадности 
синидикалним и политичким организацијама и та пракса мора се зауставити – каже 
Стојиљковић. 
Указујући да је степен солидарности међу запосленима изузетно важан за одржавање идеје 
синдиклног органозовања, Стојиљковић наглашава и да је и те како важно да се промени 
приступ према потенцијалним члановима. 
- Ако синдикати, у ситуацији када су све бројнији различити облици радног ангажовања, буду 
ограничени само на класично запослене раднике, као што је сада, неће бити добро и чланство 
ће се осипати. Морају се заступати права свих радника, од волонтера до стално запослених – 
каже Стојиљковић. 
 
Млади морају више знати о синдикализму 
- Синдикални плурализам постоји и у развијеним европским земљама, али на потпуно 
другачији начин - каже Горан Милић. - Како би синдикати у Србији били јачи, неопходно је да 
се промени свест и разуме да ће се то постићи искључиво уз већи степен повезаности и 
заједнички рад. Такође, веома је важно да се млади људи, који о синдикалном организовању 
мало знају, што је могуће више упознају с тим зашто је синдикализам важан. 
 
И по речима председника Савеза самосталних синдиката Војводине Горана Милића, положај 
синдиката, као и синдикалних представника све је тежи, у многим компанијама отежава се рад 
синдиката, а дешава се да представници синдиката, због тога што су активни - остану без посла. 
- Најсвежији пример је оно што су доживели представници нашег синдиката у Руми, као  и 
Имлеку, јер су због синдикалног деловања добили отказ - каже Милић. - Зато је потребно да се 
омогући слобода синдикалног организовања и немешање у право радника да изаберу своје 
представнике. 
Указујући да синдикати  у Србији нису јединствени и због тога имају мању снагу него што би 
могли имати, Милић истиче да је један од разлога и то што је свакој власти у интересу да 
ослаби другу страну. По његовим речима, бројност чланова синдиката највећа је снага радника, 
и то запослени морају да знају. 
- Слабљењу снаге синдиката допринело је и формирање нових, веома малих организација, што 
неретко чине представници синдиката који су изгубили позицију, а ту су и такозвани 
директорски синдикати, иза којих стоје људи на врху компаније и који заправо вуку конце. Све 
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то, наравно, негативно утиче и на положај радника и и јачину синдикалних организација - 
истиче Милић. 
Д. Млађеновић 
 

Норвешка донација подршка запошљавању младих у Србији 
Извор: Танјуг 
     
БЕОГРАД: Норвешка ће са пола милиона евра финансирати пројекат у који ће бити укључена 
91 локална самоуправа, како би им пружила подршку у запошљавању младих и социјалном 
укључивању у неразвијеним подручјима. 
 
Прва од четири информативне сесије на којој се представља шири концепт јавног позива за 
подршку запошљавања младих и унапређење пословања на локалном нивоу у оквиру пројекта 
"Норвешка за вас-Србија", данас је представљена у Београду. 
Пројектни менаџер, Радуле Ристовић истакао је да је главни циљ тог јавног позива да се 
допринесе запошљавању младих и да угрожене и маргинализоване групе, кроз унапређење 
пословног окружења буду социјално укључене. 
Кроз такав поступак, каже, суштина је да локална предузећа постану одрживија и 
конкурентнија и да се више младих запосли уз подршку коју пружају корисничке организације. 
За данашњу сесију је пријављено њих 37, а када говоримо о организацијама које пружају 
подршку пословању, онда мислимо на регионалне развојне агенције, бизнис инкубаторе, 
технолошке паркове..., рекао је Ристовић. 
Како каже, посебан циљ пројекта је да допринесе унапређењу пословног окружења и да се 
локална предузећа прошире на тржишту. 
Пројектни предлози обухватају активности које доприносе побољшању процеса производње и 
квалитета услуга или производа, ширењу тржишта, добијању сертификата, са циљем да се 
запосле млади и унапреди пословно окружење на локалном нивоу. 
Вредност подршке може да износи од 20.000 до 100.000 евра, а читав пројекат траје до 
септембра 2021. године. 
Сви заинтересовани могу да поднесу предлоге пројеката до 8. марта ове године. 
Наредне три сесије биће одржане у Новом Саду, Нишу и на Златибору. 
 
 

НБС: 45.000 фирми и предузетника дуговало 241 милијарду 
Извор: Танјуг 
     
БЕОГРАД: Последњег дана 2019. године у Србији је у блокади због дуга било 45.663 правних 
лица и предузетника, а укупни износ дуга без обрачунатих камата за који су блокирани 
износио је 241,66 милијарди динара, наводе у Народној банци Србије за ТаЊуг. 
 
Блокирани су били рачуни 27.205 правних лица и 17.958 предузетника, а од укупног броја 
14.389 дужника било је у блокади краћој од 360 дана док је њих 31.274 било у непрекидној 
блокади дужој од 360 дана. 
Према информацији коју је Тањуг добио у НБС, у блокади преко 1.080 дана било је 15.404 
дужника, а укупни износ за који су блокирани износио је 176,94 милијарде динара. 
На пресеку година укупан износ блокаде рачуна правних лица износио је 231,88 милијарди 
динара, од чега је 175,41 милијарда динара био дуг 14.866 фирми које су биле у непрекидној 
блокади дуже од 1.080 дана. 
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Укупан износ дуга блокираних предузетника износио је 9,77 милијарди динара, од чега су 
највише, 2,91 милијарду, дуговали предузетници који су били у блокади од 360 до 720 дана. 
Код правних лица најмање неликвидних и најмањи износ блокаде био је у категорији чији је 
период неликвидности био до 30 дана. 
Најмање неликвидних предузетника је у категорији преко 1.080 дана блокаде, а најмањи 
укупни износ блокаде је за предузетнике чији је период неликвидности до 30 дана. 
 
 

 
 

Палма: До краја године пет нових фабрика у Јагодини 
 
 
Спољнотрговински суфицит привреде Јагодине у 2019. години 10.500.000 евра. 
Купићемо још пет хектара земље од пољопривредних произвођача и ту земљу 
ћемо понудити инвеститорима, најавио је Драган Марковић Палма 
У Скупштини града Јагодине данас је одржана конференција за новинаре на којој су директор 
Регионалне привредне коморе Шумадије и Поморавља Предраг Лучић и председник 
Скупштине града Јагодине Драган Марковић Палма представили резултате привреде Јагодине 
и Поморавског округа у 2019. години. 
 
„Желим да се захвалим јагодинским привредницима који запошљавају велики број радника и 
проширују своје капацитете, а посебно желим да се захвалим страним инвеститорима, који су 
изабрали Јагодину да отворе своје фабрике, где су дошли са огромним светским тржиштем. То 
су фабрике који извозе и у 30 земаља света. Фабрика за прозиводњу кухиња „Мобил Тури“ 99 
посто кухиња произведених у Јагодини извози у Италију. Они сада проширују своје капацитете 
и запослиће још 50 радника. Фабрика „Вибак“ тренутно запошљава 300 радника и такође 
проширује капацитете. 
 
Желим да се захвалим првој страној фабрици у Јагодни „Андреа конфекциони“ као и „Аунде“. 
Они су дали велики допринос трговинском суфициту Јагодине“, рекао је Марковић. „Имамо 
две индустријске зоне у Јагодини. Купићемо још петхектара земље од пољопривредних 
произвођача и ту земљу ћемо понудити инвеститорима. 
 
До краја године у Јагодини ће бити петнових фабрика, од којих ће четиривећ почети да раде 
током 2020. године, а једна, која ће бити највећа завршиће своје погоне 2021. године. Желим да 
се захвалим људима који воде Србију, али политичари у Србији, посебно они на локалу нису 
искористили ни 2 посто међународне популарности Србије. Не треба само да зову Београд, већ 
и да сами нешто ураде. И шта сад ми треба да кажемо, као некада један војвођански политичар, 
имамо 10 и по милионаевра суфицит и „чије су наше паре“. Не. Сви градови и општине треба да 
се потруде да имају суфицит и сви заједно треба да пунимо буџет и државни и локални. Такође 
се захваљујем и коалиционим парртнерима у гаду Јагодини, СПС – у и Српској напредној 
странци, јер све одлуке доносимо једногласно у интересу наших грађана. И у наредномн 
периоду ћемо наставити да доводимо инвеститоре, запошљавамо људе, како би смањили 
одлазак наших грађана у иностранство“, рекао је Марковић. 
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Лучић : Јагодина има убедљивонајвећи трговински суфицит у Поморавском 
округу 
 
 
„Привреда Поморавског округа остварила је спољнотрговинску размену у 2019. години у 
износу од 414. 437. 000 евра и извоз нешто већи од 211 милиона евра. Укупан суфицит 
привреде Поморавског округа у прошлој години је 9.200.000 евра. Убедљво најбољи резултат 
остварила је привреда Јагодине чији суфицит износи 10.500.000 евра, а најлошији резултат 
остварила је привреда општине Параћин, која је у дефициту са 14.152.000 евра“, изјавио је 
директор Регионалне привредне коморе Шумадије и Поморавља са седиштем у Крагујевцу, 
Предраг Лучић. „Учешће привреде града Јагодине у суфициту Поморавског округа је 55,4 
посто. 
 
Укупна спољнотрговинска размена града Јагодине је 224.000.000 евра, од чега је извоз 
117.000.000. евра. Землеј у које привреда Јагодине највише извозила у Италија, Румунија, 
Немачка, Русија и Хрватска. Од 2011. године до данас извоз привреде Јагодине је дуплиран. 70 
посто тог извоза чине италијанске корпорације које производе у Јагодини, а то су Вибак, 
Андреа конфекциони, Група Тури кућине и Аунде. Од домаћих прозвођача на челу је фабрика 
намештаја „ЈЕЛА“. Захваљујем се граду Јагодини и господину Марковићу на подршци 
привреди и честитам менаџменту компанија које су остварле одличне резултате. 
 
Привреда Јагодина иде узлазном путањом захваљујући и раду локалне самоуправе која је 
остварила бројне привредне и политичке контакте у свету“, рекао је Лучић. 
 
 
Конференцији за новинаре у Скупштини града Јагодине, присиуствовали су и председник СПС 
у Јагодини и начелник Поморавског округа Горан Милосављевић, председник СНС и шеф 
одборничке групе СНС у Скупштини града Јагодине, Никола Радосављевић и градоначелник 
Јагодине, Ратко Стевановић. 
 

 
Министарство: Вредност радова у грађевинарству у 2019. већа 35 одсто 
Пише: Бета 
 
Вредност грађевинских радова у Србији у 2019. години повећана је за 35 одсто у односу на 
претходну годину, саопштило је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 
саобраћаја и инфраструктуре. 
 
Према подацима Републичког завода за статистику у четвртом кварталу прошле године је 
вредност грађевинских радова у односу на исти квартал 2018. године исказано у сталним 
ценама повећана 56,3 одсто. 
„Тиме је уједно премашена претходна рекордна стопа раста грађевинарства из претходног, 
трећег квартала 2019, у којем је вредност изведених грађевинских радова повећана за 39,9 
одсто, што је била до сада највиша стопа раста грађевинарства у једном кварталу од 2010. 
године“, наводи се у саопштењу. 
Додаје се да су убрзана реализација и завршетак великих инфраструктурних пројеката, као и 
повољни услови за инвестирање, омогућили високе стопе раста грађевинарства у претходних 
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неколико година (11,4 одсто у 2017, 13,9 одсто у 2018. и 35 одсто у 2019. години), што је за 
резултат имало и повећање учешћа грађевинарства у бруто домаћег производа (БДП) са 3,2 
одсто у 2014. на више од пет одсто у 2019. години. 
 

Због ћутања Министарства привреде бивши радници Застава камиона 
спремају протест испред Владе 
Пише: Бета 

 
 
Због ћутања Министарства привреде на проблеме неизмирених зарада, радници фабрике 
„Застава камиони“ у стечају, најавили су данас да ће протестовати сваког понедељка испред 
градске скупштине до 1. марта, а затим ће са два аутобуса до 15. марта отићи на протест у 
Београд. 
     
Председник Штрајкачког одбора Милојко Поповић је рекао да су тако одлучили радници на 
данашњем протесту испред Скупштине града. 
„Организоваћемо се, радници су се сложили, и са два аутобуса ићи ћемо на протест испред 
Министарства привреде, Владе и Председништва Србије“, рекао је Поповић. 
Навео је и да су им из Министарства привреде раније стизала уверавања да ће се укључити у 
решавање проблема и да ће неисплаћене зараде бити и на дневном реду Владе Србије, што се 
није десило. 
„Последњих дана на моје позиве и поруке не одговара државни секретар Драган Стевановић са 
којим смо раније контактирали у вези са нашим захтевима. Повремено се јаве нудећи наводно 
решење, али сада сам сигуран да је у питању само то да ми одустанемо од протеста и да се 
купује време до избора“, рекао је Поповић. 
Бивши радници „Застава камиона“ потражују око 200 милиона динара за зараде из периода од 
2012. до 2016. године и повезивање радног стажа. 
Радници су уверени да је основ за исплату дуговања Протокол са синдикатом из 2008. године, 
којим се Влада обавезала да из социјалног програма исплати и сва дуговања према радницима 
свих Заставиних фабрика насталих до окончања њиховог статуса. 
Над фабриком „Застава камиони“ покренут је стечај 19. септембра 2018. године на предлог 
Министарства привреде. 
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Око 800 лекара оде сваке године, од државе још нисмо чули како ће их 
задржати 
 
 
АУТОР:Петар Гајић 
 
Како зауставити егзодус лекара и медицинских сестара? Плате им јесу повећане, 
али та специфична врста одлива мозгова није заустављена, јер им се у Немачкој и 
другим западним земљама нуде примања од две и по, до пет хиљада евра. Осим 
претњи немачком министру здравља, још нисмо чули шта је тачно стратегија 
државе. 
Медицински факултет у Београду. Док чекају испите, многи студенти медицине и 
стоматологије слушају и приче својих асистената и професора о колегама које су срећу 
пронашле у Немачкој и другим западним земљама. Србију, према подацима Лекарске коморе 
сваке године напусти чак 800 доктора. 
Анкета: 
- Доста нас размишља да иде у иностранство. Али, размишљао сам у последње време и да неко 
треба да остане овде да нешто промени. Можда је најбоље отићи, направити нешто, стећи 
искуство и онда се тек вратити. 
- Размишљамо и моје колеге и ја. У принципу је то увек Немачка или Швајцарска. 
Н1: Зашто? 
- Зато што су бољи услови и више се лекари цене. Бар су такве приче старијих колега. 
- Најрадије бих остао у својој земљи, да овде помажем људима. Али, ако постоје неки много 
бољи услови, вероватно ћу размишљати у другом правцу. 
- Већина се нада бољем животу у иностранству. Ја нисам тог мишљења. Мислим да је Србија 
земља за коју сви треба да живимо. 
Борба против одлива мозгова, тачније кадрова у здравству почела је на необичан начин 26. 
новембра прошле године. "Шпан, фантастично способан немачки министар здравља... Е, 
долазим ја у Србију да покупим медицинске сестре... Е, нећеш мајци да долазиш овде. Рекао 
сам му немој да долазиш, бре, у лице сам њему рекао", навео је тада председник Александар 
Вучић. 
Немци нису одустали тако лако, па су и ове године покушали да организују званични конкурс 
за запошљавање медицинског особља, по уговору који је закључен са Србијом 2013. Министар 
Ђорђевић зауставио их је у последњи час. 
"Ми смо ове године разговарали са немачким партнером. Договорено је да ове године не буде 
спроведемо то (конкурс). А да следеће године видимо да раскинемо тај уговор. Партнер се 
сложио са тим", рекао је Ђорђевић, 31. јануара. 
 
Румунско решење - од 1.000 евра повећање на 2.700 
Међутим, министар није још објавио предлог стратегије за задржавање лекара и медицинског 
особља. Сличан проблем Румунија је делимично решила повећањем плата лекара са 1.000 на 
2.700 евра, као и повећањем плата за медицинске сестре на 1000 евра. 

http://rs.n1info.com/journalist969/Petar-Gajic
http://rs.n1info.com/journalist969/Petar-Gajic
http://rs.n1info.com/journalist969/Petar-Gajic
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Председник синдиката лекара и фармацеута Раде Панић мисли да и у Србији постоји новац за 
драстично повећање. 
"Шта то значи, а на то указује и Фискални савет већ три године. Ако је минимална основица 
33.003 динара, прва медицинска сестра треба да буде на "пута 2.5", дакле 75.000 динара, први 
лекар на "пута 4" то је 120.000 динара, а највиша плата која би се исплатила у здравству треба 
да буде 240 хиљада. Тај новац имамо. Да се разумемо, РФЗО располаже са 2,2 милијарде евра, 
док буџет Србије располаже са осам  милијарди евра", наводи Панић. 
Када је реч о медицинским сестрама, Панић мисли да су њихов први проблем услови рада које 
имају у Србији. 
"Друга најбитнија ставка јесте да се обезбеди довољан број извршилаца. Министарство и 
држава чине управо иду у контра смеру. Не држимо се правилника о ближим условима за 
обављање здравствене делатности, не држимо се науке и истраживања о томе колико је лекара 
и медицинских сестара потребно да би се збринули пацијенти", наводи. 
Немачка зове и машиновође 
Држава ће ускоро морати да прави стратегију и за машиновође. 
Како пише, Дојче веле, тај тежак и стручан посао у Србији се плаћа око 70 хиљада динара 
месечно. 
Немачка има мањак машиновођа, а Железничка техничка школа у Београду сарађује са 
фирмом Лендербан, која ученицима плаћа курс немачког и помаже им у стицању лиценце.   
 


