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Тодоровић: У Влади заказан састанак о проблемима Фабрике резног 
алата 
 
Градоначелник Чачка Милун Тодоровић рекао је данас да је примио представнике синдиката 
Фабрике резног алата (ФРА) у Чачку и да је заказао састанак у Министарству привреде на коме 
ће се разоговарти о решавању статуса те фабрике. 
Он је рекао новинарима да ће поред представника Минстарства, руководства града бити и 
представници ФРА и фабричких синдиката. 
Тодоровић је истакао да се залаже за решавање проблема у ФРА и да је у последње четири 
године одржао 30 састанака са синдикатима, руководством фабрике и представницима Владе 
Србије на којима се разговрало о тражењу решења за ФРА. 
„После састанка, који ће бити одржан у среду, знаћемо неке ствари, али не очекујем чаробни 
штапић којим могу да се реше сви проблеми који су се деценијама таложили“, рекао је 
Тодоровић. 
Око педесет радника ФРА протестовало је у понедељак испред зграде Градске управе у центру 
града, захтевајући да се реши статус фабрике, као и састанак са градоначелником Чачка 
Тодоровићем од кога очекују помоћ у решавању бројних проблема у фабрици. 
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. 
 
Синдикат "Слога" поднео кривичну пријаву против директора Завода за збрињавање одраслих 
"Мале Пчелице" у Крагујевцу 

Слали радника на ноћни рад иако му је то забрањено 
 
Удружени синдикати Србије „Слога“ – Синдикат здравства и социјалне заштите – поднели су 
Основном јавном тужилаштву у Крагујевцу кривичну пријаву против директора Завода за 
смештај одраслих лица „Мале Пчелице“ Крагујевац Владице Станојевића. 
Поред Станојевића, пријава је, наводе у „Слоги“ поднета и против још двоје „одговорних лица“ 
јер су „грубо кршили закон и приморавали запосленог да ради у периоду када му је надлежна 
институција решењем ограничила рад искључиво на дневне смене због здравственог стања“. 
– Директор Завода Владица Станојевић са својим сарадницима, који су обухваћени овом 
кривичном пријавом, поступали су супротно Закону о раду, другим позитивним законским 
прописима Републике Србије и противно решењу Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање од 14. августа 2006. године, на тај начин што су запосленом Драгану 
Бишевцу одредили да радне задатке извршава ноћу, тачније да ради трећу смену, иако је у 
решењу Фонда ПИО наведено да „осигураник (Бишевац) може да обавља послове без ноћног 
рада“. 
Таквим понашањем одговорних у Заводу, здравствено стање Бишевца је, тврде у Синдикату, 
„драстично погоршано“. 
– Како Владици Станојевићу није било довољно што је својим поступањем угрозио живот 
запосленог у Заводу, то је, 3. јануара ове године, у 3,30 после поноћи, дошао у наводну 
контролу, баш кад је поменути запослени (Бишевац – прим. З.Р.) радио. Том приликом 
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развалио је врата „Интервенције“ (просторије) у којој се Драган Бишевац налазио, чему су 
присуствовале и друге колеге који сведоче о бруталном понашању директора, наводи се у 
јучерашњем саопштењу „Слоге“. Напомињу и да су Тужилаштву достављени сви докази који 
потврђују синдикалне тврдње, односно распоред рада, обрачунски листићи, решења 
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање до фотографија разваљених врата.. 
Директор Завода Владица Станојевић за Глас Шумадије јуче је рекао да наводи синдиката 
„Слога“ нису тачни. Првостепени орган вештачења је, према његовим речима, својим налазом, 
оценом и мишљењем број 1126 од 25. маја 2006. године, у виду препоруке навео да осигураник 
може да обавља послове без ноћног рада. 
Дана 30. марта. 2017. године , обратио сам се Републичком фонду за пензијско и инвалидско 
осигурање и 24. априла те године добио писани одговор који дословце гласи: „На основу 
препоруке дате у НОМ-у осигураник не може да оствари ни једно право из ПИО, а препорука 
није обавезујућа за послодавца“, што заправо значи да сам поступио у складу са Законом о раду 
и у складу са писаним одговором Фонда ПИО. 
Он је демантовао и да је члан комисије за обилазак запослених у трећој смени, али да је 
комисија утврдила да је Бишевац „спава у трећој смени, на корисничком отоману, који служи 
за преглед корисника, покривен корисничким прекривачем и корисничким јастуком испод 
главе у закључаној интервенцији која служи искључиво за медицинске прегледе корисника“. 
 
 

 
 

Србија муњевито иде напред 
 
Лист посебан акценат ставља на развој српског сектора ИТ услуга, софтвера и хардвера, 
истичући да је реч о најбрже растућем делу индустрије у земљи 
Србија се препородила од 2012. године, када је била на ивици понора. Њена економија постала 
је стабилна, континуирано бележи раст страних инвестиција и бруто домаћег производа, као и 
пад нивоа јавног дуга, оцењује британски „Фајненшел тајмс”. 
У специјалном додатку под насловом „Србија муњевито иде напред”, „Фајненшел тајмс” је кроз 
три тематска текста и кроз интервју с министром финансија Синишом Малим представио успех 
економских и фискалних реформи наше земље, које су, како констатује британски лист, од 
Србије направиле „једну од европских економских звезда”, преноси ТаЊуг. 
БДП земље скоро непрекидно расте од 2014. године, да би 2018. године достигао 
десетогодишњи рекорд од 4,4 процента, пише лист. „Упркос међународним неизвесностима и 
успоравању економије у деловима ЕУ, Србија је 2019. године остварила раст од 4,2 одсто – међу 
највишим стопама у Европи – и једна је од ретких земаља на свету која је надмашила своју 
годишњу процену”, цитира „Фајненшел тајмс” министра финансија Синишу Малог. 
У британском листу се додаје да Србија готово седам година бележи стални раст страних 
директних инвестиција, које су 2018. достигле рекордних 3,5 милијарди евра или 8,2 одсто 
БДП-а. „С економским препородом и реформама које су у току, расте интересовање 
доминантних страних инвеститора за Србију”, наглашава се у тексту, уз податак да су, према 
проценама Народне банке Србије, страна улагања у 2019. још више скочила у односу на 
претходну годину – на 3,8 милијарди евра. 
Позивајући се на разговор у Народној банци Србије, лист наводи да је „поред фискалне 
консолидације и ублажавања монетарне политике, Србија спровела бројне структурне 
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реформе, посебно у погледу флексибилности тржишта рада, реформи финансијског сектора и 
смањења неквалитетних кредита, затим у области пореске политике, лакоће добијања 
грађевинских дозвола...”. 
Истиче и резултате на тржишту рада, где је стопа незапослености прошле године пала на 9,5 
одсто са нивоа од око 26 одсто 2013, и апострофира успех Србије у управљању јавним дугом, 
који је, како се наводи, према подацима Министарства финансија оборен са око 77 процената 
на 51 одсто. 
Председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж објашњава да страни инвеститори у 
Србији наилазе на неке од најнижих оперативних трошкова у европским оквирима, на пореске 
и царинске олакшице, државне субвенције и подстицаје локалних самоуправа, напомиње лист. 
„На пример, неки су ослобођени плаћања пореза на доходак у трајању од 10 година, могу да 
увозе опрему без царина или других дажбина и могу да уживају у погодностима споразума о 
избегавању двоструког опорезивања са 59 држава”, каже Чадеж за „Фајненшел тајмс”. 
Те погодности, истиче се у тексту, страни инвеститори могу наћи у 15 слободних економских 
зона у Србији, а инвестиције са великим капиталом и бројем запослених могу да се 
квалификују и за државне субвенције. 
Наводећи да је Србија крајем 2019. године најавила нови инвестициони програм „Србија 2025”, 
према којем ће, поред буџетских средстава, у основну инфраструктуру бити уложено додатних 
14 милијарди евра, министар финансија је изразио очекивање да ће то бити окосница новог 
инвестиционог циклуса и да ће прилив приватних инвестиција бити још већи. 
Лист, између осталог, посебан акценат ставља на развој српског сектора ИТ услуга, софтвера и 
хардвера, истичући да је реч о најбрже растућем делу индустрије у земљи, чији извоз снажно 
расте од 2015. године надмашујући милијарду евра у протекле две године. 


