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У ваљевској фабрици наменске индустрије касни исплата аконтације за јануар 

Радници Крушика најављују штрајк 
 
Радници Крушика ни јуче, упркос најави пословодства, нису добили први део зараде, односно 
аконтацију за прошли месец, која је требало да им буде исплаћена 14. фебруара.      

Због кашњења аконтације и укупне ситуације у Крушику, коју већ месецима карактеришу 
велики дугови и губици и армија прекобројних радника, руководства сва четири фабричка 
репрезентативна синдиката – Самосталног, УГС Независност, Слога И АСНС, у понедељак 
ујутро ће посетити генералног директора фабрике Владана Лукића. 

Синдикалци Крушика планирају да поведу и представнике својих београдских централа, са 
којима ће нешто касније да најаве штрајк упозорења запослених у том предузећу, и да обавесте 
јавност о тренутној ситуацији у тој ваљевској фабрици. 

– Секретарица генералног директора фабрике управо нас је обавестила да ће плате да нам буду 
исплаћене у уторак. Без обзира на то обећање не одустајемо од штрајка упозорења – рекли су 
јуче нашем лист представници запослених у Крушику. 

Истичу да ће у понедељак јавности да предоче да су губици Крушика премашили 50 милиона 
долара, да уговора о продаји производа те фабрике нема, да пословање предузећа оптерећује и 
велики број партијски запослених радника. У понедељак би, како сазнајемо, требало да буде 
одржана и седница фабричког Надзорног одбора, који ће такође разматрати актуелну 
финансијску ситуацију у Крушику. 

Радницима Крушика иначе, по први пут у минулих 16 година, нису на време исплаћене 
аконтације плата за претходни месец. Саговорници нашег листа тврде да на једном од 
фабричких рачуна има тек око 700.000 динара, што није довољно ни за исплату седам 
инжењерских зарада, а камоли за плате око 3.200 радника колико их је, што за стално, што на 
одређено ангажовано у предузећу. 

– Према важећим законским прописима, фабрика може на одређено време да ангажује до 10 
одсто од укупног броја стално запослених. Крушик има око 1.200 стално запослених, па је, да је 
поштован закон, могао да има највише 120 ангажованих „уговораца“, а не више од 2.000 
колико их је доведено у време док је Крушиком руководио Младен Петковић, наводе у 
Крушику. 

Подсећају да су менаџмент и Надзорни одбор фабрике недавно предлагали да између 1.200 и 
1.400 прекобројних буде отпуштено одмах, или уз социјални програм. Предлог о тренутном 
отпуштању није добио подршку власти, док синдикати нису пристали на социјални програм. 

Отварање нове капислане без Вучића? 
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У Крушику је за данас била заказана свечаност поводом обележавања 81. године постојања и 
рада фабрике, и том приликом је требало да буде пуштена у рад нова Капислана. Међутим, 
отварање је одложено за почетак марта, наводно због Задушница. Синдикалци Крушика не 
верују више да ће председник Александар Вучић доћи на отварање нове Капислане, како је 
раније било најављено. 

 

Савез за Србију: Подршка узбуњивачу у ЈКП Градска чистоћа 
 
Савез за Србију (СЗС) најоштрије је осудио незаконити отказ и притисак на радника и 
председника синдиката Слога у ЈКП Градска чистоћа Богосава Нешовића који је 
градоначелнику Београда Зорану Радојичићу пријавио корупцију, незаконитост и злоупотребу 
јавних ресурса у корист владајуће Српске напредне странке.      

У саопштењу, СЗС је изразио забринутост због начина којим се актуелна власт и председник 
Србије Александар Вучић обрачунавају са Нешовићем, пласирајући у јавност клевете да он није 
узбуњивач, већ да је „доказани преварант од кога се прави жртва“ и да је „ухваћен у 
фалсификовању дипломе и крађи горива“. 

Уз подршку узбуњивачу Богосаву Нешовићу СЗС је позвао све, посебно запослене у јавним 
предузећима да се супротставе уценама и притисцима, пријаве се као узбуњивачи и „учествују у 
демонтирању система који прети да Србију и њене институције присвоји за личне потребе 
владајућег режима и њима блиским људима“. 

Савез за Србију ће инсистирати на доношењу закона о материјалном обештећењу запослених 
који су били политичке жртве режима Александра Вучића и свих оних који су остали без посла 
услед политичког прогона, а посебно узбуњивача који су указивали на корупцију и злоупотребу 
јавних ресурса у корист владајуће СНС, наведено је у саопштењу. 

 

 

Потписан Анекс И Колективног уговора РТВ-а 

НОВИ САД  

Генерални директор Радио-телевизије Војводине др Миодраг Копривица и представници 

репрезентативних синдиката наше медијске куће (Самостални синдикат РТВ, Струковни 

синдикат РТВ и Синдикат "Независност") потписали су, данас, у Новом Саду, након успешних и 

коректних преговора, Анекс И Колективног уговора. 
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Тај документ обезбедиће бољи материјални положај и већа права свих запослених у 
покрајинском Јавном медијском сервису Војводине и то кроз, између осталог, повећање 
новчане помоћи за рођење детета и већа издвајања послодавца за топли оброк и регрес за 
коришћење годишњих одмора. 

 
РТВ промо 
Потписници поменутог Анекса уговора договорили су се и да, у интересу радника, наставе 
разговоре и сарадњу. 

АЛО 
 

ВЕСИЋ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ Дан проведен са представницима 
синдиката 
 
АУТОР: Ало.рс/Танјуг.рс 

Заменик градоначелинка града Београда Горан Весић био је у посети Врњачкој Бањи. На скупу 
је причао пред представницима синдиката комуналних делатности, истичући досадашње 
успехе, али и важност континуиране посвећености том сектору. 

Заменик градоначелника Београда Горан Весић говорио је на скупу у Врњачкој Бањи који је 

окупио представнике синдиката у комуналној делатности широм Србије и поручио да у 

комуналној делатности нема одвојених страна, већ да послодавци и радници треба заједно да 

раде како би се грађанима пружила боља услуга. 

Весић је рекао да је скуп, који је одржан синоћ, добра прилика да говори о пракси Београда, 

када је реч о тој делатности, јер ситуација није иста у свим градовима. 

 

Поручио је да не постоје две стране у комуналној делатности, односно да не постоје послодавци 

и радници, већ да сви треба заједно да раде како би се грађанима пружила боља услуга. 

"Ми сви заједно имамо једног послодавца, а то је држава. Према томе, наша обавеза је да 
пружимо грађанима најбољу могућу услугу за новац који плаћају. То је наша основна обавеза 
као комуналне делатности, као што је наша обавеза као локалних самоуправа да обезбедимо да 
људи који раде у комуналној делатности имају боље услове рада и опрему јер то значи и бољу 
услугу за грађане", рекао је Весић. 
Он је говорио о добрим искуствима које Београд по питању комуналне делатности, истичући да 
постоји свакодневна комуникација између Града Београда и синдиката. 
"Синдикати учествују у креирању градских одлука. Дали су велики допринос када смо 
стабилизовали финансије у Граду где смо, када смо преузели власт, затекли дуг од 1,2 
милијарде евра на буџет од 565 милиона евра", рекао је Весић и додао да је овогодишњи 
градски буџет 1,2 милијарде евра на дуг који ће бити око 300 милиона евра. 
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Навео је да Град већ четврту годину исплаћује солидарну помоћ свим запосленима у 

комуналној делатности што, додао је, није случај у другим градовима у Србији. 

"Ове године ћемо, на основу одлуке владе, исплатити и регрес, а поред тога крећемо у изградњу 

станова за раднике који су запослени у Градској управи", рекао је Весић. 

Заменик градоначелника је подсетио и да је установљен и Дан комуналне делатности. 

"Тог дана поносно Београђанима приказујемо шта све имамо. Пре две године смо 3.250 људи, 

који су били запослени по уговорима о привремено повременим пословима, примили за 

стално", рекао је Весић. 

Истакао је да просечна плата у комуналној делатности у Београду тренутно износи 67.000 

динара. 

Весић је поменуо и да ће сва предузећа у Београду која имају више од 1.000 запослених имати 

вртиће у које ће ићи деца запослених. 

"То је важно како би ти људи могли да раде и знају да ту где раде неко брине о њиховој деци", 

рекао је Весић. 

Између осталог, подсетио је и да је прошле године у Београду уложено 57 милиона евра у 

куповину нових машина. 

"Трудимо се да заједнички креирамо атмосферу у којој је радницима у комуналној делатности 

добро, а да уједно пружамо бољу услугу грађанима. То је моја основна порука јер је различита 

ситуација у локалним самоуправама у Србији, неке стоје финансијски боље, неке слабије, али 

сигуран сам да можемо заједнички да направимо један модел који ће бити добар за читаву 

Србију", додао је Весић. 

 

 


