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Оружари протестовали у Крагујеву, прете доласком у Београд
Извор: Блиц
Представници Штрајкачког одбора фабрике Застава оружје предали су градоначелнику
Крагујевца Радомиру Николићу њихове захтеве оружара и показатеље пословања фабрике уз
очекивање да се град укључи и помогне да се предузму хитни кораци како би се фабрика
спасила од даљег колапса.
Председник синдиката "Застава оружје" Драган Илић изјавио је после састанка са Радомиром
Николић да су желели да Скупштина града која учествује у капиталу фабрике види каква је
позиција фабрике, и да се наравно уз њихову помоћ, уразуме неки који то можда не желе да
виде у ово тренутку.
- У фабрици се под хитно мора нешто предузети. Потребна је једна шок терапија како би се
фабрика спасила од даљег колапса - рекао је Илић.
Према његовим речима, највећи удео у власништву фабрике има Влада и Фонд за развој - око
70 одсто, друштвени капитал износи око 24,65 одсто, док Град Крагујевац има удео од 0,57
одсто.
- Уколико током викедна не буде преговора, отићи ћемо до Београда и нашим највећим
власницима уручити захтеве јер они до сада нису имали жељу да преговарамо - рекао је Илић.
Градоначелник Крагујевца Радомир Николић је рекао да је град понуди да буде канал
комуникације између ресорних министарстава и запослених у фабрици. Он је оценио да
градска власт има "моралну обавезу" да се умеша, да прати и помогне да се проблеми реше, а
производња одржи.
- Ми ћемо проследити захтеве ресорним министарствима, премијеру, председнику Србије и
очекујемо да се разговара о проблему - рекао је Николић.
Данашњи штрајк оружара почео је у 11 часова испред Управне зграде фабрике. На протесту су
радници затражили исплату бонуса од по 25.000 динара, као и одговорност свих у "ланцу"
одлучивања због лоших пословних резултата фабрике.
Од Владе Србије и Министарства одбране се очекује и да хитно фабрици одобри бесповратна
средства која се односе на субвенције у привреди која би се усмерила на побољшање тешких
услова рада.
2

Оружари траже хитне преговоре о решавању проблема у фабрици
Извор: Н1, аутор текста: Бета
Представници Штрајкачког одбора фабрике Застава оружје предали су
градоначелнику Крагујевца Радомиру Николићу захтеве оружара и показатеље
пословања фабрике уз очекивање да се град, као власник једног дела капитала,
укључи и помогне да се предузму хитни кораци како би се фабрика спасила од
даљег колапса.
"Желели смо да Скупштина града која учествује у капиталу наше фабрике види каква је
позиција фабрике, и да наравно уз њихову помоћ, уразумимо неке који то можда не желе да
виде у ово тренутку, да се у фабрици под хитно мора нешто предузети и да се уради једна шок
терапија како би се фабрика спасила од даљег колапса", рекао је председник синдиката Застава
оружје Драган Илић новинарима после састанка са градоначелником.
Према његовим речима, Град Крагујевац има удео од 0,57 одсто у капиталу фабрике Застава
оружје док је већински државни, односно Владе и Фонда за развој око 70 процената, а
друштвени капитал чини 24,65 процената.
Према речима Илића оружари већ током викенда очекују почетак хитних преговора.
"Уколико се то не деси, отићи ћемо до Београда и нашим највећим власницима уручити захтеве
јер они до сада нису имали жељу да преговарамо. Имали смо један неуспешан састанак са
министром одбране. Очекујемо да кроз дијалог можемо да додјемо до решења", рекао је Илић.
Градоначелник Крагујевца Радомир Николић је рекао новинарима да је град понудио, као и у
случају протеста у Фијату, да буде "канал комуникације" између ресорних министарстава и
запослених у фабрици.
Он је оценио да градска власт има "моралну обавезу" да се умеша, да прати и помогне да се
проблеми реше, а производња одржи.
"Захтеве радника Застава оружја који су нам уручени ћемо проследити, уз наше размишљање о
свему томе, ресорним министарствима, премијеру, председнику Србије и очекујемо да се
разговара о проблему", рекао је Николић.
Оружари су захтеве предали и на шалтерима Градске управе у коју је ушао један број штрајкача
после завршетка једночасовног протеста.
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Данашњи штрајк оружара почео је у 11 часова испред Управне зграде фабрике, а наставио се
после уличне шетње радника, испред Скупштине града.
На протесту је поновљено да радници траже исплату бонуса од по 25.000 динара, као и
одговорност свих у "ланцу" одлучивања због лоших пословних резултата фабрике.
Чуло се и да су радници одлучно против најављене приватизацији 49 одсто капитала фабрике и
поручено да неће пристати на тај "паклени сценарио".
Од Владе Србије и Министарства одбране се очекује и да хитно фабрици одобри бесповратна
средства која се односе на субвенције у привреди која би се усмерила на побољшање тешких
услова рада због чега је све више болесних радника.

Директор оружарима: Не може све за плате, мора и за алате
Крагујевац -- Радници крагујевачке фабрике “Застава оружје” су организовали једночасовну
протестну шетњу.
ИЗВОР: О2
Запослени траже исплату бонуса од двадесет пет хиљада динара и побољшање услова рада.
Око две хиљаде радника изашло је на улицу да се избори за своја права. За проблеме у
фабрици штрајкачи оптужују руководство.
У преговорима између министарства одбране и штрајкача није постигнут договор. Док
штрајкачи тврде да је пословање фабрике “Застава оружје” урушено, министарство с тим није
сагласно.

"Они су нас увели у потпун колапс. Фабрика је у катастрофалним дуговима који се мере у
милијардама. Само за ове три годије су нас задужили и презадужили. Изгубили уговоре", рекао
је Драган Илић из синдиката “Застава оружје”.
Крагујевачки оружари су помоћ потражили од града, који је власник 0,5 одсто капитала.
"Данас смо саслушали представнике синриката. Проследићемо њихове захтеве и наше неко
размишљање о свему томе ресорним министартсвима. Премијеру и председнику републике.
Очекујемо да се седне за сто да се разговара", каже градоначелник Крагујевца Радомир
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Николић.
Руководство фабрике сматра да штрајк није оправдан.
"Зар нам то треба сад у тренутку када не знамо шта ћемо од посла? Када имамо уговорено 2018.
и половину 2019.", каже директор “Застава оружје” Милојко Брзаковић, додајући да су рекли да
могу да исплате бонус од 10.000. и да су "рекли запосленима не може све за плате мора нешто и
за алате".

Оружари чекају потез државе
Радници фабрике „Застава оружје“ данас су испред Управне зграде тог предузећа одржали
трећи једночасовни штрајк упозорења, а потом кренули у протестну шетњу централним
градским улицама до зграде градске скупштине, где је одржана јавна седница чланова
Синдиката.
Пише: Фонет
Представници Штрајкачког одбора су своје захтеве предали градоначелнику Крагујевца
Радмиру Николићу, а Драган Илић, председник Синдикалне организације рекао је том
приликом да су се на протестну шетњу улицама Крагујевца одлучили због тога што нико од
надлежних државних органа није реаговао на њихове захтеве.
Скупштина града учествује у капиталу наше фабрике у малом проценту али смо сматрали да је
то један од начина да се покрене питање озбиљних и крупних проблема који у овом тренутку
потресају предузеће, рекао је Илић. Незадовољни радници су поручили да неће одустати од
борбе за очување фабрике и и испуњење других захтева, међу којима је и исплата бонуса од
25.000 динара.
Ми смо спремни за дијалог и разговоре. Предстојећег викенда дајемо шансу миру, дајемо
шансу разговорима и преговорима тако да ће наше активности бити обустављене до даљнег.
Уколико се не крене путем решавања проблема, сигурно је да ће доћи до даље радикализације
протеста о чему се још увек није разговарало, али су људи спремни да истрају у својим
захтевима, изјавио је Илић.
Градоначелник Крагујевца Радомир Николић је понудио да Градска управа буде посредник
између ресорних министарстава и запослених у фабрици, оценивши да градска власт има
„моралну обавезу“ да помогне да се проблеми реше.
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Радио Слободна Европа

Трећи дан штрајка оружара у Крагујевцу
Радници фабрике “Застава оружје” данас су испред Управне зграде тог предузећа одржали
трећи једночасовни штрајк упозорења, а потом кренули у протестну шетњу централним
градским улицама до зграде градске Скупштине, где је одржана јавна седница чланова
Синдиката.
Представници Штрајкачког одбора су своје захтеве предали градоначелнику Крагујевца
Радмиру Николићу, који је изјавио да је град понудио да буде „канал комуникације“ између
ресорних министарстава и запослених у фабрици. Оценио је да градска власт има „моралну
обавезу“ да помогне да се проблеми реше, а производња одржи.
„Захтеве радника који су нам уручени ћемо проследити, уз наше размишљање о свему томе,
ресорним министарствима, премијеру, председнику Србије и очекујемо да се разговара о
проблему“, рекао је Николић.
Драган Илић, председник Синдикалне организације фабрике “Застава оружје”, каже да су се на
протестну шетњу улицама Крагујевца, од фабрике до Градске упрае, одлучили због тога што
нико од надлежних државних органа није реаговао на њихове захтеве.
“Скупштина града учествује у капиталу наше фабрике у малом проценту али смо сматрали да је
то један од начина да се покрене питање озбиљних и крупних проблема који у овом тренутку
потресају предузеће. Захтеви су предати и вођени су разговори са градоначелником који је
обећао да ће се и он укључити у решавање овог проблема фабрике”, рекао је Илић.
Према његовим речима, Град Крагујевац има удео од 0,57 одсто у капиталу фабрике,док је
већински држава, односно Влада и Фонда за развој са око 70 процената, док друштвени
капитал чини 24,65 процената.
Трећи штрајк упозорења радника фабрике „Застава оружја“, као и протестна шетња протекли
су без инцидената, а током протеста саобраћај у центру града био је блокиран.
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Крагујевачки оружари наставили протест
Извор: РТК
Протест крагујевачких оружара настављен је данас испред зграде локалне самоуправе, где је
Синдикат фабрике Застава оружје одржао јавну седницу, после које је представницима градске
власти, уручио захтеве који су раднике и одвели на протест, а претходних дана нису решени ни
у министарству одбране, а ни са руководством.
Оружари из Новог Пазара ступили су у штрајк као својеврсни вид подршке крагујевачким
колегама.
Данашња јавна седница почела је подсећањем на 165-отогодишњу традицију крагујевачке
фабрике, која је према речима некадашњег сидникалног лидера крагујевачких оружара, а
данашнег председника крагујевачког огранка Самосталног синдиката Србије Југослава
Ристића свих тих година била у државном власништву.
Закон о производњи наоружања и војне опреме, који је у припреми, подсетио је председник
Синдиката Заставе оружје Драган Илић, предвиђа да 49 процената ове фабрике пређе у
приватне руке.
Ристић је отворио дилему коју би управљачи фабриком требало да имају у виду.
Илић је подсетио и да је петина капитала фабрике и даље у државном власништву.
Данашњи говорници су пред зградом локалне самуправе, у којој седе и представници
управљача, обзилом да је и локана самоуправа власник дела капитала фабрике, упозорили и на
погубно вођење фабрике, па је уз штрајкачке захтеве градоначелнику Крагујевца уручен и
извештај о пословању.
Данас се сазнало да је и оружари из Новог Пазара ступили у штрајк, као својеврстан вид
подршке крагујевачким колегама.
Од спорних 25.000 динара ванредне помоћи, коју су оружари тражили још крајем протекле
године, као једнократну помоћ, како би пребродили новогодишње и боћићне празнике и коју је
пре неколико дана министар одбране одбио, запослени у Застави оружје не одустају и тражиће
да им се исплати у три једнаке месечне рате.
Одговор на данас предате захтеве локалној самоуправи оружари очекују до викенда, после чега
ће одлучити хоће ли се протест радикализовати или кренути у, по њиховом мишљењу,
исправном смеру.
7

Краљевачки анестезиолози и данас у протесту
ИЗВОР:РТС
Тихи протест краљевачких анестезиолога настављен је и данас. У операционе сале нису
улазили до 9.30, потврдио је РТС-у анестезиолог Раде Панић, председник Синдиката лекара и
фармцеута Србије.
"Данас смо на јутарњем састанку добили на увид сервисну књижицу и радни налог сервисера,
за коју директор тврди да је потврда о исправности. Не, то није потврда да је апарат исправан,
тај папир подразумева потпис с пуном одговорношћу", тврди Панић и додаје да им је дата на
увид потврда на којој се нису потписали директор и лице задужено за безбедност већ само
потврда начелника набавно-економске службе.
Панић такође каже да су јуче, после изласка информације у јавност, хитно из централне
интензивне неге склоњена два апарата за механичку вентилацију и послати на поправку и
сервис.
"Од
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Панић.

У току преподнева Службу анестезије обишла је здравствена инспекција, како Панић тврди,
"због узнемиравања јавности".
Директор Опште болнице у Краљеву целу ситуацију објашњава као неосновану и тврди да је
прави разлог у незадовољству због увођења четрдесетосатног радног времена у болници, која је
данас ступила на снагу.

Чији су медицинари с Косова
Аутор: Ј. ЋОСИН
Око 600 здравствених радника из покрајине тражи да им држава реши статус. Пре
две године добили обећање да ће бити "преузети", али ништа од тога
ОКО 600 радно ангажованих здравствених радника са Косова, међу којима сестре, лекари и
техничари, који годинама живе и раде распоређени по централној Србији, још немају решен
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радни статус. Иако годинама раде у Србији и даље су на платном списку здравствених центара
из којих су дошли због чега су, тврде, свакодневно изложени страху од губитка посла. Неки
широм Србије раде и пуних 18 година. Пре две године су потписали сагласност да ће се вратити
на КиМ, сада кажу из страха од отказа, а има и оних који немају где да се врате.
Како би Министарство здравља што пре испунило обећање које им је дато пре две године,
запослени су се обратили начелници Нишавског округа Драгани Сотировски да посредује у
разговору са ресорним министром.
У Нишу ради око 100 људи са нерешеним статусом, а у целој Србији 599. Удружили су се
тражећи прихватљиво решење.
- У установама где смо ангажовани за сваки проблем добијемо одговор: "Ви нисте наши
радници", па се питамо чији смо ми радници - чуло се на скупу у Нишу.
Кажу да не примају дупле плате, већ исте као и њихове колеге које нису са Косова, али без
плаћеног ноћног рада, путних трошкова и са мање слободних дана. Тврде и да није тачно да
примају плате а да нису на послу.
- Већ две године добијамо обећања да ћемо бити "преузети" ту где радимо, али то се није десило
- каже Ивана Кујунџић која тренутно ради у КБЦ "Звездара".
Она подсећа да су пре две године радници позвани да потпишу сагласност да ће се вратити да
раде на КиМ уколико постоји потреба за тим, што су готово сви потписали из страха да ће
добити отказе ако сагласност не потпишу.
- Мени је кућа запаљена у Косову Пољу. Тамо живе махом Албанци. Самохрана сам мајка двоје
деце, а у Нишу сам подигла кредит и купила стан. Не смем да дозволим да изгубим посао ни по
цену да морам да се вратим доле, али се питам како да се вратим и где? У коју школу бих
уписала своју децу? У албанску? - пита се једна од радница која је 18 година ангажована у
нишком Клиничком центру.
- После бомбардовања пуних осам година радила сам на Косову, путовала сам сваког трећег
дана, код куће сам остављала малу децу. Путовали смо комбијем, ризиковали, у неколико
наврата било је питање живота и смрти. Једном нас је комби све истоварио насред пута испред
границе, па смо морали кроз шуму да бежимо и да се кријемо, док не наиђе други комби - каже
радница која ради у нишком Дому здравља.
Од стотинак радника у Нишу, највише их је ангажовано у Клиничком центру, њих
седамдесетак.
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Социјалне пензије на дугом штапу
Да ли је могуће увести државну пензију у Србији где 250.000 старих нема пензију, а 18.000
домаћинстава је без прихода оба члана
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић
Од 2020. године, жене које имају 62 и мушкарци с навршене 64 година живота почеће у
Македонији да примају државне социјалне пензије, иако нису стекли услов за старосну пензију.
Једини услов је да су последњих 20 година живели у овој бившој југословенској републици.
Програмом македонске владе социјална државна пензија ће на почетку износити 40 одсто
просечне старосне пензије. У Македонији, у којој живи два милиона становника, право на
пензију остварује око 302.000 пензионера, а просечна пензија износи око 213 евра.
Да ли је могуће у Србији, где 250.000 њих нема пензију, а 18.000 домаћинстава је без прихода
оба члана, увести државну социјалну пензију?

22 МЕСЕЧНЕ КАРТЕ, 426 КАФА И ПОЛА КВАДРАТА Шта све са
просечном платом може да се купи у Београду, а шта у Нишу или
Суботици
Аутор: Д.Т.
Ко у Србији живи "к'о бубрег у лоју", а ко цигарете купује на комад, и има ли то везе са градом у
коме живи?
- Ни не сећам се када сам последњи пут ручала у Скадарлији или отишла на неки концерт. Шта
имам од тога што живим у Београду. А ево моја рођака у Новом Саду, све јој и близу и повољно
– жали се једна дама у градском превозу на високе престоничке цене.
Када се узме у обзир да је просечна плата у региону Београда за 113 евра већа, него у Војводини
и за 200 више него у остатку Србије, а нису сви трошкови које грађани плаћају фиксни,
поставља се питање шта се све може од једне плате у различитим градовима ове земље.
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Просечна плата у децембру 2017

У динарима

У еврима

Београд

68.207

578

Регион Војводине

54.926

465

Југ Србије

44.399

376

Куповина стана
Квадрат у самом центру Суботице кошта 600 евра, те за једно месечно примање Суботичани
могу да купе три четвртине квадрата. Ако га пазаре у приградском насељу (по цени од 414
евра), моћи да купе читав квадрат и да им још остане кусура. За целу некретнину на најбољој
локацији морали би у теорији да штеде целу плату 65 месеци или нешто више од пет година,
док ће им она на периферији у руке стићи за 44 плате или три и по године.
Плате су ниже на југу, а исти стан скупљи је у центру Ниша него на северу земље, те се по цени
од 750 евра по квадрату може пазарити само пола квадрата за једну њихову плату. Дакле,
некретнина би морала да се стиче штедњом целе плате 99 месеци или нешто више од осам
година.
Чак и за дом на периферији, Нишлије морају да раде најдуже, јер је по цени од 501 евро по
квадрату за двособан стан потребно штедети пет и по година.
Све и да целу просечну плату одлажу за 50 квадрата у центру, Београђани новац неће скупити
ни за 14 година. Само једна трећина квадрата месечно може да се купи на ексклузивној
локацији у центру, али се зато она на периферији најбрже стиче – просечна зарада покрива
квадрат и по у Овчи, а оволики стамбени простор на тој локацији за три године.
Изнајмљивање некретнина
Када је о рентирању реч, Суботичани стоје најбоље - двособан стан у центру града може се наћи
за око 170 евра, чиме једна просечна плата покрива две и по кирије. Стан на Прозивци, насељу
на периферији града, налази се и за 90 евра, због чега једну плату могу да растегну на четири
месеца закупа.
Иста квадратура на Чаиру, намештена и модерно опремљена, дупло је скупља и износи око 350
евра, због чега једна плата једва покрива месечну кирију. Нишлије ће намештен стан и на
даљој локацији опет платити више него Војвођани – за око 110 евра, те ће три кирије "појести"
једну месечну зараду.
Упркос већим ценама закупа Београђани опет стоје боље од њих - за 380 евра месечно може се
наћи стан у ужем центру, те месечни прилив новца покрива станарину и по. Ако изнајмљују на
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Канаревом брду, за 50 квадрата даће око 163 евра месечно и тако се обезбедити за три и по
кирије.
Градски превоз
Градски превоз изгледа да опет највише боли наше земљаке са југа. Док просечна плата
Београђана покрива 17 месечних карата за три зоне (3.890 динара), у Нишу је на нижу
просечну плату цена месечне карте 3.305 динара. Од онога што зараде за месец дана, Нишлије
могу да се возе само 13 месеци.
И овде доминирају Суботичани где је цена "месечне" 2.450 динара, што ће рећи да за једну
плату могу да се возе 22 месеца.
Такси
Са стартом од 170 динара и километром за 65 динара Београђани таксијем за просечну плату
могу да се возе 1.047 километара. У Суботици такси узима 80 динара за старт и 60 по
километру, што становницима обезбеђује 914 километара вожње. Ниш је барем у овом први на
листи - старт је 80 динара, а пређени километар 40, због чега за једну плату могу да се возе
1.108 километара.
Аутомобил
Иако Нишлије дуже од Београђана могу да се возе у туђем аутомобилу, за нови морају да чекају
скоро дупло више. Прошлогодишњи најтраженији нови модел аутомобила, "фиат 500л", који
кошта око 15.000 евра, Београђани могу да приуште од 26 плата, Суботичани од 32, а Нишлије
од безмало 40.
Сир, кајамак и јаја
Нишлије ће за своју плату моћи да поједу највише сира, а Београђани кајмака и јаја.
Сир у РСД по кг

Кајмак у РСД по кг

Јаја у РСД по комаду

Ниш

250-350

600-700

7-13

Београд

300-700

700-1.000

8-15

Суботица

300-360

900

10-14

Судећи по пијачним барометрима у ова три града, у Суботици се за просечну плату може
купити или 166 килограма сира, или 61 кило кајмака, или 4.577 јаја. У једна зарада покрива или
178 килограма сира, или 68 килограма кајмака, или 4.439 јаја, док су Београђани и овде
"покупили кајмак" – једна просечна месечна добит покрива 80 килограма кајмака, то јест 4.871
јаје или 136 килограма сира.

12

Кафа на Златибору
Тренутно популарне планине "изувају" са ценама, не само када је реч о ски картама и смештају,
већ и о много једноставнијим стварима - чак и обична домаћа кафа са ратлуком у центру
Златибора кошта 160 динара.
За једну плату Београђани ће "моћи" да испију 426 ових кафа, Суботичани 343, а Нишлије 277.
Годишњи одмор
Ко "ухвати" тренутне акције за породични апартман у Пефкохорију на бази полупансиона
издвајаће око 63 евра по дану.
За само једну просечну плату четворочлана породица из Београда обезбедиће себи девет дана у
Грчкој, породица из Суботице седам дана, а она из Ниша ни целих шест.
Вртићи
Судећи по ценама вртића, са све донацијама града, Београђани за једну плату могу да омогуће
12 месеци обданишта за једно дете, Нишлије 11, а Суботичани чак годину и по дана.
Биоскоп
Биоскоп је једна од ствари које се Београђани најчешће одричу, мада имају најбоље сале. Да
једна четворочлана породица оде на пројекцију 3Д филма, мораће да издвоји четири пута 650
динара, не рачунајући кокице, сок и гориво. Једна просечна плата тако би могла да покрије 26
фамилијарних посета биоскопу.
Цена карте за тај исти филм, чак и у исто време, у Суботици износи 350 динара и обезбеђује да
39 пута одгледају неку пројекцију, док је у Нишу скупља, али уз породични пакет од 1.280,
једна плата покрива 35 филмова.
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