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Протест радника "Застава оружја" због новог закона
Танјуг

Чланови синдиката "Застава оружје" протестовали су данас испред Народне
скупштине због усвајања Закона о производњи и промету наоружања и војне
опреме
БЕОГРАД - Чланови синдиката "Застава оружје" протестовали су данас испред Народне
скупштине због усвајања Закона о производњи и промету наоружања и војне опреме тражећи
да се фабрика "Застава оружје" у Крагујевцу изузме из приватизације предвиђеном новим
законом.
Председник Синдикалне организације Застава оружје Драган Илић рекао је да су радници
протестом изразили незадовољство наводећи да су се "месецима противили Нацрту закона и
његовим одредбама , а спорним", истиче Илић.
''Сведоци смо да је држава остала без хиљаду предузећа и радних места због приватизације, а то
неће заобићи ни фабрику 'Застава оружје'. Јесте да се у нашем случају планира
докапитализација, али сумњамо да ће продаја дела капитала донети добро фабрици и
радницима који не желе да буду транзициони губитници'', нагласио је Илић.
Он је навео да су радници недавно предали Народној скупштини петицију са 2.000 потписа
радника захтевајући да се предузеће ''Застава оружје'' изузме из новог Закона.
Он је додао да радници ''Заставе оружје'' траже и да им се зараде не умањују за 10 одсто и да
сматрају да одлука Владе Србије не треба да се односи на запослене у тој фабрици који, каже,
нису буџетски корисници.
На крају двочасовног протеста представници синдиката предали су писмо упућено
председници Народне скупштине Маји Гојковић у којем су изразили неслагање са усвојеним
Законом и упутили захтев да се фабрика изузме из приватизације.
Скупштина Србије усвојила је у среду Закон о производњи и промету наоружања и војне
опреме којим је омогућено страно улагање у одбрамбену индустрију до 49 одсто, односно
докапитализација, а страно улагање мора бити усклађено са одбрамбеним, безбедносним и
спољнополитичким интересима Републике Србије.

Михајловић: Неоправдан протест таксиста
Од 6.500 таксиста, колико их је регистровано у Београду, њих 6.000 је прихватило договор са
Министарством саобраћаја и сви захтеви су им у потпуности испуњени, а мањина од њих 500 је
блокирала град, изјавила је данас ресорни министар Зорана Михајловић.
Немате ни морално, а ни друго право да изађете и блокирате грађане Београда, поручила је
Михајловић таксистима, указујући да не разуме њихове захтеве, јер је све што су тражили у
потпуности испуњено, поред осталог и да нема повећања броја таксиста и да се не уведе „Убер
такси“.
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Како је истакла, представници те групе таксиста су до среде увече били чланови радне групе за
измене и допуне Закона о друмском саобраћају, а онда су је изненада напустили и
организовали штрајк.

Стојановић: Нема разлога за штрајк
Не постоји ниједан оправдан разлог за штрајк Уговорне такси коморе, у питању је лична
промоција и позиционирање овог удружења на тржишту таксиста“, изјавио је Саша
Стојановић, помоћник министарке грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ТВ Прва.
Он је истакао да су представници такси коморе све до јуче учествовали на састанцима Радне
групе за израду Нацрта измена и допуна Закона о превозу путника у друмском саобраћају и да
је апсолутна лаж да им јуче није дозвољено да присуствују састанку.
„Дописом од 27. Априла, који су упутили својим члановима, исказали су задовољство изменама
које смо образложили, рекавши да ће сачекати следећи састанак Радне групе на којем се јуче
нису појавили“.
„Оно што је спорно јесте да су тражили да се не дају већа овлашћења комуналној полицији,
чиме би се контролисао нелегалан рад таксиста, што је у колизији са оним за шта се они
декларативно залажу, а то је сузбијање нелегалног рада таксиста. То није разлог да изостанете
са састанка и да правите овакав хаос у саобраћају по граду“, рекао је Стојановић.
Он је појаснио и да апликација ЦарГо не може да функционише на начин на који
функционише.
„Дигитална апликација којом се повезује услуга пружања превоза путника лицима која немају
одобрење за обављање такси делатности није могућа. ЦарГо је покушао да провуче то
правдањем да врше услугу лимо сервиса, међутим лимо серви није то што ЦарГо ради. Не
може нико са дигиталном апликацијом да повезује кориснике такси услуга и врши такси
превоз, уколико нема одобрење за такси превоз“, рекао је Стојановић.
Он је додао да у раду Радне групе за израду Нацрта измена и допуна Закона о превозу путника
у друмском саобраћају, коју је формирало Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, учествују представници најзначајнијих националних и локалних такси
удружења.
Како је рекао, они имају прилику да својим предлозима допринесу изради квалитетнијег
прописа.
„Имамо редовне састанке, и то је једино место где можемо да разговарамо, на улици нећемо
разговарати“, рекао је Стојановић.

Завршен протест оружара из Крагујевца испред Скупштине
Завршен је протест радника крагујевачке фабрике Застава оружје, који су се окупили испред
Скупштине у Београду, око 13 часова.
Радници крагујевачке фабрике „Застава оружје“ стигли су у Београд, испред Дома Народне
скупштине, где протестују због усвајања Закона о наоружању и војној опреми без уважавања
њиховог захтева да се то предузеће изузме из приватизације.
Око 900 радника фабрике “Застава оружје” из Крагујевца кренуло је јутрос на протест који ће
одржати испред Народне Скупштине Републике Србије због Закона о наоружању и војној
опреми, који је јуче усвојен.
Председнк Синдикалне организације те фабрике Драган Илић, рекао је ФоНету да је у Беогад
кренуло 16 аутобуса са око 900 радника где ће исказати незадоовљство начином на који је нови
закон усвојен.
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Радници сматрају да тај закон није у интересу фабрика војне индустрије и запослених у њима с
обзиром да им многа усвојена решења не иду у прилог, казао је Илић.
Он је нагласио да запослени имају замерке на целокупни концепт приватизације, “пошто није
решено питање друштвеног капитала у њима и питање услова рада”.
Није прецизирано ни шта ће се догађати са радницима када нема уговора, посла и упослености
радника, истакао је Илић.
Он је додао да се очекивало да ће се о закону данас расправљати, али су га посланици усвојили
јуче.
То нас неће спречити да данас од 11 до 13 часова искажемо незадовољство испред Скупштине
Србије и да председници Парламента уручимо писмо са нашим замекама на закон, рекао је
Илић.
Он је рекао да је протест уредно пријављен полицији и да је одобрен тако да не очекује било
какве проблеме у Београду.

ММФ предлаже укидање привременог смањења пензија
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић

Мисија, која је ових дана у Београду, поручила српској страни да нађе системско решење за
пензије, будући да је њихово учешће са 13,8 пало на 11 одсто БДП-а, а да се из буџета више не
издваја половина пара за њихову исплату
Мисија Међународног монетарног фонда предвођена Џејмсом Руфом, која је од понедељка у
Београду на преговорима око новог аранжмана са Србијом, популарно названог „чуваркућа”,
сугерисала је представницима владе да укину привремене кризне мере за пензионере –
односно Закон о привременом умањењу пензија, који је на снази већ четири године.
ММФ је, сазнаје „Политика” из извора блиских преговарачима, поручио српској страни да нађе
системско решење за пензије, будући да су јавне финансије последње три године стабилне.
Опомена да ово привремено умањење не сме постати трајно стизало је од ММФ-а и током
претходних сусрета, али се у међувремену ништа није променило.
Ако су, дакле, и ММФ и Светска банка и Фискални савет Србије једногласни у оцени да су
српске јавне финансије стабилне и здраве, да је досадашња економска и финансијска политика
дала одличне резултате и да се види економски раст земље, зашто за пензионере и после
четири године важе кризне мере?

Рачун у блокади, „Флај флај тревел” и даље продаје карте
Аутор: Јелица Антељ
Туристичка агенција, која је пре месец дана променила име у „Кофер турс”, дужна 83 милиона
динара. – Оштећени путници требало би да се јаве туристичкој инспекцији, саветују из „Јуте”
Рачун компаније „Флај флај тревел”, која је пре тачно месец дана променила име у „Кофер
турс”, у блокади је већ 28 дана, али и даље продаје авио-карте и туристичке аранжмане и
рекламира се као једна од најуспешнијих у југоисточној Европи. Ова компанија, која није
чланица Националне асоцијације туристичких агенција „Јута”, према подацима из претраге
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дужника у принудној наплати, које објављује Народна банка Србије, дужна је 83 милиона
динара.
Претходних дана „Јути” су се обратили путници који нису успели да искористе авионске карте
купљење у овој агенцији, а у овој асоцијацији кажу да се плаше да би уочи туристичке сезоне
ово поново могло да баци сенку на туристичку браншу и донесе проблеме онима који су
користили услуге „Флај флај тревела”.
У међувремену је реаговала и туристичка инспекција која је, како кажу, добила две примедбе
на рад ове агенције, које су се односиле на авио-карте и које је решила. Они су потврдили да је у
току превентивна контрола у овој туристичкој агенцији.

Кинески Хисенсе стратешки партнер Горења
После објављивања вести о кинеском партнеру, акције Горења порасле за 65 одсто
ВЕЛЕЊЕ - Словеначки произвођач апарата за домаћинство Горење, који има и три фабрике у
Србији, изабрао је за стратешког партнера кинеску групу Хисенсе, која је понудила 12 евра по
акцији за већински удео у компанији од 50 одсто плус једна акција.
Како јавља словеначка агенција СТА, управа Горења је саопштила да је између три понуде које
су стигле до уторка, 8. маја, изабрала Хисенсе који је дао највишу понуду.
Ова вест је данас изазвала стреловит скок вредности акција Горења на Љубљанској берзи од
65,44 одсто, на 11,25 евра у односу на јуче,.
На основу броја постојећих акција Горења крајем марта, Хисенсе ће, према рачуници СТА,
платити удео од 50 одсто плус једна акција у словеначкој компанији више од 146,5 милиона
евра.
Према понуђеној цени од 12 евра, укупна тржишна капитализација словеначког концерна
износила би 293 милиона евра.
Према незваничним информацијама часописа Финанце, три кинеске фирме - Хаиер, Хефеи
Меилинг и Хисенсе - доставиле су понуде за преузимање. Како тврди Финанце, другу најбољу
понуду дао је Хаиер, у износу од 10 евра по акцији.
Поступак избора стратешког партнера почео је формално у фебруару ове године, а консултант
Горења, компанија „Ротшилд & Ко” је пре тога ступила у контакт с бројним међународним
компанијама и испитала могућности повезивања Горења с неким од великих играча.
Пословни дневник преноси, позивајући се на словеначке медије, да аналитичари у Словенији
кажу да је понуда Кинеза изненађујуће висока, и да је углавном резултат њиховог интереса за
тржиште ЕУ, али да није извесно да ли ће услов о продаји најмање половине акција бити
испуњен с обзиром на процене о важности за националну економију концерна из Велења који
запошљава велики број људи и један је од главних извозника.
Зато сматрају да закључивање посла није тако извесно како се тренутно чини.
Горење је лани остварило приход од 1,31 милијарде евра, што је четири одсто више него
претходне године, док је нето добит износила 1,2 милиона евра, а за ову годину планира
повећање продаје за десет посто. (Танјуг)
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ПКВ: Индустријска производња већа 5,1 одсто, хемија највише
порасла
Д. Мл.
НОВИ САД: По последњим подацима Републичког завода за статистику, које је обрадила
Привредна комора Војводине, у првом кварталу 2018. године индустријска производња
забележила је раст у Републици Србији од 5,9 одсто и у АП Војводини од 5,1 одсто.
Главни покретач индустрије у војвођанском региону у периоду јануар–март текуће године је
прерађивачка индустрија с извозно оријентисаним областима, каже председник ПКВ-а Бошко
Вучуревић. Према његовим речима, раст прерађивачке индустрије Војводине у посматраном
периоду подстакнут је убрзаним растом производње хемикалија и хемијских производа,
прераде деривата нафте, производње производа од гуме и пластике, моторних возила и
приколица, металних производа осим машина, као и машина и опреме.
Он додаје да су у првом кварталу ове године на нивоу региона Војводине повећане вредности
извоза и увоза у односу на реализоване вредности у истом периоду прошле године.
У првом кварталу 2018. године укупна вредност спољнотрговинске размене већа је 13,1 одсто од
остварене робне размене у истом периоду 2017. године. Вредност извоза је 1,3 милијарду евра,
што представља повећање од 8,9 одсто, а увоза 1,4 милијарду евра, што је 17 одсто више од оног
у периоду јануар–март 2017. године, рекао је Вучуревић.
Инфлација, мерена растом потрошачких цена производа и услуга, у марту 2018. године у
односу на ниво цена у истом месецу претходне године, забележила је повећање од 1,4 одсто.
Смањење активно незапослених лица у регистру НЗС-а евидентно је у свим регионима.
Међугодишње посматрано, на крају марта 2018. године, најбројније и процентуално највеће
смањење је у региону Војводине. На крају марта 2018. године у Војводини је евидентирано
131.666 активно незапослених лица, што чини смањење од 15,8 одсто у односу на стање у марту
претходне године, каже Вучуревић.

Кренула решења за социјално осигурање пољопривредника
Извор: Танјуг

БЕОГРАД: Пореска управа Републике Србије саопштила је данас да је у току уручење решења
за уплату доприноса за обавезно социјално осигурање пољопривредника за 2018. годину, за
осигуранике којима се обавеза утврђује решењем пореског органа.
Уручење решења врши се сходно члану 36. Закона о пореском поступку и пореској
администрацији. Решење се сматра достављеним по истеку рока од 15 дана од дана предаје
решења пошти, а на решењу је назначен датум предаје.
Месечна основица доприноса у износу 23.053,00 динара а годишња 276.636,00 утврђене су на
основу члана 27. став 3. и члана 38. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и
износа најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике
пољопривреднике.
Стопа доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање прописана је чланом 44.
Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и износи 26 одсто.
Стопа доприноса за обавезно здравствено осигурање прописана је чланом 44. Закона о
доприносима за обавезно социјално осигурање и износи 10,3 одсто.
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Годишњи износ доприноса за обавезно социјално осигурање за 2018. годину обвезник плаћа у
једнаким тромесечним ратама у року од 45 дана од дана почетка тромесечја (15.02, 15.05, 15.08,
и 15.11.2018. године), на прописане рачуне који су назначени у решењу, са позивом на број у
чијој је структури БОП.
Почев од 2018. године, од прве привремене тромесечне аконтације која доспева 15.02.2018.
године, доприноси за обавезно социјално осигурање по основу пољопривредне делатности
уплаћују се са позивом на број одобрења, у чијој је структури БОП и који је приказан у самом
решењу.
Привремене тромесечне аконтације у 2019. години, почев од прве која доспева 15.02.2019.
године, уплаћују се са позивом на број у чијој је структури БОП, опредељен за уплату обавеза за
2019. годину и који је приказан у самом решењу.
Потребно је да порески обвезници приликом уплата пореских обавеза за 2018. годину, односно
2019. годину, поступају у складу са наведеним упутствима како би уплате биле исправно
прокњижене, напомиње се у саопштењу.

Тренутно 2.080 фирми у стечају, 576 у Новом Саду
Извор: Танјуг
БЕОГРАД: У Србији се тренутно води 2.080 стечајних поступака што је за десет поступака више
него пре два месеца, показују најновији подаци Агенције за лиценцирање стечајних управника.
Према подацима којима располаже Агенција, од почетка ове године па до 3. маја, отворено је
115 стечајних поступака у Србији док је за 56 предузећа стечај обустављен.
Подаци Агенције потврдују да поступци трају годинама, а просечно време трајања стечајних
поступака за 6.786 предузеца у Србији, како за оне који су активни, обустављени или
закључени, трају 2 године, 11 месеци и 11 дана.
Од укупно 6.786 поступака у Србији, а који су евидентирани у Агенцији, 3.324 стечајна поступка
трају од две до 15 година, 34 предмета је још увек активно и трају од 15 до 23 године.
На листи се годинама налазе, Вршачка пивара која је у стечају од 2013. године, Српска фабрика
стакла која се ове године нашла на списку Агенције, а годинама поступци трају и за некадашње
гиганте Семе Сомбор, Комграп градња, Станком, Трудбеник...
Пред Привредним судовима, највише је поступака у Београду (1.991), Новом Саду (576) и Нишу
(524), а на зачељу списка су Зрењанин са 166 предмета и Сомбор са 194.

Директор Заставе: Протест неоправдан и лош за пословање
Аутор текста:ТАНЈУГ

Руководство фабрике "Застава оружје" у Крагујевцу оценило је неоправданим
разлоге за данашњи протест у Београду у коме учествује трећина запослених те
фабрике.
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Директор "Застава оружја" Милојко Брзаковић сматра да се то може лоше одразити на
пословање фабрике.
Он је рекао да "постоји уверење пословодства да се та приватизација неће завршити лоше
попут неких других из прошлости и да ће држава посебно водити рачуна о бонитету свакога ко
буде улагао у фабрику, како иностраних партнера тако и домаћих улагача".
Радници крагујевачке фабрике "Застава оружје", протестовали су испред Скупштине у
Београду. Они су испред парламента дошли незадовољни због усвајања Закона о наоружању и
војној опреми, без уважавања њиховог захтева да се то предузеће изузме из приватизације.
Радници су на писарницу Скупштине предали писмо за председницу парламента Мају
Гојковић у коме су указали да се не слажу са тим законом.

БЕТА
Протест крагујевачких оружара испред Скупштине, тражили
изузимање из приватизације
Бета

Протест радника крагујевачке фабрике "Застава оружје" који су се окупили испред Дома
Народне Скупштине у Београду завршен је данас око 13 часова.
Они су испред парламента дошли незадовољни због усвајања Закона о наоружању и војној
опреми без уважавања њиховог захтева да се то предузеће изузме из приватизације.
Радници су на писарницу Дома Народне скупштине предали писмо за председницу парламента
Мају Гојковић у ком су указали да се не слажу са тим законом.
Председник Самосталног синдиката фабрике Драган Илић рекао је окупљенима да годинама
указују и покушавају да укажу на све погубне последице приватизације али да нико не реагује.
"Хоћемо да сачувамо наше благо, очекујемо да се крене у разговоре и договоре са радницима.
Не могу радници да се изопште из свега", рекао је Илић.
Са скупа је поручено и да је крајни циљ приватизације нестанак војне индустрије и поставили
питање да ли држава хоће да после 160 година нема војну индустрију.
Окупљени су викали "Лопови, лопови" и на крају скупа подигли црвене картоне онима који су
донели закон.
Радници су били окупљени на платоу испред Дома Народне скупштине, а улица није била
затворена за саобраћај.
Радници "Застава оружја" одржали су неколико штрајкова упозорења уочи уласка Предлога
закона о наоружању и војној опреми у скупштинску процедуру јер не прихватају одредбу која
предвиђа приватизацију до 49 одсто капитала фабрика одбрамбене индустрије Србије.
Тај закон, међутим, Скупштина Србије јуче је усвојила.

РАДИО СЛОБОДНА ЕВРОПА
Штрајком до права на штрајк
Бранко Вучковић
Ништа више не тражимо осим тога да се поштује закон, каже Александар Кораћ, председник
Самосталног синдиката у фабрици "Мањети Марели" (Магнети Марелли) у Крагујевцу,
објашњавајући разлоге због чега радници не желе да потпишу колективни уговор са
менаџментом ове компаније.
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Синдикалци су уверени да би, уколико потпишу тренутни текст предложеног колективног
уговора, прихватили забрану на организовање штрајка у наредне три године. Уколико договор
са менаџментом и запосленима не буде постигнут, следи штрајк, најављују из Синдиката.
Колективни уговор синдикалци ће потписати, наводи председник Самосталног синдиката
Александар Кораћ, само када се из текст предложеног колективног уговора избаце анекс који
им, чврсто верују, забрањује право на штрајк.
"Имамо потписан споразум са менаџментом којим нам се гарантују плате, топли оброк и
регрес, а ако потпишемо овакав колективни уговор, тај споразум би престао да важи.
Разговарали смо о томе са људима и они су се сложили да то не треба да прихватимо јер је то
практично ограничавање наших права датих законом", каже Кораћ за Радио Слободна Европа
(РСЕ).
Фабрика "Мањети Марели" има око 100 запослених који се баве производњом браника за
аутомобиле марке фиат 500 Л, који се производе у Крагујевцу. Италијанска компанија Фијат од
2012. године има своје производне погоне у овом граду у централној Србији.
Александар Кораћ каже да радници не желе да се одрекну права на штрајк уколико послодавац
не поштује одредбе колективног уговора.
"Постоји неколико одредби што се тиче одрицања од штрајка да, уколико до њега дође, губимо
топли оброк, регрес и све бенефите које имамо што нам се ни мало не свиђа. Разговарали смо
са менаџментом протеклог понедељка, а разговори се настављају у уторак", каже Кораћ.
Фабрика "Мањети Марели" од 1. маја послује у саставу Компаније Фиат Крајслер аутомобила,
па запослени траже да добију идентичне колективне уговоре као и њихове колеге у матичној
компанији.
Потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије Зоран Михаиловић каже за РСЕ да у
Европи важи правило да када се потпише колективни уговор и ако га послодавац поштује, онда
нема разлога за радничко незадовољство и синдикати се у том случају уздржавају од штрајка,
али да у Србије не важе увек европска правила, каже Михаиловић.
"У Србији сигурно није таква ситуација. Овде не постоји обавеза послодавца да испуњава све
клаузуле из колективног уговора и мислим да је то мањкавост на коју се позива Мањети
Марели. Мислим да они нису ни први ни једини који крше законе ове земље а Влада Србије на
то гледа доброћудно, односно Инспекција рада, која је део Министарства рада, не реагује на
овакве случајеве", рекао је Михаиловић.
У Инспекцији за рад РСЕ није успео да добије одговор на питање да ли ће та служба реаговати у
случају "Мањети марели", а политика компаније Фиат Крајслер аутомобили је да се у оваквим
приликама не оглашава у јавности.
У фабрици "Мањети Марели" у последњих годину дана одржана су два штрајка, након којих су
се синдикат и менаџмент договорили да ће запослени имати идентичне економске и
професионалне услове као и радници у ФЦА.

Ниш прокључао због неправде
Танјуг

Ниш кључа, пошто су истовремено са протестом грађана због наума српских власти да преузму
тамошњи аеродром, испред Градске куће демонстрирали и учесници ратова 90-их, предвођени
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Гвозденим пуком, па Војни и Полицијски синдикат и радници банкротираних нишких
предузећа.
Нишлије не одустају од својих захтева
У наредним данима ће, како најављују, радикализовати протесте.
- Напета атмосфера - описује за "Вести" ситуацију у граду, универзитетска професорка Тамара
Миленковић Керковић и челница нишких Двери, једине политичке организације која је
подржала тај социјални протест.
Она истиче и да су синергијом два бунта, нишке демонстрације добиле на интензитету.
- Паралелно са грађанским протестима због аеродрома, борци захтевају ратне дневнице,
националну пензију и признање положаја учесника у ратовима, али и доношење Закона о
борцима. Радници траже заостале плате, доприносе из пропалих фирми и реализацију
социјалних програма - објашњава незадовољство окупљених који су покушали да у парку поред
Градске куће подигну шаторе у којима би наставили протест, али их је у томе спречила
комунална полиција.
Не одустају, већ најављују шаторе поново, а како објашњава наша саговорница, незадовољни су
јер су градоначелник Ниша Дарко Булатовић и премијерка Ана Брнабић заборавили на
обећања која су им дали.
Нови излазак на улице најављује грађански протест Иницијатива "Не дамо нишки аеродром"
најавила је нови излазак на улице, у дану одржавања седнице градског парламента, али Тамара
Миленковић Керковић каже да се не зна када ће то бити.
- Опречне информације круже градом да ће то бити у петак, 11. маја, па онда да ће ипак бити
следеће недеље, али званично седница на којој треба да се разматра питање судбине нишког
аеродрома није заказана - објашњава наша саговорница.
Напредњаци под притиском
- Велики је притисак са две стране на нишке одборнике владајућих напредњака и њихових
политичких сателита. Са једне стране је то притисак грађана који неће да дају аеродром, а са
друге јак притисак из партијске централе СНС да гласају за прелазак аеродрома у републичке
руке. Иако су у протестима и гласачи СНС који не дају аеродром, а таквих има и међу
одборницима, на жалост, сматрам да ће тај партијски став превладати лично уверење
одборника - каже Тамара Миленковић Керковић.

РТК
Оружари протествовали – менаџмент сматра да су захтеви нереални
Радници „Застава оружја“ данас су протествовали испред Народне Скупштине у Београду и
исказали незадовољство због усвајања новог Закона о наоружању и војној опреми.
Око 900 радника ове фабрике сматра да је Закон веома штетан и да ће се катастрофално
одразити на положај радника и производњу. Радници се противе и приватизацији.
Са друге стране менаџмент фабрике сматра да синдикат „Застава оружје“ износи неистине у
јавност и прикрива изузетне ретзултате које остварује ова фабрика, тврди директор Милојко
Брзаковић.
Фабрика „Застава оружје“ има уговорене послове током 2018. и половине 2019. године.
Услови рада запослених су на високом нивоу, радници имају најсавременију ХТЗ опрему,
просечна плата је 52 хиљаде динара а они који раде прековремено зарађују до 70 хиљада
динара месечно – тврди директор фабрике Милојко Брзаковић.
11

Држава је помогла ову фабрику са 9,7 милијарди евра.
Сопственим средствима инвестирали су у производњу око 4 милијарди евра.
Менаџмент преговара о новим пословима када је реч о производњи спортског оружја а будућа
сарадња са фабриком „Роберто гама“ отвара могућност запошљавања још сто људи.
Пут Београда је отишла једна трећина запослених, наводи Брзаковић и додаје да је у
фабричким халама на радним местима остало две трећине радника.
Он сматра да Синдикат фабрике износи низ неистина у јавност и да нови закон о наоружању ни
у једном сегменту не угрожава положај радника.
Радници који су протествовали у Београду у изјави за Телевизију Крагујевац кажу да је око 900
Крагујевчана било испред Скупштине Србије.
Своје незадовољство изразили су мирним протестом и предали у писменој форми захтеве
надлежним Скупштинским службама.
Они негодују због новог закона и процењују да би приватизацијом, фабрика била уништена као
што се показало на низу примера неуспешних приватизација у Србији, оцењује синдикални
вођа Оружара, Драган Илић.
На ванредној конференцији која је одржана у фабрици „Застава оружје“ присуствовао је и
пуковник Ивица Марјановић, председник Надзорног одбора ове фабрике који је рекао да је
негодовање синдиката неосновано и да је држава дала највећу помоћ Крагујевцу од свих
фабрика наменских производа у Србији.
Надзорни одбор неће допустити било какве активности урушавања стања у фабрици.
Закон о наоружању је добар а фабрика „Застава оружје“ према његовим речима има светлу
будућност.
Притужбе синдиката и негодовање радника односило се и на запослене који су остварили
пензију у овој фабрици али су и даље радно ангажовани.
Највећи ресурс фабрике су људи, поготово стручни кадрови, инжењери и квалификовани
мајстори који зарад обуке младих остају у фабрици наводе у менаџменту „Застава оружје“.
Извештава новинарка РТК Катарина Мировић.
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