ИНФОРМАЦИЈА
О ШТРАЈКОВИМА И ПРОСТЕСТИМА У ЈУЛУ 2014. ГОДИНЕ
У Србији је током јула 2014. године било 25 протеста и 9 штрајкова, у
којима је учествовало око 30.000 радника, што је изузетно велики број имајући у
виду годишње одморе. Значајан број радника и грађана Србије био је на улици због
промене закона који одређују радно-правни положај радника, због повећања
пореза, те на локалном нивоу – због одлука појединих градских управа о промени
услова такси превоза.
Територијално посматрано, два штрајка су одржана на територији целе
Србије, и то један у организацији Савез самосталних синдиката Србије и УГС
Независност, а други у организацији Адвокатске коморе Србије. Штрајкови и
протести су одржани у Ариљу, Београду, Бору, Чачку, Грделици, Лебану,
Лесковцу, Љигу, Крагујевцу, Краљеву, Крушевцу, Кули, Мерошини, Нишу,
Обреновцу, Прокупачким селима - Доња и Горња Стражава, Шимановцима,
Смедереву, Ваљеву и Житишту.
Штрајкови и протести одржани су у оквиру делатности: прерађивачке
индустрије, удружења, науке, образовања и васпитања, грађевинарства,
пољопоривреде, саобраћаја, комуналне делатности, трговине и спорта.
1) ПРОТЕСТИ :
- ИМК “14. октобар”, Крушевац;
- Савез самосталних синдиката Србије и УГС „Незавосност“, Београд;
- Самостални синдикат крагујевачке предшколске установе "Нада Наумовић";
- Застава камиони, Крагујевац;
- Самостални синдикат металаца Србије и Грански синдикат индустрије,
енергије и рударства "Независност";
- Савез српске малине, Ариље;
- Смедеревски таксисти, Смедерево;
- Борски таксисти, Бор;
- Конфедерације слободних синдиката Србије;
- Независно удружење новинара Србије (НУНС) и Независно друштво
новинара Војводине (НДНВ);
- Трафиканти, радници „Интерлеминда“ и други незадовољни грађани
Лесковаца;
- Професорка информатике у Шумарској школи, Краљево;
- ФК Партизан, Београд;
- Улични продавци у Кнез Михаиловој, Београд;
- Београдска унија мото-клубова БУМ, БЈБ бајкерси и Радио Бајк,
Шимановци;
- Радници фирми ангажованих на изградњи Жежељевог моста;
- Уређивачки одбор Српске енциклопедије;
- „Аутосаобраћај“, Крагујевац;
- ЈКП Нискоградња, Крагујевац
- Кулски ратари, Кула;

„Горица“, Ниш
становници Грделице
„Полет“, Лебане
Мештани прокупачких села- Доња и Горња Стражава;
„Југотерм“, Мерошина.
Протест путем саопштења за јавност упутило је Удружење синдиката
пензионера Србије, поводом најаве Владе Србије да ће се од септембра ове године
пензије умањити до десет процената – јер се друштвене и финансијске реформе
преламају преко леђа најсиромашнијих слојева грађана Србије.
-

2) ШТРАЈКОВИ:
- Савез самосталних синдиката Србије и УГС „Незавосност“, Београд;
- Ауто-мото савез Србије – АМСС;
- „Крушик“, Ваљево;
- Гранит-Пешчар, Љиг;
- Адвокатска комора Србије, Србија;
- Чачански таксисти: “Пинк” и “Ас”, Чачак;
- Агрожив, Житиште;
- Група мештана насеља Шљивице, Обреновац;
- Градска аутобуска станица, Лесковац.
Претходни протести прерасли су у штрајкове у случају: синдиката – Савеза
самосталних синдиката Србије и УГС „Незавосност“, Београд; Ауто-мото савеза
Србије, Београд; и „Агрожива”, Житиште.
Од поменутих штрајкова, два су била штрајка упозорења: Крушик, Ваљево
и Градска аутобуска станица - ГАС, Лесковац; два штрајка глађу: Ауто-мото савез
Србије – АМСС и Група мештана насеља Шљивице, Обреновац; а један штрајк
трагично - са смртним исходом: Агрожив, Житиште.
Током јула месеца, у више наврата најављиван је штрајк од стране
Синдикатa просветних радника за 1. септембар - као упозорење влади поводом
најављеног смањења зарада запосленима у јавном сектору за 10 одсто. Наиме,
саопштено је да је штрајкачки одбор сва четири репрезентативна синдиката
просвете почео припреме за протест, а коначна одлука о начину изражавања
незадовољства биће донета у августу. Синдикати просветних радника упозорили су
владу и Министарство просвете да неће пристати на смањење плата, а ако држава
не одустане, изаћи ће на улице и када буду доносили такву одлуку – наглашавајући
да су плате запослених у основним и средњим школама испод републичког
просека.
Најчешћи разлози протеста и штрајкова су: угрожена егзистенција и
неисплаћивање зарада, неоверене здравствене књижице, неизвесности везане за
социјалне програме, страх од сумњивог пословања руководећег кадра и отуђења
имовине предузећа.
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ШТРАЈКОВИ И ПРОТЕСТИ
Јули 2014. година
РЕД
БР.
1.

ОРГАНИЗАТОР
И ВРСТА
АКТИВНОСТИ
Индустрије
машина и
компонената
“14. октобар”,
Крушевац
-у
реструктурирању
- протест

2.

СССС
УГС Незавосност
- протест

3.

СССС
УГС Незавосност
-генерални штрајк

РАЗЛОГ

МЕСТО И
ДАТУМ
ПОЧЕТКА/
ЗАВРШЕТКА
Проблем овог предузећа је КРУШЕВАЦ
вишегодишњи,
сложен
и
тежак.
- испред зграде
- тражили редовну исплату
Градске управе
"минималаца", рад свог
предузећа, спровођење
- испред
социјалног програма за 617
филијале
радника и оверу здравствених
Фонда
књижица.
здравственог
Запосленима
ИМК
"14.
осигурања
октобар" се дугује 18 плата из
2012. и 2013. године, а ове
године
су
последњи
минималац примили за април,
здравствене књижице им нису
оверене од 1. јула, а за
социјални програм који је
према
ранијим
најавама
требало да буде спроведен
почетком
ове
године,
пријавило се 617 од укупно
1.550 радника.
Представници и чланови
БЕОГРАД
СССС и УГС Независност
организовали су протестно
окупљање, око 16 сати, испред
зграде Владе Србије због
најављеног усвајања Закона о
раду и о ПИО - за када је био
заказан почетак седнице на
којој је Влада требало да
усвоји Закон о раду. Протест
је трајао око један сат.
Савез самосталних синдиката
БЕОГРАД
Србија и УГС Независност
донели су одлуку о ступању у
генерални штрајк запослених у
Србији, који је одржан 17.
јула, са захтевом да се из

САОПШТЕ
ЊЕ
НА ДАН

БР.
РАДНИК
А

- скоро
свакодневно
2.07.2014.
5. 07.2014.
6.07. 2014.
9.07.2014.
25.07.2014.

1.500

- у више
наврата
током јула
месеца
12.07.2014.

500

- у више
наврата
током јула
месеца

10.000
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4.

Самостални
синдикат
крагујевачке
предшколске
установе "Нада
Наумовић"
- протест
- најављен
генерални штрајк

5.

Ауто-мото савез
Србије - АМСС
- протест
- штрајк
- штрајк глађу
три радника

скупштинске
процедуре
повуче Предлог закона о
изменама закона о раду и
Предлог закона о пензијском и
инвалидском осигурању.
600
запослених
у
предшколској установи "Нада
Наумовић", која има 15
вртића, није још увек добило
други део априлске плате.
"Уколико се након сутрашњег
протеста
не
постигне
редовност
исплата
иницираћемо генерални
штрајк",
наведено
је
у
саопштењу које је потписала
председница
Самосталног
синдиката
Милијана
Миленковић.
Радници
АМСС
у
тромесечном
штрајку.
Захтевају
да
Александар
Никачевић буде привреден
правди.
Тројица учесника протеста су
2. јула ступила у штрајк глађу.
Сви проблеми су, према
наводима штрајкача, настали
због тога што је Никачевић,
након
одлуке Скупштине
АМСС од 9. априла о његовој
смени са функције генералног
секретара савеза, "наставио да
користи
капитал
АМСС,
неовлашћено
дели
отказе
радницима
и
нелегално
одржава ванредне седнице
Скупштине АМСС, на којима
су донети незаконити статути
и одлуке о промени чланова
Управног
и
Надзорног
одбора".
Премијеру је достављен
списак са око 700 потписа
незадовољних радника.
Од почетка проблема

КРАГУЈЕВАЦ

3.7.2014.

600
15 вртића

БЕОГРАД
- Испред
зграде Владе

2.7.2014.
4.7.2014.

700

- трајао 3
месеца
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6.

7.

Готово три месеца радници
непримају плату, немају
социјално, ни здравствену
заштиту.
Застава камиони, Радници Заставе камиона
Крагујевац
отпочели протесте у центру
Крагујевцу,
због
све
- протест
незавидније
пословнофинансијске
ситуације
у
фабрици
и
угрожене
егзистенције
запослених,
најавили су из синдиката те
фабрике. Како тврде оба
репрезентативна синдиката у
фабрици, 1.550 радника који
већ 18 месеци нису примили
плате од почетка јула остали
су и без здравствене заштите.
Они су у центру Крагујевца
поставили шатору коме ће да
бораве
даноноћно
до
испуњења захтева. Радници су
и у јуну месецу протествовали,
а у јулу су настављене
протестне активности.
У војној фабрици Крушик у
Крушик
Ваљево
Ваљеву
одржан
је
једночасовни
штрајк
- једночасовни
упозорења у организацији
штрајк
Самосталног синдиката и
упозорења
сидиката
Независност.
Основни захтеви упућени
менаџменту те војне фабрике
су повећање упослености и
укидање минималца.
Радници су пристали да раде
за минималну зараду како не
би дошло до принудног
отпуштања 350 радника, али и
она се нередовно исплаћује, а
радницима
се
дугују
и
заостале
плате,
преносе
медији. Према услову из
Колективног уговора, исплата
те врсте зараде траје од шест
месеци до годину дана -

КРАГУЈЕВАЦ

7.7.2014.

1.550

јун/јул 2014.

ВАЉЕВО

7.7.2014.

1.236
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8.

9.

међутим, већ пола године нема
помака напред.
У Крушику је запослено 1.236
радника.
Чланови синдиката предузећа
Самосталног
у реструктурирању у Србији
синдиката
металаца Србије завршили су протест у
Београду захтевајући да им се
и
обезбеде услови да раде и
Грански
исплате минималне зараде.
синдикат
Захтеви радника су и да им се
индустрије,
енергије
и исплате социјални програми и
овере здравствене књижице.
рударства
Представници Самосталног
"Независност"
синдиката металаца Србије,
Гранског синдиката
-протест
индустрије, енергије и
рударства "Независност",
Самосталног синдиката хемије
и неметала Србије и
пословодстава предузећа у
реструктурирању предали су
Министарству списак са
захтевима да се дефинишу
начини и рокови за излазак из
реструктурирања поменутих
предузећа.
Гранит-Пешчар Запослени у грађевинском
Љиг
предузећу “Гранит-Пешчар” у
Љигу, штрајкују од почетка
- штрајк
јула. Запослени су се сукобили
са штрајкбрехерима које је
ангажовао
послодавац,
саопштио је 23.7. Синдикат
радника грађевинарства и
индустрије
грађевинског
материјала Србије.
Штрајк је организован због
неисплаћених зарада за април,
мај и јун 2014. године,
неуплаћених доприноса за
обавезно социјално осигурање
и неоверених здравствених
књижица,
неисплаћене
накнаде трошкова за превоз и
неисплаћених
путних

БЕОГРАД

15.07.2014.

више
стотина
радника

ЉИГ

23.7.2014.

78

- штрајк од
почетка јула
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10.

Савез српске
малине
Ариље
- протест

11.

- Адвокатска
комора Србије
- штрајк

12.

Смедеревски
таксисти
- протест

трошкова.
Од укупно 198 запослених,
штрајкује 78.
Министар рада Вулин је
поручио да ће држава бити
гарант постигнутог споразума
између
послодавца
и
запослених, који подразумева
да се до краја августа исплате
мајска и јунска плата, као и 20
одсто путних трошкова и
дневница у земљи.
Више од хиљаду малинара из
АРИЉЕ
западне Србије протестовало
је
у
Ариљу
тражећи
уједначавање откупне цене за
малину овогодишњег рода која
би
важила
на
читавој
територији Србије.
Адвокати су обуставили рад
БЕОГРАД
18. јуна због повећања пореза,
а штрајк је настављен у јулу. - обуставили
рад 18. јуна
На састанку који је одржан у
Влади Србије договорено је да
адвокати из београдске коморе
почну са радом, након што су
15
дана
штрајковали.
Због
штрајка
адвоката
одложено више од 400 суђења.
Адвокатска комора Србије
решила је да адвокати раде
преко лета и да држави оставе
рок до септембра да се нађе
решење.
Самостални синдикат такси
СМЕДЕРЕВО
возача и аутопревозника града
Смедерева, наводи да су
приморани на штрајк зато што
су надлежне инспекције,
супротно договору са
локалном самоуправом,
свакодневно и селективно
подносиле на десетине
прекршајних пријава. У
локалној самоуправи ФоНету
је речено да је прави разлог

21.7.2014.
30.7.2014.

више од
1.000

2.07.2014.

5.000

15.07.2014.

50
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13.

Борски
таксисти
- протест

14.

Чачански
таксисти,
“Пинк” и “Ас”
- штрајк

15.

Конфедерације
слободних
синдиката
Србије
- протест

16.

Независно

протеста нова одлука о такси
превозу, која предвиђа
либерализацију тржишта.
Протест који су јутрос испред
Општинске управе у Бору
организовали незадовољни
таксисти (неколико стотина)
окончан је након договора са
локалном самоуправом о
ограничењу броја таксиста на
120 како је предвиђено
ранијом одлуком и о раду
инспексијских служби. едан од
захтева таксиста био је и да се
у центру града одреде нова
стајалишта, јер их нема
довољно.
Представници два чачанска
такси предузећа одржали су
данас десетоминутни штрајк
испред Градске управе због
предлога већника о
поскупљењу такси превоза.
Представници “Пинк” и “Ас”
таксија рекли су да ће штрајк
наставити и сутра непосредно
пред почетак заседања Градске
скупштине.
"Овде смо да искажемо
незадовољство због предлога
закона о раду, односно
непостојања
социјалних
дијалога
у
његовом
доношењу",
рекао
је
Цветановић агенцији Бета. Он
је додао да није било јавне
расправе о том закону.
Уложили смо више од 100
амандамна, а ако закон буде
усвојен,
тражимо
од
председника
Србије
Томислава Николића да га не
потпише". Према проценама,
на протесту се окупило око
1.000 чланова Конфедерације.
НУНС и НДНВ протестовали

БОР

11.07.2014.

200

ЧАЧАК

08.07.2014.

50

БЕОГРАД
- испред
Главне поште
у Београду

БЕОГРАД

17.07.2014.

3.07.2014.

8

Око
1.000

удружење
новинара Србије
(НУНС) и
Независно
друштво
новинара
Војводине
(НДНВ)
- протест

17.

Трафиканти,
радници
„Интерлеминда“
и други
незадовољни
грађани
Лесковаца
- Протест

су
данас
због
одлуке
17.07.2014.
Скупштине Града Суботице да
продужи
мандат
в.д.
директора
Радио-Суботице,
Љубише
Степановића.
Степановићу је продужен
мандат
и
поред
јавног
протеста
новинара
и
новинарских
организација
због "низа незаконитости и
неправилности" у његовом
раду. Удружења су позвала
суботичке
и
друге
организације
цивилног
друштва, као и независне
интелектуалце, да дигну глас
због стања у Радио-Суботици,
и "да не посматрају мирно
како
моћници
цинично,
наочиглед јавности, гуше
медијске
слободе
и
професионална и радна права
новинара, али и уништавају
ову медијску кућу".
Трафиканти, радници
10.07.2014.
ЛЕСКОВАЦ
Интерлеминда и други
"Интерлеминда"
незадовољни грађани
месецима
Лесковца протестовали су
штрајкују
данас под слоганом борбе за
опстанак, оптужијући
градоначелника Лесковца
Горана Цветановића за
"самовољу и бахатост".
Трафикантима су се
придружили и радници
"Интерлеминда" који
месецима штрајкују и чувају
улаз у ту фабрику, бојећи се да
приватни извршитељи не
изнесу нове машине за
производњу платсифицираног
лима, по налогу банке код које
је бивши власник ове фирме
задужио ово некада веома
успешно предузеће. Раданици
Интерлеминда су затражили

9

18.

19.

20.

21.

да се под хитно покрене
производња и заустави
пленидба имовине.
Професорка информатике у
Професорка
Шумарској школи у Краљеву
информатике у
Радојка Микшин, која је од
Шумарској
20. јуна протестовала због
школи
отказа седећи закључана у
Краљево
кабинету школе, данас је
прекинула штрајк глађу и
вратила се кући. Она је
- штрајк глађу
захтевала да после коначног
решења Апелационог суда у
Крагујевцу о прекиду њеног
радног односа у школи,
проблем реши надлежно
министарство. Податке о
њеном случају затражило је и
Председништво Србије.
Током протеста радника
Агрожив,
Агрожива, Мара Марин (55) из
Житиште
Житишта подлегла је
- штрајк
можданом удару. Радници
“Агрожива” тражили су да им
се плати оно што су поштено
зарадили и да им неко каже
каквом социјалном програму
могу да се надају.
Група мештана обреновачког
Група мештана
насеља Шљивице насеља Браће Југовић јуче је,
Обреновац
незадовољна
изостанком
финансијских средстава и
- штрајк глађу
спорости у обнови кућа од
поплава, на око сат блокирала
пругу у месту Звечка, на
Шабачком путу. Представник
грађана из тог насеља рекао је
да већина нема од чега да
живи, нити може да купи
храну децу.
У згради општине Обреновац
четворо
мештана
насеља
Шљивице су започели штрајк
глађу.
Незадовољни
радници
ФК Партизан,
- протест
најавили су ускоро генерални

КРАЉЕВО

10.07.2014.

1

25.07.2014.

100

ОБРЕНОВАЦ

11.07.2014.

Група
мештана

БЕОГРАД

07.07.2014

Протест трајао
од 20.06. до
10.7.2014.

ЖИТИШТЕ
Радници
штрајкују од
19. маја и цели
јули 2014 .
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- најавили су
генерални штрајк

22.

Улични
продавци у Кнез
Михаиловој
- Протест

23.

24.

Београдска унија
мото-клубова
БУМ, БЈБ
бајкерси и Радио
Бајк,
Шимановци
- Протест
Радници фирми
ангажованих на
изградњи
Жежељевог
моста
- Протест

штрајк.Проблем неисплаћених
плата
траје
месецима.
Потпредседник
Душко
Јовановић каже да тренутно
немамо новца. Јовановић још
истиче да тешка финансијска
ситуација није само у Хумској
већ
у
свим
спортским
колективима у земљи.
Улични продавци у Кнез
БЕОГРАД
Михаиловој улици у Београду
између бројева 20 и 24 тврде
да комунална полиција
спроводи селективну контролу
и да само њих онемогућава да
раде, доводећи на тај начин у
питање егзистенције њихових
породица. Улични продавци
настоје да обезбеде
егзистенцију за своје
породице, а не нуди им се
никаква алтернатива. Улични
продавци у Кнез Михаиловој
су још у марту ове године
одржали један протест на коме
су истакли да не беже од
плаћања пореза и да желе да
им општинске власти издају
дозволе за рад.
Око 200 бајкера на наплатној ШИМАНОВЦИ
рампи Шимановци платило је
путарине кованицама у знак
протеста због поскупљења
осигурања и високих цена
путарина.
Око 30 радника грађевинских
предузећа које је Мостоградња
као подизвођаче ангажовала
на градњи новог Жежељевог
моста, протествовали су због
дуга за неисплаћене плате.
Радници
фирме
"Про
Индустрy" и осталих фирми
ангажованих на изградњи
Жежељевог
моста

05.07.2014.
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6.07.2014.

200

11.07.2014.
15. 07. 2014.

30
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25.

Градска
аутобуска
станица,
Лесковац
- једночасовни
штрајк упозорења

26.

Уређивачки
одбор Српске
енциклопедије
- Протест

протестоваће и даље, све док
"Мостоградња"
не
буде
уплатила бар део дуга.
"Претпостављам
да
"Мостоградња"
не
би
задржавала новац да га је
добила
од
државе,
па
протестом
желимо
да
скренемо пажњу на положај у
који су дошле наше фирме и
то не својом кривцом. Укупно
пет малих фирми је радило на
пројекту Жежељевог моста и
доказало
да
могу
бити
носиоци великог подухвата.
Седамдесетак радника Градске ЛЕСКОВАЦ
аутобуске станице одржало је
једночасовни
штрајк
упозорења,
захтевајући,
између
осталог,
укидање
блокаде текућег рачуна овог
јавног предузећа од стране
Пореске
управе.
Радници
захтевају и да се превозници у
јавном градском саобраћају
придржавају
одредби
по
којима су, на основу добијене
дозволе
за
обављање
комуналних делатности, у
обавези да им почетно и
завршно одредиште за све
поласке буде управо Градска
аутобуска станица.
Уређивачки одбор Српске
енциклопедије протестовао је
због несхватљивог умањења
финансијских средстава
намењених за извођење овог
капиталног пројекта, чији су
носиоци израде Матица српска
и Српска академија наука и
уметности, а извршни издавач
Завод за уџбенике. То
умањење за 60 одсто потпуно
зауставља рад на овом
пројекту сводећи га на голо

29.07.2014.

70

02. 07. 2014.

6

12

одржавање професионалног
тима од свега шест
запослених. У оквиру износа
од осам милиона динара,
колико је надлежно
Министарство просвете, науке
и технолошког развоја
Републике Србије наменило
пројекту Српске
енциклопедије у 2014. години,
нема ни једног јединог динара
за исплату аутора текстова,
рада стручних редакција и
консултаната, ликовнотехничке редакције, чак и
највећег дела неопходних
материјалних трошкова.
27.

„Аутосаобраћај“
Крагујевац
- протест

28.

ЈКП
Нискоградња,
Крагујевац
- протест

Радници „Аутосаобраћаја“
закључали су јутрос управну
зграду како би спречили
директора Мирослава
Петровића да, „потписује
штетне уговора по ово
предузеће“. На тај корак
радници су се одлучили због
уговора са предузећем
''Аутопревоз Јањушевић'' из
Прибоја. Радници
„Аутосаобраћаја“ за
понедељак најављују састанак
са руководиоцима целина у
предузећу, како би покушали
да нађу боље решење за
ситуацију у којој се налази
крагујевачки аутопревозник.
Нераспоређени радници ЈКП
“Нискоградње” протестују
због неисплаћених зарада и
неоверених здравствених
књижица. Дугује им се између
13 и 17 плата. Група од 15
радника тражи исплату зараде
од 2012. године, уплату
доприноса за пензионо и
здравствено осигурање и

КРАГУЈЕВАЦ

18.07.2014.
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КРАГУЈЕВАЦ

17.07.2014.

15

- испред
Скупштине
Крагујевца
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29.

30.

Кулски ратари,
Кула
- протест

“Горица”
Ниш
- Протест

решавање њиховог статуса.
Реч је радницима пропале
фирме који су, међу око 250
запослених, остали
нераспоређени, када је градска
управа, оснивач те фирме,
прошле године око 90
запослених привремено
преместила у друга јавна и
јавно-комунална предузећа.
Пољопривредници из села и
КУЛА
насеља Сивца, Крушчића,
Липара и Црвенке, у
војвођанској општини Кула су
на протестном окупљању у
згради општине истакли да је
несхватљиво да држава Србија
даје "Ел Рафведу" земљу у
закуп, 3000 хектара, за само
250 евра по хектару и то без
јавног надметања. Несхватљиво је да се
најплоднија земља даје
Арапима по готово двоструко
нижој цени од стварне на
период од 30 година, док су
домаћи закупци могли да је
закупљују на свега три године
и то за 400 евра по хектару.
Протестном скупу кулских
ратара присуствовали су синоћ
и секретари у Влади АП
Војводине Мирослав Васин и
Бранислав Бугарски.
Радници Јавног комуналног
НИШ
предузећа “Горица” накратко
су обуставили рад, јер им
касни плата, нису им оверене
здравствене књижице, а и
предузеће дугује по разним
основама. Већина запослених
у овом предузећу револтирана
је чињеницом да нису
примили плату за прошли
месец и да не могу код лекара,
јер су им здравствене

27.07.2014.

03.07.2014.
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31.

Становници
Грделице
- протест

32.

"Полет"
Лебане
- протест

33.

Мештани
прокупачких
села
Доња и Горња
Стражава
- протест

књижице неоверене.
Око 300 становника Грделице
и околних места
протествовало је испред
Скупштине Града Лесковца
чекајући да им се обрати
градоначелник Горан
Цветановић и саопшти им како
ће њихов вишемесечни
проблем са водоснабдевањем
бити решен. Градоначелник је
инсистирао да прими
петочлану групу окупљених
људи, али како су они то
одбили уз образложење да
желе да се Цветановић обрати
свима, до разговора није ни
дошло.
Око 30 некадашњих радника
фирме "Полет" из Лебана
протестовало је испред зграде
општине тражећи од
председника општине да им
ретроактивно исплати по
360.000 за социјални програм.
Тражимо да исплата почне од
1. августа. То би било по
10.000 динара месечно, што
испада дневно по једна
пљескавица од 200 грама",
рекао је Банковић. Радници то
траже од општине јер је
управо Општинко веће 2004.
донело одлуку о продаји
"Полета".
Мештани прокупачких села
Доња и Горња Стражава у знак
протеста због ниске откупне
цене вишње бацили су
овогодишњи род на крају села
на месту званом Стражавачка
утрина. Они сматрају да је
откупна цена од 25 динара за
килограм потпуно
неприхватљива јер не може да
покрије ни основне

ГРДЕЛИЦА

23.07.2014.

300

ЛЕБАНЕ

25.07.2014.

30

ПРОКУПАЧКА
СЕЛА ДОЊА И
ГОРЊА
СТРАЖАВА

14.07.2014.

15

200
домаћинс
тава

34.

Фабрика
"Југотерм"
Мерошина
- протест

произвођачке трошкове.
Председник Месне заједнице
Горња Стражава Драгослав
Милосављевић појашњава да у
оба села има 200 домаћинства
и да је, по грубој процени,
свако домаћинство имало род
од по 9.000 килограма.
Радници траже исплату осам МЕРОШИНА
заосталих
плата,
оверу - испред зграде
здравствених
књижица
и
општине
исплату путних трошкова. У
протесту
учествује
половина од стотинак радника
Југотерма.

У К У П Н О : 25 ПРОТЕСТА

И

14.07.2014.

50

око
30.000

9 ШТРАЈКОВА
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