


ИСТИНА ЋЕ ВАС ОС�ОБОДИТИ!

Оцењујући Координациони одбор раднич-
ких протеста у Србији за најсмисленију политичку 
иницијативу у нашој земљи у овом тренутку, одлу-
чили смо да овај број ПОКРЕТА у потпуности усту-
пимо њиховим активностима и саопштењима. Ипак, 
много тога важног пропустили смо да кажемо. Иза 
нас су бројни штрајкови, протести, захтеви, прего-
вори, мање или више динамичне активности чији 

актери траже излаз из џунгле српског капитализма. 
Желимо им да истрају, и да се видимо у заједничкој 
борби.

Опширније информације о  напорима радника  
у Србији да се изборе за своја права  можете наћи 
на нашем  сајту на интернет адреси: www.pokret.net, 
као и у листу РЕПУБЛИКА, www.republika.co.rs.

редакција ПOKRETA

УВОДНА РЕЧ
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Безакоње и корупција у приватизацији дове-
ли су наша предузећа, и читаву привреду Србије 
у безизлазан положај. Неодговорно и незако-
нито понашање нових власника, и корупција у 
државним органима који треба да контролишу 
поштовање закона и уговора у приватизацији, 
угрожавају наш опстанак и опстанак стотина 
хиљада радничких породица у Србији. Светска 
економска криза је само изговор за положај у 
ком се данас налазимо. Прави разлог за гашење 
радних места која нам значе живот, лежи у 
двадесетогодишњој пљачки индустрије коју су 
радници у Србији деценијама градили, а која се 
данас уништава да би нови власници опрали но-
вац, или на јефтин начин дошли до грађевинског 
земљишта и пословног простора.

Ми радници ”Заставе електро”, ”Трудбеник 
градње”, ”ТК Рашка”, ”Срболека”, ”Шинвоза”, 
”Раванице” и БЕК-а, боримо се да сачувамо своја 
радна места, и да живимо у земљи у којој ће закони 
важити за све.

Наши проблеми не могу се решити мера-
ма које је предложила Владина Радна група за 
превазилажење проблема у остваривању пра-
ва запослених у условима економске кризе. 
Повезивање стажа и једнократна новчана помоћ 
нису адекватне мере за очување радних места која 
се гасе због пљачке и корупције.

ЗАТО ЗАХТЕВАМО ДА ВЛАДА ШТО 
ХИТНИЈЕ ПРЕДУЗМЕ МЕРЕ КОЈИМА 
БИ СЕ СТАЛО НА ПУТ БЕЗАКОЊУ У 
ПРИВАТИЗАЦИЈИ НАШИХ ПРЕДУЗЕЋА, ЈЕР 
ЈЕ ТО ЈЕДИНИ НАЧИН ДА СЕ ТРАЈНО ОЧУВА 
ПРОИЗВОДЊА ОД КОЈЕ ЖИВИМО.

Локалне власти Зрењанина, Раче, Новог Па-
зара и Ћуприје настојале су свака на свој начин да 
подрже борбу за опоравак наших предузећа, одно-
сно за очување радних места која значе и опстанак 
локалних заједница из којих долазимо. Ипак, упркос 
доброј вољи, испоставило се да локална самоуправа 
може да нам понуди само речи подршке, а да нема 
никакве механизме да спречи нашу, али и сопствену 
пропаст, која ће неминовно уследити уколико замре 
локална индустрија.

ЗАТО ЗАХТЕВАМО ДА ВЛАДА ХИТНО 
ПРЕДЛОЖИ ПРОПИСЕ КОЈИМА ЋЕ ОБЕЗ-

БЕДИТИ ВЕЋЕ НАДЛЕЖНОСТИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ У ПРИВРЕДИ И СРЕДСТВА 
КОЈА ЋЕ ЛОКАЛНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ДАТИ 
ШАНСУ ДА СТВАРНО ПОДРЖЕ ОПСТАНАК 
ОНИХ ПРЕДУЗЕЋА КОЈА ЈОШ УВЕК НИСУ 
УНИШТЕНА ПЉАЧКОМ И БЕЗАКОЊЕМ.

Као радници у протесту, али и као грађани 
Србије, веома смо забринути због изјава премијера 
и других Владиних функционера да након усвајања 
мера које је предложила Радна група више неће 
бити разлога за протесте, односно да ће полиција 
спречити одржавање мирних протеста испред 
државних институција у Београду. Упозоравамо 
премијера да ни у једној земљи која себе сматра де-
мократском власт не сме одређивати да ли грађани 
имају разлоге за протесте, и да ограничавање права 
на мирно изражавање незадовољства представља 
грубо кршење елементарних политичких слобода. 
Уколико Влада не жели радничке протесте на ули-
цама престонице и на насловним странама штампе, 
онда нека покаже да је спремна да реши оправдане 
захтеве радника, и да је достојна нашег поверења.

ЗАТО ЗАХТЕВАМО ДА ВЛАДА ОДУСТА-
НЕ ОД НАЈАВЉЕНЕ РЕПРЕСИЈЕ НАД РАД-
НИЧКИМ ПРОТЕСТИМА ИСПРЕД ДРЖАВ-
НИХ ИНСТИТУЦИЈА У БЕОГРАДУ.

Координациони одбор радничких протеста 
у Србији ће ове захтеве упутити Влади Србије и 
њеном Радном телу, са предлогом за састанак. Уко-
лико у разумном року не будемо добили одговор, 
радикализоваћемо своје протесте док власт не буде 
схватила да о нашим животима више не може одлу-
чивати без нас.

Координациони одбор радничких протеста
септембра – октобра 2009.

П�АТФОРМА 

КООРДИНАЦИОНОГ ОДБОРА 

РАДНИЧКИХ ПРОТЕСТА У СРБИЈИ
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Штрајкачки одбори Заставе електро, 
Срболека, Шинвоза и БЕК-а

31. августа 2009. године

Основан Координациони одбор радничких 

протеста у Србији

Штрајкачки одбори Заставе електро, Србо-
лека, Шинвоза и БЕК-а основали су Координа-
циони одбор радничких протеста у Србији, са 
циљем да се солидарно боримо против пропадања 
наших фабрика и за очување радних места.

Позивамо све Штрајкачке одборе у Србији 
да заједнички трагамо за начином како да сачу-
вамо своја радна места, како да опстанемо. По-
сле двадесет година пропадања, решења сигурно 
неће бити једноставна. Управо због тога морамо 
што хитније почети да их тражимо.

Широм Србије радници организују протесте 
јер су њихова радна места и опстанак њихових по-
родица угрожени катастрофалним стањем у привре-
ди. Ипак, упркос својој бројности и учесталости, 
ове радничке иницијативе још увек немају снагу 
да издејствују значајније промене, а њихови по-
времени успеси искључиво се своде на изнуђивање 
исплате отпремнина и надница. Сматрамо да су 
овакви резултати непримерени дубини проблема са 
којим се радници у Србији данас суочавају, и да су 
за очување наших радних места потребне шире про-
мене у држави и друштву.

Зрењанинске фабрике Шинвоз и БЕК данас 
не раде јер је држава омогућила њиховим купцима 
да намерно одведу предузећа у стечај, а да се по-
том у стечају појаве као највећи повериоци, затво-
ре производњу и претворе фабрике у грађевинско 
земљиште. Упркос вишегодишњим упозорењима 
радника, држава је дозволила ову превару, 
остављајући раднике без посла и акционаре без 
акција.

Већински пакет акција Срболека из Београда 
купљен је на превару преко Београдске берзе. Иако 
је у поступку пред Комисијом за хартије од вредно-
сти пре две године доказано да су купци прекршили 
Закон о преузимању акционарских друштава, узур-
паторима је омогућено да Срболековим новцем по-
ново купе спорних 25% акција, поврате контролу 
над најстаријом фармацеутском кућом у Србији, и 
наставе да је воде у дугове и пропаст. Да ли држава 

чека да се у Срболеку понови сценарио из Шинвоза 
и БЕК-а?

Рачанска Застава електро већ скоро годину 
дана не ради јер су неодговорни власници изгуби-
ли посао са мултинационалном компанијом Дел-
фи, а претходно су запоставили сарадњу са фир-
мама са којима је Застава електро пословала пре 
приватизације. И поред доказа да су купци прекрши-
ли купопродајни уговор, и поред уверавања Делфија 
да ће обновити сарадњу са Заставом електро, али не 
и са садашњим власницима, Агенција одбија да при-
зна своје грешке и раскине уговор пре него што и за 
Заставу електро буде прекасно.

Ово су само неке приче међу хиљадама слич-
них у Србији, које сведоче о правим узроцима еко-
номске кризе – пљачки и безакоњу у приватизацији.

Због тога су Штрајкачки одбори Заставе елек-
тро, Срболека, Шинвоза и БЕК-а основали Коор-
динациони одбор радничких протеста у Србији, 
са циљем да се солидарно боримо против пропадања 
наших фабрика и за очување радних места. Наш 
заједнички проблем потиче од системског проблема 
корупције у Србији, и само заједнички га можемо 
решавати, захтевајући промене у држави и друшт-
ву које ће довести до искорењивања корупције. 
Покушај Владе Србије да наше проблеме сведе на 
појединачне случајеве и да их парцијално решавају 
тако што ће нам делити једнократну помоћ, заправо 
представљају покушај да се заташкају прави разло-
зи за пропадање српске привреде.

Зато позивамо све Штрајкачке одборе у 
Србији да заједнички трагамо за начином како 
да сачувамо своја радна места, како да опстане-
мо. После двадесет година пропадања, решења 
сигурно неће бити једноставна. Управо због тога 
морамо што хитније почети да их тражимо.

Координациони одбор радничких протеста

Саопштење о 

оснивању координационог одбора
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Интервју са Миленом Прстојевић за лист ''Правда''; 
Милена Прстојевић је чланица Координационог од-
бора радничких протеста у Србији, и председница 
Протестног одбора БЕК-а из Зрењанина

1. Који су циљеви новооснованог координацио-
ног одбора радничких протеста?
Циљ Координационог одбора је да се заштити 

и сачува производња, јер производња значи и опста-
нак радних места. Власт у Србији је за последњих 
двадесет година учинила све што је могла да рас-
крчми индустрију коју су радници деценијама ства-
рали и сада смо сведоци последње етапе и крајњег 
циља двадесетогодишње деиндустријализације – 
приватизоваће се земљиште које је припадало на-
шим фабрикама и уместо радних места добићемо 
луксузна стамбена насеља у којима ће живети људи 
који су нас покрали, и тржне центре у којима нећемо 
моћи да купујемо јер више нећемо имати од чега да 
живимо. Координациони одбор окупља раднике који 
не дозвољавају да њихова радна места и будућност 
њихових породица пропадне да би неко за мале паре 
дошао до атрактивног грађевинског земљишта.

2. Да ли одбор представља нову стратегију у 
борби радника за своја права и ако је тако, шта 
је то?
Повезују нас заједнички проблеми и свест о 

томе да за нас нико ништа неће урадити осим нас 
самих. Боримо се за своје фабрике, али истовремено 
и за јавни интерес, јер од чега ће да живи овај народ 
ако све фабрике замене тржни центри? Значи, јасно 
нам је да појединачне борбе могу успети само ако 
се повежемо око проблема који тиште све раднике 
у Србији, око проблема корумпиране  и централизо-
ване државе, у којој се о нашим животиме одлучује 
иза затворених врата министарских кабинета у Бео-
граду, у које тајкуни могу ући кад год им се прох-
те, а нас пред улазом дочекују полицијски кордони, 
претње, увреде и игнорисање. Имамо само једну 
стратегију, а то је солидарна борба. Овај режим у 
Србији, и то треба јасно рећи, опстаје и захваљујући 
чињеници да су наши отпори слаби, а слаби су јер 
смо разједињени и несолидарни.

3. Какве конкретне резултате је имао одбор до 
сада?
Штрајкачки одбори окупљени у Координацио-

ни одбор су имали одређене појединачне успехе, 
пре свега колеге из Заставе електро и Раванице. Ми 

немамо никакве изворе у власти, тако да ми је тешко 
да проценим да ли ови конкретни резултати имају 
неке везе са окупљањем око Координационог одбо-
ра, али знамо да су, на пример, колеге из Трудбени-
ка на преговорима са менаџментом између осталог 
имали питања зашто су поред чланства у синдика-
ту сада и у Координационом одбору, и зашто руше 
државу. Глупости! Јасно је да се власт и тајкуни пла-
ше наше сарадње, јер ми хоћемо да се изгради држа-
ва, а они је руше. Мислим да је најважнији резултат 
Координационог одбора само наше окупљање око 
заједничког циља, односно чињеница да смо схва-
тили да наше појединачне борбе немају много из-
гледа на успех ако солидарно не помогнемо једни 
другима. Ситуација је тешка и ја мислим да решење 
још увек није на помолу, али ова сарадња око 
заједничког циља и заједнички притисак да оства-
римо своја права, то је једини начин како можемо 
доћи до решења.

4. Недавно сте у платформи одбора која је 
јавно објављена навели да постоји могућност 
радикализовања протеста. Шта то подразу-
мева?
За протеклих пола године Србија је јасно ви-

дела на шта су радници у Србији све решени да би 
заштитили своја права, своја радна места, своје за-
раде, будућност својих породица. Ја сада нећу да 
лицитирам какве све драстичне мере смо у стању 
да предузмемо, а мислим да би и штампа морала да 
се бави нашом муком са мало више разумевања и 
саосећања, а не да очекује да сваки пут правимо још 
веће скандале. Ми смо озбиљни, породични људи и 
нисмо изашли на улице ради циркуса. Ако нас већ 
влада тера да спавамо по тротоарима, немојте им ви 
помагати тако што очекујете да сваки пут правимо 
још већи циркус да би сте писали о нама. Сви се ми 
кувамо у истом лонцу, ова власт се сад окомила на 
медије исто као и на наше фабрике, и требало би 

Координациони одбор – 

нова стратегија борбе за радничка права



Покрет

7

да имамо мало више разумевања једни за 
друге.

5. Очекујете ли репресивне мере од 
стране власти уколико ваши ради-
клани протести буду супротни од 
најаве власти да штрајкови на ули-
цама више нису дозвољени?
Ја од ове власти одавно не очекујем 

ништа добро. 

6. Имали смо примере да неки проте-
сти као нпр. радници из Подујева који 
су блокирали СО у Куршумлији јер им 
нису уплаћивани зараде и доприноси 
10 година, најавили и штрајк глађу, 
а потом сутрадан прекинули протест иако им 
нико ништа није обећао. Како то коментари-
шете и шта је узрок томе, односно колико има 
таквих примера?
Лично сам против штрајка глађу и против било 

каквог вида протеста који угрожава живот и здравље 
људи. Радници се на такве мере одлучују кад се осе-
те усамљени у својој борби и када нико не покаже 
разумевање за њихову муку. Управо зато је важно да 
се удружимо, јер једино ако будемо јаки, спречићемо 
да људи убудуће угрожавају своје животе да би при-
вукли пажњу на своје патње. 

7. У интервјуу који је нашем листу дао пре неко-
лико дана председник СССС Славиша Орбовић 
тврди да координациони одбор радничких про-
теста практично не постоји? 
А да ли он практично постоји? Координациони 

одбор је уствари договор између седам штрајкачких 
група о заједничким циљевима и заједничкој борби. 
Радимо без икаквих средстава, нисмо у прилици да 
се често састајемо, пуно нам помажу млади људи, 
активисти који одржавају везу међу нама, и решени 
смо да истрајемо. Значи, ми не постојимо формално, 
али практично итекако постојимо. Можда господина 
Орбовића сврби то што он формално јесте председ-
ник синдиката, а практично не ради ништа да окупи 
раднике у заједничкој борби?

8. Какав је став одбора према репрезентатив-
ним синдикатима и како оцењујете њихову 
борбу и улогу када су у питању права радника?
У нашем одбору су чланови неколико разли-

читих синдиката, и све су то људи који се жестоко 
боре за своје фабрике. Репрезентативни синдикати 
су велике организације, и у њима има различитих 
људи. Неки од њих су борци, неки су корумпирани, 
и радници су углавном у стању да разликују једне 
од других.

9. У Вашем одбору налази се и представници 
фирме Застава електро из Раче крагујевачке. 

Председница парламента Славица Ђукић 
Дејановић више пута је изјавила да је штрајк 
у тој фирми политички мотивисан и уперен 
против ње преко напада на њеног супруга који је 
био власник фирме. Осећате ли се прозваним?
То су будалаштине. Та госпођа је сама полити-

зовала штрајк у Застави електро онда кад је своме 
мужу омогућила да преко политичке везе купи једну 
просперитетну фабрику и да је онда упропасти нао-
чиглед Агенције за приватизацију, опет захваљујући 
политичким везама. Ако су радницима угрожена 
права због политике, какав онда штрајк може бити 
него политички мотивисан?

10. Да ли је Координациони одбор политички 
контролисан од неких странака и имају ли чел-
ни људи одбора политичке амбиције?
Пре свега, не постоје челни људи Коорди-

национог одбора. Сва предузећа која су у одбору 
представља по једна особа и сви смо равноправни. 
Није ово ни странка, ни неки нови синдикат, ми смо 
људи у невољи који се боре за своја радна места и 
за то да више нико никада у Србији не буде морао 
да своја права тражи лежећи на прузи и на тротоару. 
Чак могу да вам кажем да у овим нашим штрајкачким 
одборима има пуно чланова различитих политичких 
странака, и ја сам међу њима, али најважније је да 
ова заједничка борба штрајкача није инструмент 
било које политичке странке. Окупили смо се спон-
тано 11. августа на протесту Заставе електро, тада се 
родила идеја о сарадњи, наставили смо да ширимо 
ту идеју, успели смо да се споразумемо о заједничкој 
платформи за коју ћемо тражити подршку јавности 
у Србији, и то је то. На постоји никаква скривена 
позадина, боримо се да живимо животом достојним 
човека.

[31. септембар 2009. извор: Правда]
Аутор: Синиша Јеловац
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У разговору за лист ZNET, Миленко Срећковић го-
вори о последњем таласу радничких протеста у 
Србији, Агенцији за приватизацију, радничком по-
крету, и Координационом одбору радничких проте-
ста. 

Глобал Балканс: ММФ је тренутно у Србији 
ради преговора о прерасподели фондова. Как-
ва је тренутна ситуација у Србији у погледу 
економске кризе?
Миленко Срећковић: Тренутни привред-

ни колапс у Србији догодио би се и без ``економ-
ске кризе``. Проузрокован је низом досадашњих 
економских мера неолибералног карактера. 
Приватизација у Србији, као централна мера те 
врсте, довела је до упропашћивања фабрика и до 
опште деиндустријализације земље. Она је у свом 
најекстремнијем облику започета 2001. године када 
је нова српска ’’демократска’’ влада донела нови 
неолиберални Закон о приватизацији. Тада је про-
тивуставно конфискована сва друштвена имовина а 
њена приватизација постала обавезна. Постављен је 
и рок до када тај процес треба да се спроведе – до 
краја 2009. године.

Међутим, данас, након осам година так-
ве приватизације, опште мишљење је да је 
приватизација само опустошила привреду која је 
преживела и економске санкције током деведесетих 
и НАТО бомбардовање 1999. године, и која свакако 
није била најпросперитетнија у Европи, али је има-
ла потенцијал да се развија и запосли велики број 
људи. Већ 2002. године домаће развојне банке, које 
су могле да кредитирају привреду уз минималне 

камате, намерно су гурнуте у стечај. Тиме је отво-
рен простор за отварање филијала страних банака 
од којих ниједна није развојна. Тај чин подржали 
су ММФ и Светска Банка, а спровели су га домаћи 
кадрови ММФ-а у српској влади, који су од 2001. 
стални чланови сваке владе. Домаћу привреду, ина-
че потресену десетогодишњом кризом, више није 
имао ко да кредитира под повољним условима.

Држава је ретко када показивала 
интересовање за очување производње у 
предузећима која су запошљавала огроман број 
радника. Продајом фабрика пунила је буџет и 
куповала привремени социјални мир, а страним 
компанијама омогућавала инфраструктурне 
повољности ради грин филд инвестиција у 
’’слободним зонама’’ у којима се отварају радна 
места са минималном надницом, како би се 
искористила јефтина радна снага, коју домаћи 
неолиберални економисти цинично називају 
нашом квалитативном предношћу.

Тренутно је све више радничких протеста 
услед неисплаћивања зарада, неуплаћивања допри-
носа, отпуштања, итд. Радници све више захтевају 
раскид приватизације од Агенције за приватизацију. 
Та институција је најбољи пример да су нове “демо-
кратске” власти у потпуности задржале модел цен-
трализоване комунистичке државе, јер је сада такав 
државни апарат потребан за увођење неолибералних 
мера. Наиме, Агенција је у целом свету јединствен 
државни орган јер је задужена за креирање проце-
са приватизације, његово спровођење и на крају за 
контролу извршења приватизационих уговора. Та-
кав свемоћни центар власти у Србији није постојао 
чак ни у време Османске империје! Наравно, управо 
таква Агенција за приватизацију је била потребна 
да би се спровела крајња намера “реформи” - да 
власници купују фабрике како би отерали раднике, 
а задржали у свом власништву скупа грађевинска 
земљишта на којима се некада налазила фабрика, 
или пак празне фабрике изнајмљивали другима као 
пословни простор, и тако створили високу незапо-
сленост као предуслов за грин филд инвестиције. 
Радници су врло често указивали на службенике 
Агенције за приватизацију који су били до гуше 
умешани у криминалне радње којима су уништава-
не фабрике, међутим систем је постављен тако да је 
Агенција увек у праву, а и када није у праву, ништа се 

Настанак новог радничког покрета
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неће десити, јер је добар део новца од приватизације 
отишао на финансирање политичких странака, како 
владајућих, тако и опозиционих.

Глобал Балканс: Каква је реакција радничког 
покрета?
Миленко Срећковић: Независан раднички 

покрет у ком ми учествујемо заснован је на иску-
ству борбе зрењанинских радника које сада поку-
шавамо да проширимо и у друге градове Србије. 
Зрењанин, некадашњи индустријски центар Србије 
и бивше Југославије, претрпео је опште урушавање 
индустрије па је сада званична стопа незапослености 
већа од 35%. Међутим, у Зрењанину је било и фа-
брика у којима су радници пружили јак отпор, као на 
пример у фабрици лекова ’’Југоремедији’’, успевши 
да избаце власника који је фабрику водио ка стечају, 
а затим да на скупштини акционара поставе своју 
управу, покрену производњу и сачувају радна места. 
Решивши своје егзистенцијалне проблеме, настави-
ли су да се боре за своју локалну заједницу, основав-
ши радничку политичку партију ’’Равноправност’’ и 
ширећи солидарну подршку према радницима дру-
гих фабрика који су се такође борили. Покрет је под-
ржан од локалне заједнице, већег броја квалитетних 
синдикалиста који нису само из Зрењанина, ангажо-
ваних интелектуалаца, као на пример Небојше По-
пова, уредника листа Република, и Ивана Златића, 
активисте Покрета за слободу, итд.

Покрет који градимо заснован је на праву на 
рад, односно на праву радника да одлучују о судби-
ни фабрике у којој су запослени, од које живе они, 
њихове породице и читава локална заједница.

Друго важно упориште радничког покрета је 
Рача крагујевачка, у којој се тренутно води једна од 
најупорнијих и најрадикалнијих борби за радно ме-
сто и очување фабрике. Током последњег месеца по-
везали смо представнике штрајкачких одбора већег 
броја предузећа и предложили да се, у тренуцима 
када је то могуће и када сматрају да треба, коор-
динишу и удружено боре за своја права. Основали 
смо Координациони одбор радничких протеста у 
Србији.

Глобал Балканс: Реците нам нешто више о но-
вом Координационом одбору.
Миленко Срећковић: На протест радни-

ка ’’Заставе електро’’ 11. августа испред Агенције 
за приватизацију позвали смо као подршку рад-
нике других предузећа са којима смо до сада 
сарађивали, с намером да се солидарност која је до 
сада постојала међу радницима једног града, про-
шири међу радницима различитих градова који су 
међусобно веома удаљени. На тај начин створили 
смо основу за стварање Координационог одбора, 
који је основан од представника ’’Заставе електро’’ 

из Раче, ’’Срболека’’ из Београда, ’’Шинвоза’’ и 
’’Бека’’ из Зрењанина, а позив да нам се придруже је 
упућен и другим штрајкачким одборима у Србији. 
Пар дана касније придружила нам се и ’’Раваница’’ 
из Ћуприје, а наредних дана придружиће нам се још 
штрајкачких одбора. План је да спремни дочека-
мо јесен за коју се предвиђа ескалација радничког 
незадовољства и бунта. Главни циљ је да се соли-
дарно боримо против пропадања наших фабрика и 
за очување радних места. Влада је већ направила 
свој радни тим за стишавање радничких протеста и 
заташкавање наших проблема. Сад ми морамо пока-
зати да смо снажни, солидарни и организовани, јер 
ће у супротном сав демократски потенцијал раднич-
ких протеста нестати у појединачним преговорима 
са владиним радним тимом.

Глобал Балканс: Какве конкретне успехе је овај 
одбор имао до сада?
Миленко Срећковић: Боримо се да Владин 

радни тим прихвати за преговараче саме пред-
ставнике штрајкачких одбора. Наиме, Влада је 
унапред одредила своје саговорнике у такозваном 
”социјалном дијалогу”, а то су, наравно, мејнстрим 
синдикати. Радници у Србији су врло разочарани 
у понашање великих синдиката, нарочито током 
последњих годину дана, од како је почела економска 
криза, јер се испоставило да су синдикалне центра-
ле савезник Влади у смиривању таласа штрајкова, 
и да су чак у појединим случајевима саботирали 
поједине протесте. Због тога тражимо да прегова-
рач са Владом буде координационо тело у ком седе 
представници конкретних штрајкачких одбора. Из-
вршили смо снажан притисак, наставићемо то да 
радимо, и надамо се позитивним резултатима.

А ако се под овим питањем мисли на успех у 
виду недавне понуде да власник ’’Заставе електро’’ 
врати фабрику радницима у власништво након ше-
стомесечног радикалног штрајка, морам да кажем 
да смо ову понуду одбили. Преговори са Владом су 



Покрет

10

увек скопчани са бројним подвалама, а и ова понуда 
је једна од њих, иако је у медијима ова вест у по-
четку окарактерисана као велика победа радника. 
Наиме, дају нам фабрику коју је претходно власник 
оптеретио бројним дуговима и хипотекама. Било 
би само питање дана када би био покренут стечај 
над фабриком која би нам тако ’’дарежљиво’’ била 
поклоњена. Чак и без стечаја, било би тешко покре-
нути производњу уколико држава не анулира дугове 
које је направио власник у спрези са службеницима 
Агенције за приватизацију који су му противзаконито 
омогућавали да остане власник иако није испуњавао 
своје обавезе. Борба за ’’Заставу електро’’ се 
наставља већ сутра, 8. септембра, када ће се поново 
одржати протест испред Агенције за приватизацију, 
осим уколико полиција опет претњама забрани ауто-
превозницима да возе рачанске раднике у Београд. 
У случају таквих опструкција опет ћемо морати да 
блокирамо месну полицијску станицу као прошли 
пут. Или зграду општине. Или пругу.1

Глобал Балканс: Како су жене и мањине 
укључене/искључене у раднички покрет?
Миленко Срећковић: Не постоји искљученост 

било кога на основу пола или националности. Сва-
ко добронамеран је добродошао да се придружи 
радничком покрету, без обзира на то да ли је жена, 
мушкарац или припадник неке етничке мањине. Ако 
смем да приметим, раднички колективи у којима 
бројчано доминирају жене су много упорнији у бор-
би, и у ’’Југоремедији’’ и у ’’Застави електро’’, пре-
ко 70% запослених су жене.

Глобал Балканс: Које су снаге и слабости овог 
покрета?
Миленко Срећковић: Највећа снага је 

међусобно поверење које постоји у покрету, које 
је од непроцењиве важности, и које се градило го-
динама. А највећи проблем са којим се суочавамо 
је чињеница да Србија и бивша Југославија имају 
дугогодишње наслеђе ауторитарних тајних служ-
би које у овом тренутку не смеју да врше отворену 
репресију над људима, већ раде у интересу моћника 
тако што манипулацијом и корупцијом покушавају 
да саботирају отпор неправди и експлоатацији. Мно-
гим људима су животи у потпуности упропашћени 
када су одлучили да кажу да је доста. Поражавајуће 
је кад данас видите Владу која себе назива демократ-
ском како, у тренутку када предосећа свој крај, по-
сеже за провокацијама, сплеткама, подмићивањем, 
софизмима, уценама, и претњама. Међутим, људима 
је заиста доста свега.
1 Овај разговор је вођен 7. септембра 2009. У периоду након 
тога одржан је још један протест радника Заставе електро 
испред Агенције за приватизацију (8-10. септембра) који је 
довео до раскида приватизације након чега је фабрика враћена 
у државно власништво.

Глобал Балканс: Постоји ли опасност да десни-
ца капитализује народно незадовољство?
Миленко Срећковић: Десничари су до сада 

углавном од народног незадовољства профитирали 
на изборима. Њихова демагогија у области социјалне 
политике је убедљивија и највећа досадашња опо-
зициона странка је блиска екстремној десници. 
С друге стране, тзв. ’’проевропске’’ или ’’демо-
кратске’’ странке су корумпиране, верно спроводе 
неолибералну политику, а социјалне мере су им 
катастрофалне. Радници препознају потребу за соп-
ственом странком, што смо већ видели у Зрењанину, 
тако да ја чврсто верујем да ће се политички про-
стор врло брзо попунити аутентичним радничким 
странкама, и да радничко незадовољство више неће 
злоупотребљавати десничари и лажни борци за 
’’социјалну правду’’.

Глобал Балканс: Шта људи из иностранства 
могу да ураде да подрже локални отпор неоли-
берализму?
Миленко Срећковић: Најбитније нам је да 

се на прави начин шире информације о нашој бор-
би. Иако су проблеми радника и угрожених слојева 
слични у читавом свету, ипак свака средина увек 
има неке специфичности које је потребно детаљно 
упознати да би се изводили закључци. Те специфич-
ности често умеју да буду извор неспоразума, јер 
увек и свуда имате опортунисте међу левичарским 
активистима који раде ствари за које знају да ће се 
свидети друговима на међународној сцени, иако те 
активности немају много везе са локалним контек-
стом, или чак штете озбиљној борби у локалним 
приликама. Зато нам је важно да се ситуација у 
Србији тачно пренесе, како не би било простора за 
манипулације.

[7. септембар 2009; Извор: ZNET,]

аутор: Глобал Балканс

Превео са енглеског: Коле Килибарда

Разговор је вођен 7. септембра 2009.
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Београд -- Штрајкачи Заставе електро, Срболека, 
Шинвоза, Бека и Раванице удружили се у Коорди-
национи одбор радничких протеста, јер су изгубили 
поверење у велике синдикате

Штрајкачки одбор фабрике "Раваница" из 
Ћуприје саопштио је да се придружио координацио-
ном одбору радничких протеста у Србији. Овај Ко-
ординациони одбор обухвата раднике незадовољне 
приватизацијама својих предузећа и траже хитан 
разговор са министром рада Расимом Љајићем. 

Координациони одбор радничких протеста у 
Србији обратио се министру рада и социјалне поли-

тике Расиму Љајићу са захтевом за хитним састан-
ком. 

На удруживање су се одлучили, како објашњава 
председница штрајкачког одбора "Раванице" Дра-
гана Митровић, због тога што више не очекују да 
постојеће велике, синдикалне организације могу да 
им помогну. 

"Ми немамо више поверења у велике синдикал-
не организације, јер се они косе у неким изјавама, 
често су разједињени, тако да нам нису поуздан пар-
тнер", рекла је Митровићева. 

Председник Савеза самосталних синдиката 
Љубисав Орбовић сматра да овакво организовање 

радника не смањује улогу његовог 
синдиката, чији су представници 
били, како каже, више него активни у 
текућим штрајковима по Србији. 

"Пружали смо било коју услугу 
која је штрајкачима требала, било је 
чак са радницима 'Застава' Рача чак и 
спавања по Београду. Координациони 
одбор је нажалост више нека политич-
ка игра", рекао је Орбовић. 

С друге стране, социолог и пред-
ставник синдиката Независност Зоран 
Стојиљковић разуме разочараност рад-
ника и њихову потребу да се окрену 
себи сличнима. 

"Постојећим синдикатима се за-
мера нека врста тромости и везаности 
за институционалне преговоре, одно-
сно када у социјалном дијалогу морају 
да важу 'про ет контра' аргументе. Зато 
је природно да координацију желе 
они који радикалније желе да наступе 
и истерају своје захтеве доследније и 
упорније", рекао је он. 

Стојиљковић сматра да ће оваквих 
појава бити све док држава не почне 
озбиљно да схвата социјалне партнере 
и дијалог с њима и све док политичари 
буду решавали појединачне случајеве 
тек када, како каже, "догори до нока-
та".

[8. септембар 2009; Извор: Б92]

Синдикати губе поверење штрајкача



Покрет

12

Бројни штрајкови најављивани за ову јесен постали 
су извеснији након прошлонедељног оснивања Коор-
динационог одбора радничких протеста. Уколико 
не успеју да се кроз преговоре изборе за своје захте-
ве, у овом одбору кажу да им ништа радикално неће 
бити страно. 

Неисплаћене зараде и отпремнине, неуплаћени 
доприноси, лоши уговори о приватизацији, али и 
незадовољство због начина на који се власт односи 
према проблемима који буквално доводе у питање 
егзистенцију хиљаде радничких породица, разло-
зи су због којих су се штрајкачки одбори Заставе 
електро, Срболека, Шинвоза и БЕК-а одлучили на 
оснивање Координационог одбора радничких про-
теста.

Поред радника ових фабрика, процењује се да 
у Србији тренутно штрајкује њих 32.000. У Одбору 
истичу да су им проблеми заједнички.

– У фабрици која је некада запошљавала 700 
радника, данас не ради нико. Ја сам након 31 годи-
не добила отказ, јер је фабрика намерно доведена 
до стечаја. Приликом протеста у јануару, Радисла-
ва Стојанова је у четрдесетој години издало срце, 
иза себе је оставио супругу и ћерку. Остали једва 
преживљавају јер у Зрењанину нема посла, сем се-
зонског рада на пољима од ког се не може живети. 
Плате никада нису биле велике, али смо барем могли 
да прехранимо породицу. Нисмо једини, а покушај 
Владе Србије да наше проблеме сведе на појединаèне 
слуèајеве је обмана. Лоше приватизације и корумпи-
раност државних институција представљају највећи 
проблем, људи остају без посла јер је омогућено 
криминалцима да присвоје наше фабрике. Од рад-
но способних људи прави се сиротиња, а Влада 
никада није стала на нашу страну. Циљ нам је да 
уместо повременог гашења пожара, у виду кратко-
рочних помоћи од којих се не може живети ни де-
сет дана, укажемо на величину проблема и да кроз 
заједничку борбу остваримо наша права – каже за 
„Блиц недеље“ Милена Прстојевић, члан Коорди-
национог одбора и радница зрењанинског БЕК-а.

Рачуни у б�окади

Да ситуација није ништа боља ни у осталим 
фабрикама, потврђује и Зоран Гочевић из Срболе-
ка. Рачун некада велике фармацеутске куће у блока-

ди је од октобра прошле године, а радници су због 
неисплаћених зарада већ више пута штрајковали.

- До приватизације је радило 380 радника, 38 
је отишло као технолошки вишак, 20 се пензиони-
сало, док је њих око 100 отишло самовољно. Отиш-
ли су они који су могли да нађу други посао, тако 
данас имамо само пет фармацеута. Позатварана су 
и представништва по Србији, а у једном тренут-
ку нисмо радили ништа читавих пет месеци. Због 
неисплаћених зарада смо штрајковали већ три пута. 
Јовица Стефановић, нови власник, дугује 40 ми-
лиона неплаћених пореза и доприноса. Сада је ту 
нас 245, остали смо јер немамо куд. Ако се процес 
приватизације не преиспита и фабрика не почне с 
радом, сви заједно идемо на улице где ћемо се бори-
ти за наша права – каже Гочевић.

Истичу и пример зрењанинског Шинвоза који 
не ради јер је држава омогућила њиховом куп-
цу да склапањем лоших послова намерно одведе 
предузеæе у стеèај, а да се потом појави као највећи 
поверилац, затвори производњу и претвори фабри-
ку у граðевинско земљиште.

В�ада не реагује 

У Савету за борбу против корупције кажу да 
су указивали на ове проблеме, међутим, Влада није 
реаговала.

– Мислим да теза да је лоша приватизација 
крива за протесте који би могли уследити исправ-
на. У случају Шинвоза, на пример, указали смо 
на пропусте при приватизацији, али то је било све 
јер надлежни нису реаговали. Тешко је поверовати 
да Влада у овом тренутку може понудити решење 
које би задовољило раднике, превише је грешака 
направљено. Најбоље што могу учинити је да пону-
де систематско решавање проблема које би у даљој 
перспективи дало резултате – каже за „Блиц недеље“ 
Данило Шуковић, члан Антикорупцијског савета 
и директор Центра за економска истраживања при 
Институту друштвених наука у Београду.

У Одбору тврде да ће ипак прво покушати да 
уђу у преговоре с недавно формираном Радном гру-
пом владе Србије, на чијем се челу налази Расим 
Љајић. Од њих ће тражити да се изврши ревизија 
приватизација и отворе фабрике. Међутим, уколико 
кроз преговоре не буду остварили права, посегнуће 
за радикалнијим методама, а имајући у виду број 
радника који само тренутно штрајкује и да неки од 
њих, попут оних из „Рашке“, и без удруживања с 

�оше газде терају раднике у штрајкове
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осталима најављују да су спремни чак и на радикал-
не потезе попут самоповређивања.

– Тренутно у ове четири фабрике има око 1.500 
радника. Међутим, већ сада смо свакодневно у кон-
такту са радницима широм земље. Очекујемо да 
нам се ускоро придруже и штрајкачи „Матроса“ из 
Сремске Митровице који су посао изгубили због 
увозничког лобија, а помоћ су најавили и студенти 
чији родитељи остају без посла док школарине ра-
сту. Нећемо избегавати масовне штрајкове и прав-
ду ћемо потражити и на улици, уколико нам то буде 
једини избор – закључује Милена Прстојевић.

Иако је Ранко Дејановић, власник „Заставе 
електро“ рекао да ће акције поклонити радницима, 
Слободан Гајић председник штрајкачког одбора, 
изјавио је за „Блиц недеље“ да се радници неће сми-
рити док се приватизација не преиспита и они који 
су фабрику довели до пропасти не одговарају за то. 
Незадовољни радници нису задовољни ни радом 
синдиката. Кажу да чим се појави проблем – ту је 
нерепрезентативан, или чак новооснован синдикат, 
чији је циљ разбијање протеста. Имају разумевања 
за кризу, али не и за ону која је последица неодго-
ворности и корупције, због ње ће, кажу, дићи Србију 
на ноге. 

Штрајкови током �ета

Овог лета штрајковало се у педесетак погона. 
Према подацима Савеза самосталних синдиката, 
највише протеста и проблема је било у фирмама 

које су купили Ђорђије Ницовић, Миле Јерковић, 
Славиша Пурић и купци из Бугарске.

Радници су најчешће штрајковали због 
неисплаћених зарада, лоших приватизација и 
неуплаћивања доприноса. Најдуже траје штрајк 
радника „Нитекса“ који су с протестом кренули 5. 
новембра прошле године, а највише пажње је при-
вукао штрајк радника „Рашке“ на којем је Зоран 
Булатовић одсекао сопствени прст.

Међу предузећима која тренутно штрајкују 
налазе се и „Мачкатица“ из Сурдулице, „Топола 
Ливара“, „Раванице“ из Јагодине, „Трудбеника“ из 
Београда, „22. децембар“ из Крагујевца, „Нитекса“, 
„Локомотиве“ и „Грађевинара“ из Ниша, „1. маја“ 
из Лапова… 

Хрвате подржа�а Црква 

У Хрватској, где је слична ситуација, Католич-
ка црква је стала на страну радника. „Глас конци-
ла“ је дао подршку великим синдикалним проте-
стима у тој земљи. Пишући о овој теми, свештеник 
Иван Микленић, истакао је да су јавни, мирни и 
цивилизовани протести не само легитиман израз 
упозорења, него и јасан знак времена. Додао је и 
да до протеста не долази лако него „само онда када 
одређеним групама у друштву вода дође до грла и 
кад свима постане јасно да се не може даље без бит-
них промена, без побољшања услова или законских 
оквира одређених делатности“.

[6. септембар 2009; Извор: Блиц]

Аутор: Александар Родић
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Савет за борбу против корупције Владе Републике 
Србије упутио је 14. септембра допис председнику 
Владе у ком се износе чињенице на које Штрајкачки 
одбор ''Заставе електро'' покушава да скрене 
пажњу од јануара 2009. године. 

Република Србија
 
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
 
САВЕТ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
 
                  72 Број: 07-5752/2009
 
14. септембар 2009. године 

Б е о  г р а д

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ  СРБИЈЕ
- Председник Мирко Цветковић -  

      Поштовани, 
 Савету  за борбу против корупције обрати-

ли су се запослени фирме “Застава  електро” из 
Раче. Уз представку, запослени су Савету доста-
вили документацију везану за приватизацију овог 
предузећа, из које се јасно види да је Агенција за 
приватизацију учинила озбиљне пропусте у контро-
ли извршења Уговора, посебно у делу који се одно-
си на обавезно инвестирање.

Уговором о продаји капитала методом јавне  
аукције, закљученим 15. марта 2006. године између 
Агенције за приватизацију и Конзорцијума физичких 
лица кога заступа Ранко Дејановић, продато је 70% 
друштвеног капитала АД “Застава електро” из Раче 
по цени од 27.736.000,00 (што износи 10% процењене 
вредности друштвеног капитала предузећа). Поред 
исплате купопродајне цене, купац се обавезао да у 
предузеће инвестира 26.085.000,00 динара у року од 
12 месеци, а да у року од 30 дана од дана потписивања 
Уговора достави Агенцији банкарску гаранцију, без-
условну, неопозиву, плативу на први позив Агенције 
за извршење обавезе инвестирања. Уговором је 
предвиђено да ће се сматрати раскинутим по сили 
закона због неиспуњења уколико купац не достави 
ову гаранцију. Из документације достављене Саве-
ту произилази да купац ову обавезу није извршио у 
предвиђеном року, јер је банкарска гаранција Кул-
ске банке у Агенцију за приватизацију примљена 13. 
септембра 2006. године, и са важношћу од 9 дана, 
односно до 22. септембра 2006. године. Агенција 
за приватизацију је била дужна да раскине Уговор 

због неиспуњења 5 месеци пре него што је примила 
гаранцију.

Уговором је такође предвиђено да инвестирање 
мора бити извршено у основна средства која слу-
же “искључиво за обављање претежне делатно-
сти за коју је предузеће било регистровано на дан 
одржавања аукције” (члан 5.2.1. Уговора). О из-
вршеном улагању купац је био дужан да Агенцији 
за приватизацију достави потврду овлашћеног ре-
визора да је поступао у складу са наведеном обаве-
зом, а Агенција за приватизацију и поред извештаја 
ревизора има право да изврши преглед књига и 
документације како би се уверила да је купац посту-
пао у складу се преузетим обавезама. Из достављене 
документације се закључује да је Агенција као 
доказ о извршеном улагању прихватила налаз 
проценитеља “Финеко ревизија” д.о.о. из Београда, 
иако проценитељ у Извештају није дао одговор на 
најважније питање – да ли опрема која се улаже слу-
жи искључиво за обављање претежне делатности 
предузећа. Неспорно је да набављена опрема и да-
нас стоји у магацину и да никада није употребљена 
у процесу производње. Поред тога, у Извештају 
проценитеља нема ни доказа о пореклу опреме која 
је представљена као извршење инвестиционе оба-
везе (ради се о опреми страног произвођача за коју 
недостају царинске декларације, фактуре, ваљани 
купопродајни уговори и сл.). Само ова чињеница је 
била довољна да Агенција за приватизацију покре-
не поступак провере намене и порекла опреме, као 
и поступак утврђивања одговорности проценитеља 
који је дао налаз на основу нетачне и неодговарајуће 
документције, међутим Агенција је прихватила на-
лаз проценитеља упркос упадљивим недостаци-
ма. Запослени, у свом обраћању Савету, наводе да 
су нови власници марта 2007. године на местo ди-
ректора производње ангажовали Марицу Дашић, 
супругу Николе Дашића, службеника Агенције за 
приватизацију који је контролисао извршење уго-
ворних обавеза у „Застави електро“, и да је радник 
одељења Агенције за приватизацију у Крагујевцу 
Небојша Милојевић истoвремено био ангажован од 
стране „Заставе електро“ за консултантске услуге, 
преко своје приватне фирме „Ментор консалтинг“. 
Запослени су ове податке доставили в.д. директору 
Агенције за приватизацију и јавности, али до данас 
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није познато како је Агенција поступила у вези са 
наводима запослених. 

У документацији такође постоје подаци да је 
Министарство економије и регионалног развоја 
2006. године одобрило предузећу „Застава елек-
тро“ краткорочни кредит у износу од 18.500.000,00 
динара ради регулисања неизмирених обавеза пре-
ма запосленима. Из саопштења које је Министар-
ство економије издало 10. септембра 2009. године 
након договора са Штрајкачким одбором „Заставе 
електро“, неспорно произилази да ове обавезе нису 
измирене, односно да је кредит ненаменски потро-
шен.

На  веб сајту Агенције SIEPA, објављена  је вест 
да је приватизовано предузеће  “Застава електро” 
закључило Уговор о пословној и техничкој сарадњи 
са мултинационалном компанијом “Delphi”, и да ће 
ради реализације овог Уговора запослити додатних 
700 радника до краја 2007. године, и још 3000 рад-
ника до краја 2009. године. По овом основу, „Заста-
ва електро“ је од SIEPA добило из буџета Републи-
ке Србије подстицајна средства за страна улагања 
и промоцију извоза. У документацији достављеној 
Савету налази се допис компаније “Delphi” од 27. 
јануара 2009. године у коме ова компанија наводи 
да раскида Уговор са “Заставом електро”, јер је не-
солвентна. Уговор се раскида даном достављања 
овог дописа, након чега су заступници компаније 
“Delphi” из “Заставе електро” однели сав свој 
материјал, опрему и производе.

У саопштењу, које је 11. септембра издало Ми-
нистарство економије и регионалног развоја, а које 

је достављено медијима, наводи се да је ово Ми-
нистарство преузело обавезу да, након што купци 
предузећа своје акције поклоне држави, радницима 
исплаћује минималне зараде из буџета Републике 
Србије све док се не нађе нови стратешки партнер 
за „Заставу електро“.

Из  достављене документације је јасно да је 
приватизација „Заставе електро“ извршена уз бројна 
кршења закона, и да су несавесни купци одговорни 
за неизвршавање уговорних обавеза, као и за ште-
ту причињену фабрици и запосленима. Посебно 
забрињава чињеница да се наводним поклањањем 
акција предузећа држави, покушава избећи одговор-
ност за кршење закона и Уговора како купца, тако 
и државних институција. Уместо накнаде штете, 
несавесним купцима је омогућено да своје обавезе 
пренесу на државу. Савет за борбу против корупције 
сматра да наведене чињенице треба да буду основ 
за утврђивање одговорности државних институција, 
али и одговорности несавесног купца, након чега би 
био покренут поступак за накнаду штете. Такође је 
нужно покренути поступке за накнаду штете због 
ненаменског коришћења кредита који је одобрило 
Министарство економије и подстицајних средстава 
Агенције SIEPA. 

      С поштовањем, 
ПРЕДСЕДНИК 

Верица  Бараћ
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ПОКРЕТ  ЗА СЛОБОДУ се залаже за рав-
ноправност и социјалну правду, за друштво без 
угњетавања и немаштине. Живот у таквом друштву 
је основни предуслов за остварење личне слободе.  

ПОКРЕТ је гласило ПОКРЕТА ЗА СЛО-
БОДУ, основано са циљем да подржи различите 
иницијативе група и појединаца који се доследно 
и упорно боре за права потчињених и угрожених 
друштвених слојева – радника, сељака, избеглица, 
итд. 

Соучени са стварношћу у којој се драстично  
повећава јаз између богатих и  сиромашних, посве-
тили смо се подстицању развоја другачије заједнице, 
која ће водити бригу о сваком свом члану, у којој 
нико неће бити сувишан и умирати у беди. 

Залажемо  се за хумано друштво, које води рачуна 
о равноправности свих појединаца, и омогућава им 
да развијају своје људске потенцијале на путу ка 
самоослобођењу – дакле, за истински демократско 
друштво у коме појединац има прилику да утиче на 
своју судбину и доноси одлуке које непосредно ути-
чу на његов живот и живот заједнице чији је део. 

Да би се овај циљ остварио, неопходно је да 
постојеће иницијативе појединих група прерасту у 
ангажман најширих слојева друштва, истрајних у 
народној борби да се власт узме из руку моћника, и 
да се заједница редефинишe по вољи народа. 

Због  тога ПОКРЕТ данас и овде. 

Соција�на правда 

Када  говоре о свом залагању за социјалну  
правду, политичари у Србији само још  више 
откривају тиранску природу  своје владавине. 
Из кампање у  кампању, смењују се једно за дру-
гим лажна обећања да ће се поправити  економ-
ски положај грађана, кроз програме корумпираних 
владиних агенција, или кроз довођење „стратешких 
партнера“. Од нас се очекује да верујемо у лажи, се-
димо и чекамо спас. Да би смо збиља кренули ка 
остварењу социјалне правде, потребни су снажни и 
динамични друштвени покрети који ће јасно арти-
кулисати вољу народа и супротставити је лажима и 
манипулацијама властодржаца и крупног капитала. 

Кроз  процесе ослобађања од комунизма  и дру-
гих облика тоталитарне власти, савременом свету је 
наметнуто једно  манипулативно схватање слободе, 
које заправо подразумева самовољу богатих и моћних, 
које подстиче себични каријеризам и претпоставља 
га јавном интересу. Оваква идеологизација слободе 

искључиво служи учвршћивању постојећих цен-
тара моћи, и води укидању слободе милијардама 
појединаца. Економски и политички поредак засно-
ван на тој доктрини, већ деценијама експлоатише 
човечанство ради корпоративног профита, а сада је 
довео и до економске кризе којој се више не виде ни 
праве размере, ни могући излаз. 

Поред критичке анализе неолибералног  порет-
ка, ПОКРЕТ настоји да подржи његове алтернативе, 
различите социјалне и политичке иницијативе за које 
сматра да доприносе успостављању социјалне прав-
де. Супротно владајућој неолибералној идеологији, 
која намеће нетрпељивост између личног идеала 
слободе и колективног идеала правде, ми тврдимо 
да једино заједница која је успостављена на наче-
лима социјалне правде може да гарантује слободу 
сваком појединцу. 

Отпор деиндустрија�изацији 

ПОКРЕТ подржава све иницијативе које се 
опиру процесу деиндустријализације који се спро-
води у Србији и осталим земљама региона. 

Привреде  земаља бивше Источне Европе 
преуређене су током неолибералних реформи  на 
начин који одговара само корпоративном  капиталу, 
а има погубне последице  по све остале. Привре-
да Србије се готово у потпуности свела на прљаве 
технологије, производњу сировина и полуфабрика-
та, и доминацију сектора трговине и услуга. Након 
што је гашењем индустрије креирана огромна неза-
посленост, она ће се у наредном периоду регулисати 
развојем слободних зона са погодностима за green 
fi eld инвестиције, што ће значити експанзију радних 
места са минималном надницом. На овај начин, наша 
земља постаје друштво подељено с једне стране на 
милионе неквалификованих радника и примарних 
пољопривредних произвођача, а с друге на богате 
монополисте и њихове високо образоване експерте; 
и још ако то повежемо са текућом реформом високог 
образовања која за циљ има инструментализацију 
знања за потребе тржишта, онда постаје јасно да 
смо поново ушли у један тоталитарни механизам, 
чије су последице погубне по перспективу сваке 
земље, и културну, и привредну, и политичку.  

ПОКРЕТ  ЗА СЛОБОДУ пружа подршку 
радничким групама које се боре да очувају своје 
фабрике и радна места, и студентским групама 
које се супротстављају „болоњским“ процесима 
комерцијализације високог образовања. Очување 

ПОКРЕТ  ЗА С�ОБОДУ 
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и унапређење постојеће индустрије и радних ме-
ста, те образовања као јавног добра, у данашњој 
Србији јесу најважнији сегменти борбе за независ-
ност појединца од политичке и финансијске власти. 
У подршци радничким и студентским борбама, ПО-
КРЕТ не наступа са позиција идеологије или стрик-
тне политичке платформе, већ покушава да у време-
ну великих идеолошких заблуда подржи конкретне 
отпоре, као што су они у ''Југоремедији'', ''Шинвозу'', 
''Застави Електро'' и другим предузећима. 

Децентра�изација  

Иако је наша земља настала кроз борбу  за 
самосталност локалних заједница  од централ-
не власти Цариграда и  Беча, данас, на почетку 21. 
века, Србија је једина земља у Европи у којој  оп-
штине и градови нису правна лица, 
а њиховом имовином располаже  
централна власт. Радничке борбе за 
очување радних места и индустрије, 
које су последњих година вођене у 
Зрењанину и у другим градовима 
Србије, показале су да је локална 
самоуправа способна да изађе на 
крај са сложеним проблемима зло-
употреба у приватизацији, али да 
нема механизме да ове проблеме 
реши. С друге стране, испоста-
вило се да су ове радничке бор-
бе постале место окупљања и 
артикулације захтева читаве ло-
калне заједнице за социјалном 
правдом, захтева који се без 
децентрализације не могу ис-
пунити.  

Први и најважнији ко-
рак у постизању стварне 
самосталности локалних 
заједница је враћање имо-
вине градовима и општи-
нама. Без овог предусло-
ва, не може се говорити о 
децентрализацији Србије, 
о одговорном и одрживом 
управљању јавним добри-
ма у складу са интереси-
ма локалне заједнице. 
Уколико општине и 
градови не преузму 
одговорност за своју 
имовину, њима ће и 
даље управљати неод-
говорна и беспомоћна 

бирократија, потпуно зависна од воље и милости 
својих министара. 

Регионализација Србије какву предлаже 
тренутна владајућа  коалиција неће допринети 
децентрализацији. Напротив, ради се о још једном 
покушају да се постојећи систем преуреди на на-
чин који ће подсећати на децентрализацију, али 
ће стварна власт остати у рукама шефова великих 
странака. Бесмислена је, уосталом, и сама идеја 
децентрализације коју спроводи владина агенција! 
Децентрализацију Србије могу спровести једино 
локалне заједнице стварно независне од централне 
власти, а такве независности неће бити све док на-
шом имовином буду располагале централе великих 
партија. 

У Србији, јула 2009. године 
ПОКРЕТ ЗА СЛОБОДУ

у правна лица,
ом располаже
ичке борбе за 
и индустрије, 
дина вођене у 
м градовима
а је локална
да изађе на 
лемима зло-
цији, али да
е проблеме
, испоста-
ичке бор-
упљања и
итаве ло-
цијалном 
и се без 
могу ис-

ији ко-
тварне 
алних 
имо-
шти-
усло-
ти о 
ије,
вом
ри-
си-
е.
и
у 
у 

У Србији, јула 2009. године
ПОКРЕТ ЗА СЛОБОДУ
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Члановима Координационог одбора радничких протеста у Србији и осталим Штрајкачким одборима,
Свесни проблема са којим се Штрајкачки одбори срећу током пријављивања протеста у 

Београду, на овој страници Вам достављамо образац пријаве којим је Координациони одбор до сада 
пријављивао своје протесте испред Агенције за приватизацију.

Делове текста пријаве који се налазе у заградама попуните одговарајућим подацима.
Након што је потпише председник штрајкачког одбора и печатира [нпр. печатом неког од синдиката], 

пошаљите је факсом на број телефона:
011/3237 - 247 (Полицијска станица Стари град)
Сачувајте потврду о слању факса. У случају проблема, контактирајте нас 

на број телефона: 063/83 83 882

Координациони одбор радничких протеста у Србији

--------------------------------------------------------------------------------------
Штрајкачки одбор радника [НАВЕСТИ ИМЕ ПРЕДУЗЕЋА]
[НАВЕСТИ ИМЕ ГРАДА У КОЈЕМ СЕ НАЛАЗИ ПРЕДУЗЕЋЕ]
[ДАТУМ]
МУП СРБИЈЕ, ОУП СТАРИ ГРАД
                                          Мајке Јевросиме 33
                                          Б е о г р а д 
            Поштовани, 
            Обавештавамо Вас да ће радници фабрике [НАВЕСТИ ИМЕ ПРЕДУЗЕЋА] у [НАВЕСТИ 

ДАТУМ, на пример: уторак 12. августа 2009.] године, са почетком у 11.00 часова одржати миран протест 
испред Агенције за приватизацију у ул. Теразије 23/VI, 11000 Београд. Протесту ће присуствовати око 
[НАВЕСТИ ПРИБЛИЖАН БРОЈ] особа. Планирано је да протест траје до краја радног времена Агенције.  

            Протест ће бити одржан у складу са одредбама Закона о јавном окупљању, Закона о безбедности 
саобраћаја и Закона о јавном реду и миру. Штрајкачки одбор [НАВЕСТИ ИМЕ ПРЕДУЗЕЋА] је задужио 
шест лица за обезбеђење реда, са задатком да у случају инцидента, или опасности од настајања инцидента, 
одмах позову Ваш ОУП. Лица задужена за обезбеђење реда носиће наранџасти повез око десног лакта. 

            На дан протеста три аутобуса (фирме [НАВЕСТИ ИМЕ ФИРМЕ АУТОПРЕВОЗНИКА, нпр: 
``Аутосаобраћај Крагујевац``]) кренуће у 9 часова из [НАВЕСТИ ИМЕ ГРАДА У КОЈЕМ СЕ НАЛАЗИ 
ПРЕДУЗЕЋЕ]  и паркираће се на главној аутобуској станици. Радници [НАВЕСТИ ИМЕ ПРЕДУЗЕЋА] ће 
преноћиту у Београду, у згради Дома синдиката, или испред Агенције за приватизацију у случају неиспуњења 
захтева.  

            Захтев протеста је [НАВЕСТИ ЦИЉ ПРОТЕСТА, нпр: раскид приватизације у ``Застави 
електро`` од стране Агенције за приватизацију]. 

            У [НАВЕСТИ ИМЕ ГРАДА У КОЈЕМ СЕ НАЛАЗИ ПРЕДУЗЕЋЕ, И НАВЕСТИ ДАТУМ] 
                                              Председник Штрајкачког одбора
                                              [НАВЕСТИ ИМЕ ПРЕДУЗЕЋА]
                                              [НАВЕСТИ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПРЕДСЕДНИКА ШТРАЈКАЧКОГ 

ОДБОРА]
                     [НАВЕСТИ БРОЈ ТЕЛЕФОНА ПРЕДСЕДНИКА ШТРАЈКАЧКОГ ОДБОРА]

                          [НАВЕСТИ БРОЈ ЛИЧНЕ КАРТЕ ПРЕДСЕДНИКА ШТРАЈКАЧКОГ ОДБОРА И 
МЕСТО ИЗДАВАЊА]

_____________________________
Потпис и печат синдиката

Образац пријаве протеста испред 

Агенције за приватизацију у Београду



Осам до сада објављених бројева З магазина можете набавити по цени од 1.000 

динара. Након извршене уп.ате, пошаљите нам своју адресу на број те.ефона: 

063/83.83.882 

и.и на 

redakcija@zmagazin.net.

Истина ће вас ос.ободити!



ПОКРЕТ ЗА С�ОБОДУ се за�аже за равноправност и соција�ну правду, 

за друштво без угњетавања и немаштине. Живот у таквом друштву је 

основни предус�ов за остварење �ичне с�ободе.

ПОКРЕТ је г�аси�о ПОКРЕТА ЗА С�ОБОДУ, основано са циљем да 

подржи раз�ичите иницијативе група и појединаца који се дос�едно и 

упорно боре за права потчињених и угрожених друштвених с�ојева – 

радника, сељака, избег�ица, итд.

Соучени са стварношћу у којој се драстично повећава јаз између боC

гатих и сиромашних, посвети�и смо се подстицању развоја другачије 

заједнице, која ће водити бригу о сваком свом ч�ану, у којој нико неће 

бити сувишан и умирати у беди.

За�ажемо се за хумано друштво, које води рачуна о равноправности 

свих појединаца, и омогућава им да развијају своје људске потенција�е 

на путу ка самоос�обођењу – дак�е, за истински демократско друштво у 

коме појединац има при�ику да утиче на своју судбину и доноси од�уке 

које непосредно утичу на његов живот и живот заједнице чији је део.

Да би се овај циљ остварио, неопходно је да постојеће иницијативе 

појединих група прерасту у ангажман најширих с�ојева друштва, 

истрајних у народној борби да се в�аст узме из руку моћника, и да се 

заједница редефинишe по вољи народа.

Због тога ПОКРЕТ данас и овде.


