
34000 КРАГУЈЕВАЦ, ТРГ СЛОБОДЕ 1 
Тел. 034/333-195, 335-265, 334-915, тел/факс335-578 
www.sindikat-kragujevac.org.rs; e-mail sindikatkg@mts.rs  
ПИБ: 101317104; МБ 07151667;  
Жиро рачун: 150-70-25 КБМ банка 

 

 

 

 

Годишње саопштење ССС Крагујевца 

 

 

Савез самосталних синдиката Крагујевца не прихвата садашњу друштвену стварност 

у Србији као неминовност, не мири се са њом и учиниће напоре да се ангажовањем целе 

организације и радничких организација уопште, да се та стварност промени. 

 Разумемо да је данашње стање људи у Србији, који нису власници средстава за 

производњу и капитала који је у функцији стицања богатства, намерно пројектован процес, 

вођен изван наше земље, потпомогнут делом из структура у земљи, које се састоје од тзв 

политичке елите, тајкуна и  отуђених државних центара моћи. Произведено је  сиромаштво 

великог дела становништва. Сиромаштво оних који раде, уз високу незапосленост, која се 

лажно приказује умањена, има за циљ стварање зоне јефтиног рада у Србији, што је у 

великој мери већ постигнуто. Тиме се људи у Србији  држе у потчињеном положају и тиме 

се  обезбеђује погодно тло за стране компаније. Млади људи у Србији остављени су без 

персперективе. 

 Да би се дошло до овог стања, било је неопходно уништити домаћу привреду, пре 

свега индустрију, нарочито тешку индустрију.  Најбољи метод за то била је приватизација, 

дивља и криминална, без предуслова у виду функционалне државе, наметнута као 

императив. Приватизација је у уништила фабрике стваране деценијама, кроз државна 

улагања у технологије и кадрове. Данас је криминалну приватизацију заменило планско 

затварање фабрика. Тиме је остварен основни предуслов за стварање зоне јефтиног рада. 

 Давање лажне наде, да пољопривреда може да замени индустрију, јесте начин на 

који нашу будућност види тзв. међународна заједница, вођена њиховим интересима, која је 

безпоговорно прихваћена од њихових сателита у земљи. Чињеница је да пољопривреда, као 

веома важна привредна грана,  у развијеном свету запошљава максимално до 5% 

становништва. Једино индустрија, као  и свуда у свету, обезбеђује велики број, добро 

плаћених радних места. 

Подстицање тзв. страних  инвестиција  великим сумама новца, до којих  се  долази 

задуживањем у иностранству, након чега одмах тај новац проследимо страним, приватним, 

компанијама, које уз новац добијају и јефтин рад, води само повећању профита тих 

компанија,  док људима у Србији остају дугови и за долазеће генерације. Политичка елита 

приказује долазак страних комапанија и запошљавање људи у њима као велики успех, не 

обазирући се на зараде радника у тим компанијама. Рад није сам себи сврха, већ начин да 

се створе средства за достојанствен живот. Сврха постојања људи у Србији није служење 

страним компанијама. Недопустиво је да у Србији постоје људи који раде и да зарадом за 

тај рад не могу да задовоље основне потребе. 
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 Савез самосталних синдиката Крагуејвца (Србије), заједно са другим друштвеним 

чиниоцима, покренуће иницјативу у циљу промене овог стања. Предуслов жељених 

промена јесте успостављање функционалне правне државе, што данашње политичке елите 

не желе. 

Наши циљеви биће очување, ревитализација и стварање нових фабрика, које могу 

бити и у државном власништву. Без промене привредне стратегије, у  коју  би било 

уврштено и државно власништво над фабрикама, није могуће опоравити индустрију, а тиме 

и очувати државне потенцијале.  

Учинићемо напоре да променимо погрешну стратегију подстицања страних 

инвеститора.  

 Интерес да фабрике постоје у појединим крајевима наше државе, има само сама 

држава. Без државног интервенционизма нема релативно равномерног регионалног развоја. 

Усвојићемо добре методе равномерно регионалног развоја из периода развоја социјализма. 

 Тражимо да се престане са подстицањем „одлива мозгова“ јер без кадрова није 

могуће опоравити државу. У ту сврху потребно је рехабилитовати домаће школство. 

Држава мора да постане једнака према свим грађанима и да подједнако штити 

раднике у приватном и државном сектору. 

Вратити држави послове и приходе, који су супротно државним интересима 

поверени појединцима, као што су послови судских извршилаца и нотара. 

 Не верујемо у могућност трансформације актуелних политичких елита, којом  би 

постали посвећени интересима обичних људи, већ позивамо све људе  који  живе од свог 

рада, да удруже своје политичке воље и изврше промене у друштву по мери већине људи 

који живе у Србији. 
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