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Синдикат културе љут због закона о платама 

Аутор: Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА 

Незадовољство представника радника због нацрта новог законског решења. Кажу 
да не разумеју пропис и траже упутство за његову употребу 

НОВИ закон о платама у јавној управи за синдикат културе је непотребан, недоречен и он не 

жели да учествује у даљим преговорима о његовом усаглашавању. За њега је недопустиво да се 

поред постојања Закона о раду доноси нови пропис који ће се бавити само зарадама запослених 

у јавним службама. Данас ће се и остали синдикати изјаснити да ли ће наставити преговоре. 

Према речима Драгане Ђорђевић, председнице Самосталног синдиката културе, део јавног 

сектора су и полиција, Војска и јавна предузећа, а они су изузети из свега. 

- Пропис је преобиман, каталог радних места није најјасније дефинисан, чак и ми који се 

бавимо синдикалним активностима тешко можемо да га разумемо, а камо ли обичан радник - 

каже Ђорђевићева.  

- Нисмо ни до сада учествовали у расправи и можемо се ангажовати само у случају да нам влада 

понуди неко компромисно решење. 

Она каже да ће доћи до уситњавања сектора, разбијања синдикалног рада, разједињавања 

запослених, што је, оцењује, циљ власти. 

ПОНИШТАВА ПРАВАЗАПОСЛЕНИ у култури су се већ изборили за увећање зараде за рад 
на терену, за, рецимо, археологе или играче, утврдили смо ко не може да буде технолошки 
вишак. Сада ће нам укинути сва права која имамо по колективном уговору, каже Драгана 
Ђорђевић. Она сматра да се њиме суспендује и Закон о буџету, а стопира се и поглавље 19 у 
преговорима са ЕУ, које се односи на социјалну политику и запошљавање. 

- Свако од нас ће онда да бије своју битку - наставља наша саговорница.  

- Стручна служба је урадила пропис на тако компликован начин да би сада морали да нам 

пошаљу и "упутство за употребу", односно како ће се пропис примењивати. 

Драгана Ђорђевић каже да је било једноставније са неколико чланова допунити законе о 

науци, образовању или култури, а не писати потпуно нове прописе. 

- Наш став је да нисмо учествовали и да нећемо учествовати ни даље, нисмо били у радној 

групи и не желимо да будемо икебана - каже она.  
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- Желимо да останемо чистог образа. Од 1. јануара 2018. године неће се знати ни шта је плата, 

ни шта је каталог, нити колики је минималац. По нама требало би га повући и направити 

консензус. Радника занима само плата, а ми смо на његовој страни. Овај пропис не доноси 

бољитак. 

"Карнекс": Радници траже дебље коверте 

Аутор: З. РАЈИЋ 

Синдикати у врбаском "Карнексу" одлучили да обуставе рад. Захтевају и да 
искористе одморе и слободне дане 

ВРБАС - Синдикат "Независност" и Самостални синдикат у Индустрији меса "Карнекс" у 

Врбасу, која запошљава око хиљаду радника, донели су одлуку о ступању у генерални штрајк. 

Према речима Милојице Живковића, главног повереника синдиката "Независност" и 

председника Штрајкачког одбора, обустава рада у "Карнексу", који послује у саставу "МК групе" 

Миодрага Костића, заказана је за 15. август, и трајаће до испуњења захтева. 

Запослени, које заступа шесточлани Штрајкачки одбор, захтевају повећање зарада за 11,3 

одсто, покретање преговора за склапање новог колективног уговора и да се радницима омогући 

да искористе годишње одморе и слободне дане из 2015. и 2016. 

Синдикалци су позвали послодавца да одмах почну преговори о утврђивању минимума 

процеса рада, подсећајући да директор предузећа мора најкасније пет дана пре почетка 

најављене обуставе, да одреди запослене који су дужни да раде за време штрајка. Ако се услови 

не обезбеде у том року, мере и начин за њихово испуњење ће до дана одређеног за почетак 

штрајка утврдити надлежни орган локалне самоуправе. 

- Очекујемо да ћемо као одговорни и компетентни социјални партнери водити преговоре у духу 

дијалога, са обостраним уважавањем, и постићи договор, који ће за последицу имати 

побољшање социјално-економског положаја запослених - рекао је Живковић. 

Он је напоменуо да ће чланови синдиката, у случају да се послодавац не одазове на позив за 

преговоре, сматрати да је одбијено споразумно решавање штрајкачких захтева, истичући да би 

такво поступање било у супротности са законом. 

НА ЧЕТИРИ АДРЕСЕ 

НАЈАВА штрајка, са предоченим радничким захтевима, упућена је 3. августа председнику "МК 

групе" Миодрагу Костићу, генералној директорки "Карнекса" Тијани Анђелић, директору 

Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Милету Радивојевићу и председнику 

општине Врбас Милану Глушцу. 
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Узрок два пожара у погону "Милан Благојевић"- застарела акта? 

Аутор: В. ИЛИЋ  

После погибије двојице радника огласила се управа војне фабрике у Лучанима: 
Наводе да је неопходно "увести нове системе и средства заштите" 

ПОВОДОМ смрти двојице радника - Миломира Миливојевића (26) и Милојка Игњатовића (55), 

као и повређивања њихових колега З. Б. (40) и М. К. (30) у два пожара која су у размаку од само 

двадесетак дана избила у погону војног предузећа "Милан Благојевић" у Лучанима, менаџмент 

фабрике издао је саопштење у којем се наводи да се у "фирми примењују све мере заштите 

предвиђене важећим прописима". О пожару који се десио 14. јула и који је, нажалост, однео 

животе двојице радника, руководство фабрике, како истичу, не може да се изјашњава, јер га 

испитују тужилац и надлежни државни органи. 

Други случај који се десио 2. августа је пожар који је предвиђен технолошким поступком и 

такви технолошки пожари у процесу ваљања су по светским нормама у сличним технологијама 

дозвољени и до 10 одсто у односу на дневну производњу. Радници су имали одговарајућу 

заштитну опрему, али степен опекотина код једног радника је већи од уобичајених и надлежни 

државни органи ће то испитати, наводи се у заједничком саопштењу генералног директора 

Радоша Миловановића и председника Синдикалне организације Зорана Бабића, који истичу и 

да се морају увести нови системи заштите од пожара. 

Они додају да у производном програму фабрика, која је прва у ланцу производње одбрамбене 

индустрије Србије, има најопаснији технолошки процес производње и најопасније материје, 

као што су нитроцелулоза и нитроглицерин, па упркос примени свих техничких и 

организационих мера заштите, могу настати акциденти. 

- Руководство предузећа примењује све мере заштите предвиђене важећим нормативним 

актима, међутим, очигледно да су акта застарела и да се у овом тренутку развоја технологије 

морају увести нови системи и средстава заштите од пожара. Тренутно се то детаљно испитује и 

уколико се добију добри резултати, примениће се нова средства ради заштите радника, уз 

претходно прибављање неопходних сагласности од надлежних институција - кажу у фабрици. - 

Надзорни одбор, као представник државе и руководство, уз присуство синдиката, једном 

месечно разматра стање безбедности и анализира примену мера заштите на раду и улагање у 

безбедност и здравље запослених. Влада је, први пут у задњих неколико деценија, издвојила 

4,41 милиона евра, који се већ користе за модернизације технологије, услова рада и 

безбедности запослених. 

Предузеће истиче да је од 2001. године до данас уложило у модернизацију технолошких 

процеса и мера заштите на раду и заштите од пожара и побољшања услова рада скоро 50 

милиона евра. 
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Руководство фабрике Милан Благојевић: Не користите пожаре у 
фабрици за политичке обрачуне 

Извор: Бета  

Руководство војне фабрике "Милан Благојевић" у Лучанима и фабрички Синдикат позвало је 

данас све добронамерне људе и политичаре да "догађаје (пожаре) који су присутни у тој опасној 

производњи, као и губитак двојице радника, не користе за политичке обрачуне са 

неистомишљеницима". 

"Радници су имали одговарајућу заштитну опрему, али степен опекотина код једног радника је 

већи од уобичајених и надлежни државни органи ће то испитати. Смртни случајеви се дешавају 

на ауто-путевима и пожари су присутни и у другим гранама индустрије, али немају оволики 

публицитет, као дешавања у предузећу 'Милан Благојевић - Наменска' ", наводи се у 

заједничком саопштењу руководства фабрике и Синдиката. 

Додаје се да се у фабрици примењују све мере заштите од пожара које су предвиђене важећим 

прописима, али да и поред тога могу настати акциденти, као и да се морају увести нови системи 

заштите од пожара. 

"Руководство предузећа примењује све мере заштите предвиђене важећим нормативним 

актима. Очигледно је да су акта застарела и да се у тренутку развоја технологије морају увести 

нови системи и средстава заштите од пожара. Тренутно се то детаљно испитује и уколико се 

добију добри резултати, примениће се нова средства ради заштите радника, уз претходно 

прибављање неопходних сагласности од надлежних институција", наведено је у саопштењу. 

Додаје се да производња одбрамбене индустрије Србије, има најопаснији технолошки процес 

производње и да Надзорни одбор и руководство, уз присуство синдиката, једном месечно 

разматра стање безбедности и анализира примену мера заштите на раду и улагање у 

безбедност и здравље запослених. 

Фабрика наводи да је од 2001. године уложила у модернизацију технолошких процеса и мера 

заштите на раду и заштите од пожара и побољшања услова рада скоро 50 милиона евра и да је 

држава издвојила 4,410 милиона евра који се већ користе за модернизације технологије, услова 

рада и безбедности запослених на раду. 

У саопштењу се истиче да о пожару који се у фабрици десио 14. јула у којима су страдала 

двојица радника, руководство фабрике не може да се изјашњава јер га испитују тужилац и 

надлежни државни органи, а да је пожар који се догодио 2. августа предвиђен технолошким 

поступком и да су такви технолошки пожари по светским нормама у сличним технологијама 

дозвољени и до 10 одсто у односу на дневну производњу. 
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Радници који су повређени у пожару у фабрици наменске индустрије "Милан Благојевић" су 

"стабилног здравственог стања с добрим прогнозама", саопштило је Министарство одбране. 

Како се наводи З.Б. (40) има средње тешке опекотине и наредних дана биће процењено да ли 

ће бити потребно његово даље оперативно хируршко лечење или само превијање, док М.К. (30) 

има лаке опекотине. 

Пожар у којем су радници повређени догодио се у среду. То је био други пожар у тој фабрици у 

последњих месец дана. 

 

 

 

ЕСТРАДНИ СИНДИКАТ ЗОВЕ ПОРЕЗНИКЕ: Уђите у куће највећих 
звезда 

Представници музичара траже од надлежних институција да проверавају зараде 

певача који буду пријављивали хонораре мање од оног што иначе добијају на руке 

 

Пореска управа би требало да проверава порекло вишемилионске имовине највећих звезда 

домаће естраде! Такав предлог јуче су дали представник Уније послодаваца Жарко Шакић и 

председник Синдиката естрадних уметника Драгиша Голубовић. 

- Пореска је саопштила да ће и они контролисати да ли се спроводи уредба коју је донела Влада 

Србије, и ми се слажемо с тим. Можда би било најбоље кад би они контролисали највеће звезде 

естраде, које су такорећи врх леденог брега. Ако они буду потписивали уговоре с власницима 

угоститељских објеката да код њих певају за 1.200 динара, онда би требало пореским 

инспекторима да објасне одакле им имовина од пет или 20 милиона евра. Њихова зарада се 

неће слагати с порезом коју су уплатили држави, па ће онда бити у великом проблему - рекли 

су Голубовић и Шакић јуче на конференцији за новинаре. 

  

Они наглашавају да нова уредба, која је од јуче на снази, треба да заштити најугроженије. 

- Наш циљ је и да уметници буду заштићени, да имају здравствено и пензионо. Има много њих 

који су годинама свирали и радили, а сад кад више не могу да наступују, буквално немају од 

чега да живе јер нису осигурани - закључили су. 

 

Иначе, ова уредба Владе чекала је више од две године на усвајање јер претходни министар 

културе Иван Тасовац није имао слуха за њу. 
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- Он је сматрао да естрада не спада под културу и није хтео да се бави овим. На срећу, нови 

министар Вукосављевић је имао више разумевању - рекао је Небојша Атанацковић. 

  

Хасан Дудић и Раде Јоровић једини су представници естраде који су јуче дошли на 

конференцију и тако јавно подржали нову уредбу коју је донела Влада Србије. 

- Ово је нешто што ће нама свакако користити. Ја сам у пензији, наступам углавном на 

хуманитарним концертима, али ћу обавезно потписивати уговоре и плаћати порез за сваки 

наступ који будем имао убудуће - рекао је Хасан. 

 
 

 

Вулин: Биће повећања плата у војсци 

Извор: Танјуг 

Министар одбране Александар Вулин изјавио је данас да ће бити најављеног повећања плата у 
војсци, истичући да „ко не храни своји војску, храниће туђу”, а да Срби никада нису хранили 
туђу војску. 

Вулин је на РТС, одговарајући на питање да ли ће то што је успорен привредни раст због 
временских прилика утицати на повећање плате у војсци, рекао да Србија хоће успешну, 
опремљену и задовољну војску. 

„Никада плате у војсци неће бити као инжењера у цивилству. Међутим, читава наша држава 
цени то што сте обукли униформу, због тога војници имају бенефицирани радни стаж, увећање 
када иду у пензију, јер када почне да гори Кладово или поплаве у Обреновцу, нико не пита 
колико ће војник остати”, рекао је министар. 

„Зато га ми чувамо, уосталом ко не храни своји војску, храниће туђу, а Срби никада нису 
хранили туђу војску”, закључио је он.  

 

Синдикат рудара уочи Дана рудара: Потребна модернизација рудника 

Извор: Бета 

РЕСАВИЦА - Овогодишњи Дан рудара, 6. август, запослени у Јавном предузећу за подземну 
експлоатацију угља (ЈП ПЕУ) Ресавица, које у свом саставу има девет рудника, обележавају 
притиснути проблемима који се пре свега тичу потребе за модернизацијом рудника и 
побољшањем услова за рад, рекао је председник синдиката предузећа Небојша Миленковић.„С 
друге стране мало је боља ситуација у предузећу јер је решен проблем сменског рада тако да 
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немамо више притисак судских извршитеља и можемо нормалније да функционишемо. Влада 
Србије је у јануару издвојила 1,5 милијарди динара за исплату сменског рада рударима”, рекао 
је за агенцију Бета Миленковић. 

Повезан је радни стаж радницима који треба да иду у пензију. 

„Око 80 радника је ових дана отишло у пензију. Реч је радницима који су били директно у 
производњи. Увек постоји потреба за јамским радницима тако да очекујем да у наредном 
периоду добијемо сагласност за пријем радника на одређено време”, рекао је Миленковић. 

Он је још додао да рудари редовно добијају плате. 

„Ресавицу” ће на Дан рудара посетити министар рударства и енергетике Александар Антић. 

Дан рудара је установљен у знак сећања на 6. август 1903. године када су рудари у Сењском 
руднику код Деспотовца, штрајком изборили повратак на посао тројице отпуштених рудара, 
добили су скраћено радно време и бесплатно уље за осветљавање јама.  

 

Суша и „Фијат” угрожавају привредни раст 

Реални раст БДП-а у другом тромесечју износио 1,2 одсто 

Аутор: Александар Микавица   

Спорији раст бруто домаћег производа од очекиваног била је главна тема на последњој 
седници Владе Србије, одржаној прошле среде, изјавила је недавно председница владе Ана 
Брнабић. Премијерка је казала да ће влада у наредне две недеље изаћи са краткорочним 
мерама које ће позитивно утицати на бржи привредни раст. Одлично стање у буџету са 
суфицитом, рекла је, омогућава предузимање краткорочних мера које ће утицати на раст, пре 
свега већа улагања у капиталне инвестиције, а у зависности од спремности пројеката. 

Да ли је после подбачаја српске привреде у првих шест месеци, планирана стопа економског 
раста наше земље у 2017. од три одсто достижна? Одговори аналитичара на ово питање се 
разликују, али песимизам преовлађује. 

За Милојка Арсића, уредника „Кварталног монитора” Фонда за развој економске науке (ФРЕН), 
реални раст бруто домаћег производа у првом тромесечју од 1,2 одсто био је разочаравајући, а 
процена званичне статистике да је повећање БДП у другом кварталу било 1,3 одсто само 
наставак неповољних тенденција с почетка ове године. 

– Стога се већ сада може проценити да је циљна стопа раста у овој години од три одсто 
недостижна, чак и ако се у другој половини године остваре нешто бољи резултати – сматра 
Арсић. – Знатније побољшање резултата у другој половини године није реално очекивати јер 
ће због суше пољопривреда подбацити. На основу досадашњих резултата, могло би се 
проценити да ће раст бруто домаћег производа у целој 2017. износити између 1,5 и два одсто, 
што је разочаравајући резултат. Како у односу на планове, тако и у односу на оно што остварују 
околне земље. 

http://www.politika.rs/scc/autor/896/Aleksandar-Mikavica
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Арсић сматра да лоши резултати указују на то да се раст привреде Србије суочава са озбиљним 
системским препрекама, односно да успоравање није последица неких неповољних природних 
и међународних околности. Већа капитална улагања државе до краја године, нарочито ако су 
из буџета, а не из новог задуживања, могла би да поправе садашње стање, оцењује Арсић, али 
се прибојава да влада нема готове пројекте. Због тога је, каже, реалније очекивати да ће се 
учинак повећања капиталних инвестиција осетити у 2018. 

Стојан Стаменковић, координатор истраживачког програма „Макроекономских анализа и 
трендова”, месечника Економског института и Привредне коморе Србије, процењује да још има 
изгледа да се оствари планирана стопа економског раста од три одсто у овој години. 

– Планирана стопа раста бруто домаћег производа није угрожена оним што се догодило у 
првом полугодишту, али може бити угрожена са оним што се може догодити до краја године – 
каже Стаменковић. – Сматрам да процењен раст од 1,3 одсто у другом тромесечју још не доводи 
у питање остварење планиране стопе од три одсто за целу годину, нити је сада она угроженија 
него кад је стопа раста у првом тромесечју била 1,2 одсто. 

Стаменковић напомиње да коначни биланс српске економије у 2017. сада зависи од више 
непознаница. 

– Резултати индустријске производње од почетка године до краја јуна указују да је могућ њен 
годишњи раст од 4,5 одсто – објашњава Стаменковић. – Остаје питање како ће на резултат 
укупне индустрије утицати три недеље обустављена производња у „Фијату” и код његових 
коопераната и да ли ће се надокнадити пропуштено, за шта, иначе, постоје производни 
капацитети. „Фијат” остаје велика брига, како због производње, тако и због продаје, а поставља 
се питање и шта ће се догађати у погонима „Горења”. Поред тога, према подацима за јун, доста 
је подбацила фармацеутска и хемијска индустрија. 

Стаменковић указује да је, због суше, неизвестан и овогодишњи допринос пољопривреде 
укупном БДП-у. Евентуални пад овогодишње пољопривредне производње у односу на 
прошлогодишњу, баш родну годину, од пет одсто могао би да надокнади исти толики раст 
индустрије, грађевинарства, трговине и осталих области привређивања. – Кад би се све то 
десило, онда би раст бруто домаћег производа у овој години од три одсто био остварен – сматра 
Стаменковић, али додаје да све то може да се догоди, али и не мора. 

За Млађена Ковачевића прогноза овогодишњег привредног раста од три одсто била је 
нереална, иако су га очекивале и многе међународне финансијске организације. Поготову што 
се толики раст очекивао после прошлогодишњег повећања БДП од 2,8, чему су много 
допринели повољни климатски услови и високи допринос пољопривреде и енергетике. 

– Сада када знамо да је раст у првом полугођу једва прешао један одсто, и када је јасно да ће 
суша тешко погодити пољопривреду, енергетику и прехрамбену индустрију, о расту од пет 
одсто у другом полугодишту не може бити ни говора – убеђен је Ковачевић. 

Остаје нам да чекамо крај године. Кад се испод економског учинка 2017. буде подвукла црта, 
знаће се да ли ће и колико бити повећање плата запослених у јавном сектору и пензија. 

 


