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Потврде издаје само синдикат 
Б. ЦАРАНОВИЋ  
 
Први човек Самосталног синдиката естрадних уметника и извођача о недавно 
донетој одлуци Владе Србије. Голубовић: Закон се крши свакодневно, нека 
удружења дају лажна уверења... 
ЕСТРАДНИМ уметницима и извођачима у Србији који нису осигурани по основу обављања 
музичке делатности, већ су рецимо пензионери, у радном су односу, пољопривредници, 
потврде за рад можемо да издајемо само ми, као репрезентативни синдикат. А јавне исправе за 
рад - уверења онима који су осигурани искључиво на основу рада у музичкој делатности могу 
да издају једино два репрезентативна удружења - Савез естрадно-музичких уметника Србије 
СЕМУС и Удружење џеза, забавне и рок музике. 
Овако, за "Новости", говори Драгиша Голубовић, председник Самосталног синдиката 
естрадних уметника и извођача Србије, коментаришући недавно усвојену одлуку Владе Србије 
о проширеном дејству Посебног колективног уговора о радном ангажовању естрадно-музичких 
уметника и извођача у угоститељству. 
Нова одлука која ће важити наредне три године подразумева да угоститељ не сме да ангажује 
музичаре у свом објекту без склопљеног уговора. С друге стране, естрадни и музички радници 
не могу да раде без јавне исправе.  
Проблем је, према речима нашег саговорника, што је "на сцени" велики број лажних уверења! 
Како каже, да би се на естради знао ред и да би све функционисало по закону, важно је да 
извођачи знају где и како могу да прибаве важеће јавне исправе - уверења или потвде. 
- Нажалост, готово свакодневно се дешава кршење закона и поједина удружења издају лажна 
уверења за рад чак и извођачима којима то није једино занимање, који су осигурани код фонд 
ПИО - објашњава Голубовић. - Наглашавам да њима само ми можемо да издамо потврду за 
рад, док та два репрезентативна удружења дају уверења. А разлика је велика. 
Онима којима су музика и естрада једини извор прихода, послодавац је дужан да плаћа порез 
умањен за 35 одсто, док код осталих тог умањења на име признатих нормираних трошкова - 
нема. 
- Лажним уверењима се вара држава и наноси јој се штета, а самостални извођачи се доводе у 
ситуацију нелојалне конкуренције од оних којима је естрада допунски извор прихода - каже 
наш саговорник. - Зато смо пре годину и по покренули судски поступак против Џез удружења, 
преко ког се масовно прибављају уверења. Као једини репрезентативни синдикат, шаљемо 
своје контролоре у објекте и сачињавамо записник и подносимо пријаве. 
 
ЦЕНА И ЧЛАНАРИНА 
ВАЖАН допринос нове Владине одлуке је загарантована минимална зарада од око 25.000 
динара, за месечни уговор, док је цена "музичког дана" - сигурних 1.250 динара - каже 
Голубовић. - Самосталци, они којима је естрада једини извор прихода, плаћају укупно 5.500 
динара месечно, за чланарине у Синдикату и Удружењу и уверење. 
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Чадеж и Мејер: Улажите у Србију, налазите партнере 
Танјуг  
 
Председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж данас је на Пословном 
форуму Србија - Сверена Рајна Вестфалија у Диселдорфу позвао привреднике не 
само да улажу у Србију већ у њој налазе и партнере и добављаче 
 
Председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж данас је на Пословном форуму Србија - 
Сверена Рајна Вестфалија у Диселдорфу позвао привреднике не само да улажу у Србију већ у 
њој налазе и партнере и добављаче, док је предсеник Индистријске и трговинске коморе СРВ 
Томас Мејер рекао да је Србија не само битна локација за инвестиције, већ и важно тржиште за 
добављаче. 
Чадеж је у обраћању на Форуму, којем је присуствовао председник Србије Александар Вучић, 
рекао да Србија данас има дупло више немачких предузећа и ангажованих радника него пре 
четири године, да напредује стално на Светској дуинг бизнис листи, бележи све већи извоз... 
То нису апстрактни процеси, већ је то процес који је започео тешким одлукама пре пет година 
и сада се убирају резултати, нагласио је он. 
Како је рекао, на Форуму учествују предузећа која ће говорити о својим искуствима, а биће и 
предузећа из Србије која су инвестирала у СРВ и имају добра партнерства и послове. 
"Позваћемо вас да у Србији не само инвестирате већ и да уједно тражите себи партнере и 
добављаче", рекао је Чадеж. 
Навео је и да је ПКС организовала већ до сада низ сусрета наручиоца и добављача и где је 
остварена веома добра сарадња. 
Он је указао да је Србија једина земља у Југоисточној Европи која је донела закон о дуалном 
образовању и да је у пилот пројекту учествовало 200 предузећа, а да је сада та бројка око 420 
предузећа. 
Треба питати Хенкел, Бош, Сименс...како послују у Србији, рекао је он и навео да они не долазе 
у Србији само због лепота земље, већ зато што у Србији зарађују новац. 
Мејер је казао да је од српског председника Александра Вучића сазнао да је покрајина Северна 
Рајна на другом месту у Немачкој по трговинској размени са Србијом и да га то радује, али и да 
ће радити на томе да побољшају размену и дођу "на прво место". 
Промет са Србијом, каже председник привредне коморе те покрајине, у изузетном је расту у 
последњих пет година. 
Он је навео и да је од председника Вучића сазнао да од Немачке зависи 47.000 радних места у 
Србији, од чега је велики број управо из регије Северна Рајна-Вестфалија. 
Мејер је похвалио дуални систем образовања који је у Србији поново уведен. 
"Битно је да су српска предузећа почела да послују у складу са дуалним системом. Важно је да 
осим инжењера имамо и раднике са средњим стручним образовањем", поручио је председник 
коморе. 
Како је рекао, то је врло битно и за немачка предузећа која инвестирају у Србији. 
"Ми имамо једну грешку коју чинимо, а то је да из најбоље намере шаљемо сви децу на 
универзитете. Али, многи заборављају да у привреди, и уопште занатима, има преко 160 
професија и да људи који се образују у њима имају мањи ризик да постану незапослени, а често 
и зарађују више од оних који су факултетски образовани", објаснио је Мејер и поручио 
предузећима, а и свим људима у Србији, да "не праве исту грешку". 
Истакавши да је Србија не само битна локација за инвестиције, већ и важно тржиште за 
добављаче, Мејер је подсетио да је, баш из тог разлога, 2016. године одржана коференција 
добављача Западни Балкан, где је учествовало неколико стотина предузетника. 
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Покрајински министар привреде Андреас Пинкварт рекао је да је велика част што је српска 
делегација дошла у посету немачкој покрајини Северна Рајна, али и да се радује што Србија и 
Немачка деле европске вредности и раде на бољој будућности. 
Пинкварт је председнику Вучићу поручио да је поступио као предузетник, јер је дошао да 
тражи шансу и склопи контакте са компанијама које ће евентуално инвестирати у Србији. 
Управо из тог разлога, немачки министар каже да су поједини предузетници већ донели одлуку 
да послују у Србији, па поручио српском председнику да је то најбоље што може да "однесе у 
Србију". 
То ће, истакао је, допринети томе да друге државе и компаније виде да је Србија озбиљна 
земља за инвестирање, па да следе истим примером. 
Министар је рекао и да је председнику Привредне коморе Србије Марку Чадежу рекао да би 
било добро да успоставе сарадњу у области логистике. 
Похвалио је сарадњу коју Дортмуд и Нови Сад имају у области ИТ-а, јер је и то једна од 
најважнијих области у обе земље. 
У плану је, додаје, и сарадња у области размене радника који би размењивали искуства са 
немачким радницима, као и студентске размене. 
 

Странци хоће сигурне услове за улагање 
Ј. Б.  
 
Неодговорне иницијативе лоше утичу на привредни амбијент. Нестабилност 
тржишта може да поколеба стране инвеститоре и одврати их од улагања у нашу 
земљу 
 
АКО се промени привредни амбијент, који је у последњих неколико година успешно почео да 
привлачи страна улагања у Србији, постоји опасност да нови страни улагачи који су спремни да 
уложе свој новац у нашу земљу промене своје пословне одлуке. Чак и дискусије које за тему 
имају увођење несигурности и велика ограничавања привредног амбијента, могу да имају 
несагледиве последице по страна улагања. 
У Србију која је 2017. године "избројала" 2,6 милијарде евра иностраних улагања одлази 
највећи део директних страних инвестиција у региону Западног Балкана, а једна од 
привредних грана у коју се улаже највише новца, а потом и слива у државни буџет, јесте 
индустрија игара на срећу. 
Међутим, да би Србија достигла стопу раста од шест одсто, а наша привреда једног дана стала 
раме уз раме са европском, потребно је да се укупне стране инвестиције повећају са 18 на 25 
одсто БДП-а, због чега нам је нужан и нови приступ остварењу тог циља. По угледу на 
привредну сарадњу са Турском, коју је прошле недеље посетио председник Србије Александар 
Вучић, и са којом је у последњих десет година трговинска размена повећана скоро девет пута, а 
број инвестиција скочио чак 30, стратешки фокус Србије, према речима стручњака, треба да 
буде на већој продуктивности, инвестицијама, повећању извоза, као и јачању улоге приватног 
сектора. 
Овом економском моделу, за чији је развој неопходна подршка и сарадња свих друштвених и 
државних ресурса никако не погодују неодговорне иницијативе народних посланика попут оне 
коју је недавно изнео Муамер Зукорлић, предлажући да се индустрија игара на срећу укине, 
што није случај чак ни у Саудијској Арабији. 
Несмотреност и самог изношења у ширу јавност оваквих идеја најјасније се види у врло 
мерљивом значају који ова индустрија има за српску привреду. Преведен на бројке, тај значај 
се огледа у 240 милиона евра колико износи допринос сектора игара на срећу БДП-у Србије, 
100 милиона евра плаћених пореза и такса и 500 фирми које опстају на домаћем тржишту јер 
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су им приређивачи игара на срећу кључни купци. Ова индустрија директно запошљава око 
20.000 радника, што је четири пута више него што, на пример, има Железара у Смедереву, а 
оних чије је радно место посредно повезано са сектором игара на срећу има на стотине хиљада. 
 
Место ове индустрије у нашем привредном амбијенту види се и на списку земаља које су на 
наше тржиште инвестирајући у игре на срећу донеле милионе евра, међу којима су Немачка, 
Аустрија, Израел, Грчка, Белгија или САД из којих је у овај сектор дошло пар стотина 
програмера, а пословање ових компанија у нашој земљи треба да буде подстрек и за друге 
интернационалне привредне субјекте. 
Улагање страних компанија у овај сектор подразумева не само значајна буџетска средства, већ 
и много запослених, због чега народни посланик Ђорђе Милићевић такође сматра да треба 
створити повољну климу за још инвеститора. 
- Овакви примери су показатељ да треба водити рачуна о страним улагањима у индустрију 
игара на срећу и створити простор за нова улагања. Поред тога, једино важно је да се 
прецизирају поједине законске одредбе, али мислим да се у нашем Закону већ налазе реална, 
озбиљна и одговорна решења, и да се заправо пре треба старати да она буду и примењена - 
истиче Милићевић. - Легитимно је право сваког народног представника да предложи све што 
хоће, али је исто тако легитимно право свих осталих посланика и државних и друштвених 
чинилаца да на бази релевантних чињеница и истраживања дају свој суд о таквим предлозима 
и одбаце их.  
 
НИКОЛИЋ: ОГРАНИЧЕЊЕ ВОДИ У ЦРНО ТРЖИШТЕ 
ЕКОНОМИСТА Горан Николић каже да биреализација ове и сличних иницијатива индустрију 
пренела на црно тржиште. Он подсећа да је једино што било која држава ограничавањем игара 
на срећу може "добити" јесте низ расхода за решавање проблема. 
-У крајњој линији, то не би било ни у складу са приближавањем ЕУ, у којој такви случајеви 
нису забележени - каже Николић. - И забрана рекламирања клађења била би проблематична, 
пошто се и државна лутрија рекламира, па би испало да су игре на срећу лоше само кад цео 
профит од њих не иде у државну касу. 
 

 
 

Од три модела повећања пензија најизвеснији је онај који ће просечну 
пензију подићи за ДВЕ ХИЉАДЕ 
Данијела Нишавић 
 
Од три решења која се помињу у јавности а тичу се примања најстаријих, најизгледније је 
линерно повећање пензија за осам одсто, колико представља збир раста БДП и инфлације у 
овој години. То значи да би просечна пензија која тренутно износи 24.979 динара могла да буде 
већа за 1.998 динара. 
Укидање закона о привременом смањењу пензија, затим линеарно повећање свима од осам 
одсто, и комбинација ова два модела - решења су које помињу стручњаци, а тичу се 1,7 милиона 
грађана колико има пензионера у Србији. Сваки модел доноси различито пензионерима. 
Ко би колико добио? 
Првим моделом добили би највише они којима су умањене пензије 2014. јер би им биле 
враћене на ниво пре смањења, али за 60 одсто свих других пензионера који примају до 25.000 
динара не би било никаквих промена. Други модел је линерално повећање од осам одсто, а тек 

https://sport.blic.rs/autori/danijela-nisavic
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би се утврдило када би оно у пракси било примењено на јесен или почетком идуће године. 
Трећи модел би био комбинација ова два. Да пензије прво свима порасту линерално 2,5 одсто 
(у примеру просечне пензије то би износило 624 динара), а да они који су осетили мере штедње 
половина одузетог новца буде враћена у првој години, а остатак износа наредне. 
За три године, три повишице 
Тренутно у Србији са Међународним монетарним фондом воде се разговори о модалитетима 
будуће сарадње, а један од захтева фонда је да се укине закон о привременом смањењу пензија. 
Ових дана знаће се на који начин ће бити усклађивање пензија и његово везивање са растом 
БДП. 
И за Фискални савет ово је тренутно гореће питање. 
- Потребно је прво укинути закон о привременом смањењу пензија, а тек онда размотрити 
повећање пензија и проценат, као и када га спровести - каже за "Блиц" Никола Алтипармаков, 
члан Фискалног савета. У Влади Србије траже решење, а оно ће највероватније значити фазни 
прелазак на један нови систем усклађивања пензија. 
Члан Фискалног савета каже да је чињеница да је закон о смањењу пензија био везан за кризу, 
а сада подсећа, кризе нема, а закон је остао, око кога се сви спотичу. А колико је таква ситуација 
опасна по државне финансије, наш саговорник илуструје прошлошћу и "црним сценаријом", 
када је 1995. године усклађивање са растом зарада пребачено на цене, а што је урађено правно 
траљаво, уместо законом, кроз законски акт, а уставни суд није одреаговао. Онда је после 
октобарских промена, дошло до враћања на стару индексацијију и то са све каматом. 
- Рачуница Фискалног савета је да повећање масе пензија може да буде шест-седам одсто, а 
онда ћемо видети како ће то бити прерасподељено. Оптимистичнији је сценарио да повећање 
буде линеарно од осам одсто - каже Алтипармаков. 
Која је формула за повећање? 
А како су добијени ови проценти? Осам процената повећања као пример недавно је навео 
председник Србије Александар Вучић, који је рекао да идеја ММФ да се најмање пензије не 
повећавају док се не надокнади новац онима којима је највише одузето, нема већину у влади. 
Проценат повећања пензија означавају збир БДП и инфлације. 
Фазно укидање 
Фискални савет је израчунао да, ако би се Закон о привременом умањењу пензија одмах 
укинуо, то би значило додатно издвајање из буџета од 25 милијарди динара. 
- То јесте велики износ за буџет, ми смо зато и дали решење да, ако је немогуће у једној години 
укинути закон, да се иде у фазно укидање током неколико година, па да се током ове године 
пола тог закона укине, а у другој години друга половина - напомиње Никола Алтипармаков. 
За три године, три повишице 
Иначе, Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему из децембра 2015. године, 
прописано је да се изузетно у 2016. години пензије могу повећати за 1,25 одсто, па је потом 
усвајањем прописа децембра 2016. повишица била 1,5 одсто, да би од децембра 2017. године, на 
основу Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, она износила пет одсто 
Најмања пензија пољопривредника 11.272 динара, највећа 132.065 динара 
Овим последњим усклађивањем, најнижи законски износ пензије повећан је са 13.655 на 14.338 
динара, а за пољопривредне пензионере са 10.735 на 11.272 динара. Највеће повећање је код 
највиших пензија, па је са 125.775 динара она сада 132.065 динара, подаци су Фонда ПИО. 
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Три сценарија за веће пензије 
Аутор: Аница Телесковић, Јасна Петровић-Стојановић 

 
Најстарији сложни да привремени закон треба укинути, али нису јединствени око тога која је 
рачуница за њих најповољнија 
Србија нема министра финансија, али има три сценарија по којима ће се пензије повећавати до 
краја године, о којима се увелико прича. Први, по којем ће сви пензионери до краја године 
добити повишице од осам одсто, изнео је председник Александар Вучић. Уколико се тај 
сценарио обистини, расходи у буџету ће трајно бити повећани за 40 милијарди динара. По 
овом рачуну без крчмара, то представља трошак од око један одсто бруто домаћег производа 
(БДП). 
Могуће је и да ће нови министар финансија, баш због пензија, морати да ради и ребаланс 
буџета и ту могућност председник Вучић је већ најавио. Како је изјавио пре неколико дана, он 
већ разговара са премијерком Аном Брнабић о томе да се те ствари десе од октобра. 
– Да се тада спроведе ребаланс буџета, али један од најбољих, где ће бити новца за плате и 
пензије. То ће се знати крајем јула, почетком августа, након што се буду видели параметри 
раста – рекао је Вучић. 
Шта то конкретно значи на примеру пензије од 25.000 динара? Повишица од осам одсто, на 
месечном нивоу, значи додатних 2.000 динара, што на годишњем нивоу значи за 24.000 
динара веће приходе. 
 

Умањене пензије остале, а криза прошла 
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић 

 
Нова иницијатива за оцену уставности Закона о смањењу пензија поднета с образложењем да 
више не постоји оправданост за његово даље важење јер су јавне финансије здраве 
То што је Уставни суд у септембру 2014. године једини пут разматрао иницијативу за оцену 
уставности Закона о привременом умањењу пензија и одбио захтеве пензионера не значи да су 
њима заувек затворена врата на овој правној инстанци. 
Другим речима, препрека за подношење нових иницијатива нема. Управо су то потврдили 
редовни професори Уставног права Универзитета у Београду и Нишу др Оливера Вучић и др 
Драган М. Стојановић, који су недавно поднели нову иницијативу сматрајући да је економска 
криза, која је довела до увођења овог закона – престала. 
Оливера Вучић каже да суштински, оваквим поступањем Уставног суда, није донета одлука 
којом се мериторно утврђује да је оспорени закон супротан Уставу, већ све указује да је остала 
отворена могућност за поновно обраћање суду. Одлука Уставног суда била би дефинитивна да 
је он већ утврдио да је закон противуставан. 
– Иако ова привременост није утврђена прописивањем прецизног датума важења, него је 
условљена престанком околности које су провоцирале његово доношење (економска криза у 
земљи, буџетски дефицит, велико учешће пензија у БДП-у), јасно је да са садашњом буџетском 
стабилношћу (коју су више пута потврдили и премијерка и председник државе) више не 
постоји никакав уставни разлог, нити легитимни циљ, који би оправдавао његово даље 
опстајање – каже професорка Вучић. 

http://www.politika.rs/scc/autor/897/Jasna-Petrovic-Stojanovic
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Зато би било сврсисходно, сматра она, да након доношења решења о покретању поступка и 
евентуалног одговора Народне скупштине, Уставни суд организује јавну расправу, где би се 
рекло да ли је спорним законом у потпуности остварен циљ његовог доношења или не. 
Уставни суд се изјашњавао о легитимности и сразмерности мера којима се умањују пензије, 
прихватајући а приори тврдњу законодавца да је ова мера оправдана, нужна и привремена. 
Одлука Уставног суда, која би укинула привремени закон, не би значила да он преузима од 
владе (иницијатора овог закона) вођење економске политике земље, него би потврдила 
приоритет владавине уставног права, која би грубо била нарушена даљим ограничењем, 
умањењем, основних људских права стотине хиљада пензионера једном законском мером за 
чије даље важење више не постоји никакво разумно оправдање. 
– Уколико суд прихвати ову иницијативу и утврди несагласност Закона о привременом 
обрачуну начина исплате пензије са Уставом, предлажемо да исти суд, ради отклањања 
последица насталих применом овог закона, у складу са одредбама Закона о Уставном суду,  
одреди начин отклањања тих последица. Оно што је посебно важно јесте да се по основу 
претходно угрожених државних финансија не могу убудуће умањивати пензије, односно да 
лоша економска ситуација буде аргумент за смањење пензија, наводи се у овој иницијативи. 
Укидање привременог закона јуче су затражили представници Савеза самосталних синдиката 
Србије (СССС) и Удружење синдиката пензионера, додајући да траже и укидање казнених 
поена за пензионере са пуним радним стажом, али који немају 65 година живота. 
Председник програмског савета Синдиката пензионера Србије, Живомир Тешић, затражио је 
јуче „потпуну ликвидацију” Закона о смањењу пензија, јер је то једино правно одрживо. 
Пензије су стечено право сваког појединца и не могу бити одузете. 
Душан Вуковић, потпредседник СССС, каже да су се стекли економски и материјални услови да 
се неправда укине, да сви они који имају привремена решења са смањеним пензијама почну да 
примају пун износ пензија, онолико колико су уплаћивали у ПИО фонд. 
Удружење синдиката пензионера Србије сумња, како кажу, да ће влада укинути привремени 
закон, као и да није тачно да би се његовим повлачењем умањиле пензије за око 80.000 
најсиромашнијих, како тврди премијерка. 
Влада врло добро зна да висина пензије зависи од година радног стажа и висине уплате 
доприноса. Те да онај ко је радио 15 година и уплаћивао минималне доприносе не може да има 
исту пензију као неко с пуним стажом и високим доприносима. Све личи на то да влада хоће да 
уведе систем уравниловке, поручују из овог пензионерског синдиката. 
Удружење сматра да су овим неуставним законом влада и скупштина упропастили системски 
закон о ПИО фонду, претходно су укинули законска усклађивања пензија са трошковима 
живота два пута годишње. 
Без обзира да ли ће се ова прича завршити у Србији или Стразбуру, захвални смо мисији ММФ-
а на „предлогу” који је дала влади да се поништи овај срамни и неуставни закон. Оно чега се 
прибојавамо је да ће влада покушати да претходни закон замени још горим по пензионере, 
закључују у удружењу. 
 

 
У фабрици „Застава оружје“ настављени протести 
 
У фабрици „Застава оружје“ и данас је одржан једночасовни штрајк упозорења због 
неиспуњених захтева који су раније упућени руководству фабрике, Министарству одбране и 
Влади Србије. 
Радници су током штрајка, који је трајао од 11 до 12 сати, били на својим радним местима. 

http://www.politika.rs/scc/clanak/403737/Meko-srce-MMF-a
http://www.politika.rs/scc/clanak/403737/Meko-srce-MMF-a
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Овај вишедневни вид протеста прекинут је прошле седмице због организације протеста који је 
одржан испред Народне скупштине Србије у Београду, која је по хитном поступку усвојила 
Закон о наоружању и војној опреми. 
Тај закон предвиђа приватизацију фабрика војне индустрије и низ других одредби којима 
радници нису задовољни. 
Радници који штрајкују траже да њихова фабрика буде изузета из свих приватизационих 
планова, а они да буду изузети из програма умањења зарада. 
Они траже и исплату бонуса и боље услове рада. 
Надзорни и Извршни одбор фабрике „Застава оружје“ саопштили су да Самостални синдикат у 
том предузећу одбија да преговара са руководством о захтевима које су навели у одлуци о 
ступању у штрајк упозорења, и оптужили синдикалце за политичко деловање, које није у 
корист радника. 
 

 
 

Инфраструктура железнице Србије запослила 43 нова радника 
Извор: Танјуг 
      
БЕОГРАД: Предузеће "Инфраструктура железнице Србије" запослило је 43 радника извршних 
служби на одређено време од годину дана, до полагања стручног испита, саопштено је данас из 
те компаније. 
Новозапослени радници су до посла дошли након спроведеног јавног конкурса, а почињу да 
раде од данас и то у железничким чворовима Ужице, Суботица и Рума, где су, како се наводи у 
саопштењу, нови радници били и најпотребнији. 
Посао су добила 24 отправника возова, који ће послове на одређено време до полагања 
стручног испита обављати у Суботици и Ужицу, а занимљиво је да се за посао отправника 
возова пријавило чак четири пута више кандидата неко што је тражено. 
Поред отправника возова, од данас је у том предузећу почело да ради и 19 саобраћајно-
транспортних радника, од којих је 16 примљено у Руми, а троје у Суботици.  
Пријем запослених реализован је уз сагласност Владе Србије, на основу образложеног предлога 
ове железничке компаније, а пријем запослених спроведен је с циљем увођења 
професионализације у пословање Друштва и подмлађивања постојећег кадра, узимајући у 
обзир чињеницу да је просечна старост у предузећу 46,3 године. 
Крајем прошле године "Инфраструктура железнице Србије" је у радни однос примила десет 
високообразованих и стручних инжењера са потребним лиценцама, који ће радити на 
управљању пројектом изградње пруге за велике брзине Београд - Будимпешта, наводи се у 
саопштењу. 
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Оружари у Крагујевцу одржали једночасовни штрајк упозорења 
Аутор текста:Бета  
 
Радници фабрике Застава оружје наставили су једночасовни штрајк упозорења, на 
својим радним местима, због неиспуњених захтева који су у јануару предочени 
руководству фабрике, Министарству одбране и Влади Србије. 
Штрајк је одржан од 11 до 12. 
Штрајк је био прекинут прошле седмице због организације протеста који је одржан испред 
Дома Народне скупштине у Београду, пошто је по хитном поступку усвојен Закон о наоружању 
и војној опреми којим радници нису задовољни. 
Радници који штрајкују траже да буду изузети из солидарног умањења зарада, исплату бонуса и 
боље услове рада. 
"Материјални положај највећег дела радника је све тежи, а услови рада у многим процесима 
производње све више угрожавају здравље запослених. И поред захтева синдиката, у протеклом 
периоду, врло мало се урадило на побољшању и омогућавању здравих услова рада који су 
гарантовани и повељом Уједињених нација", наводи се у саопштењу Самосталног синдиката 
фабрике Застава оружје. 
Синдикат додаје да док радници оболевају од најтежих болести, руководство већ 10 месеци 
блокира рад Одбора за безбедност и уз сагласност инспекцијских органа, доприноси 
нерешавању бројних проблема везаних за услове рада и здравље запослених. 
"Због бројних спорних питања и убрзане економске анализе које треба да припреме фабрику за 
будућу продају капитала, потпуно несагласје радника, руководства и Надзорног одбора 
захтевају хитну реакцију највиших институција система државе Србије", наводи се у саопштењу 
синдиката. 
Надзорни и извршни одбор Застава оружја саопштили су јуче да Самостални синдикат у том 
предузећу одбија да преговара са руководством, а у вези са захтевима које су навели у одлуци о 
ступању у штрајк упозорења, 14. маја и оптужили синдикалце за политичко деловање које није 
у корист радника. 
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