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"Радно време у Србији 6 сати, зараде падају за 8.000 РСД" 
 
Београд -- Покрет обнове Краљевине Србије упутиће републичком парламенту 
предлог измене Закона о раду, и затражити да се радно време у Србији смањи на 6 
сати на дан. 
ИЗВОР: ПРВА  
  
Потпредседник Савез самосталних синдиката Србије Душко Вуковић сматра да радно време 
треба да се скрати макар да би се испоштовале законске одредбе рада 8 часова дневно, јер сада 
већина послодаваца то не поштује и експлоатише раднике који раде и дуже од тога. 
Са друге стране директор Уније послодаваца Србије Срђан Дробњаковић, гостујући на Првој, 
истиче да радно веме треба да остане 8 часова јер 6 часова рада у свим земљама у транзицији 
изгледа утопистички.  
 
"Шведска је покушала и цео свет је пратио. То није урађено у производњи него у старачком 
дому", рекао је он и истакао да се временом показало да су скраћења радног времена за 68 
радника, морали да запосле још 18 радника, што је повећало трошкове.  
 
"Шлажем се да се повећава продуктивност, човек се осећа сигурније, "урадићу посао за 2 сата 
мање, нећу да куцкам са телефоном, бићу са породицом"", каже он.  
 
Вуковић сматра да се експлоатација радника врши у многим земљама, што не доноси бенефите 
том друштву.  
 
Он је истакао и да је Шведска шесточасовно радно време увела и у обласи ауто-индустрије, што 
се показало као добро, јер је скочила и продуктивност и показало се као профитабилније.  
 
Дробњаковић сматра да би, уколико би се смањило радно време на 6 часова, послодавац био 
приморан да запосли додатне раднике, што би оборило зараде и за 7.500 до 8.000 динара.  
 
"Само Албанија има нижу зараду у Европи, уместо да говорим о нормалним ми причамо о 
минималним зарадама. Морамо нешто урадити, и разговарати и радном времену и сатима. 
Минималац не може да подмири ни потрошачку корпу", надовезао се Вуковић.  
 
Дробњаковић је остао при ставу да овакав предлог, у овом моменту, није реалан, не само у 
Србији, него и у региону, а навео је и пример у Бечу где је најављено повећање радног времена 
на 12 сати дневно.  
 
"У Аустралији је смањено на 38 сати радно време, прва 4 дана по 8 сати, а радно време петаком 
је смањено за 2 сата. Петком је продуктивност повећана 25 одсто", навео је он.  
 
Дробњаковић је рекао и да је цена коштања једног радника огромна, и да је потребно покрити 
те трошкове.  
 
Он је рекао и да је законом загарантован рад од 8 сати дневно, а ако се то прекриши плаћају се 
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"силни пенали".  
 
"Код нас се прековремени сат плаћа до 26 одсто", истакао је он.  
 
Вуковић је закључио да раднике мотивише пристојна зарада, и када се редовно уплаћују 
доприноси, па тако много фактора утиче на продуктивност радника. 
 

 
 

ШТА БИ СЕ ДЕСИЛО КАД БИ У СРБИЈИ РАДНО ВРЕМЕ ТРАЈАЛО 6 
САТИ: Више слободног времена, али МАЊЕ ПЛАТЕ, ево за колико!  
 
Потпредседник Савез самосталних синдиката Србије Душко Вуковић сматра да радно време 
треба да се скрати макар да би се испоштовале законске одредбе рада 8 часова дневно, јер сада 
већина послодаваца то не поштује и експлоатише раднике који раде и дуже од тога. 
  
Са друге стране директор Уније послодаваца Србије Срђан Дробњаковић, гостујући на Првој, 
истиче да радно веме треба да остане 8 часова јер 6 часова рада у свим земљама у транзицији 
изгледа утопистички. 
  
"Шведска је покушала и цео свет је пратио. То није урађено у производњи него у старачком 
дому", рекао је он и истакао да се временом показало да су скраћења радног времена за 68 
радника, морали да запосле још 18 радника, што је повећало трошкове. 
  
"Шлажем се да се повећава продуктивност, човек се осећа сигурније, "урадићу посао за 2 сата 
мање, нећу да куцкам са телефоном, бићу са породицом"", каже он. 
  
Вуковић сматра да се експлоатација радника врши у многим земљама, што не доноси бенефите 
том друштву. 
  
Он је истакао и да је Шведска шесточасовно радно време увела и у обласи ауто-индустрије, што 
се показало као добро, јер је скочила и продуктивност и показало се као профитабилније. 
  
  
Дробњаковић сматра да би, уколико би се смањило радно време на 6 часова, послодавац био 
приморан да запосли додатне раднике, што би оборило зараде и за 7.500 до 8.000 динара. 
  
"Само Албанија има нижу зараду у Европи, уместо да говорим о нормалним ми причамо о 
минималним зарадама. Морамо нешто урадити, и разговарати и радном времену и сатима. 
Минималац не може да подмири ни потрошачку корпу", надовезао се Вуковић. 
  
Дробњаковић је остао при ставу да овакав предлог, у овом моменту, није реалан, не само у 
Србији, него и у региону, а навео је и пример у Бечу где је најављено повећање радног времена 
на 12 сати дневно. 
  
"У Аустралији је смањено на 38 сати радно време, прва 4 дана по 8 сати, а радно време петком 
је смањено за 2 сата. Петком је продуктивност повећана 25 одсто", навео је он. 
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Дробњаковић је рекао и да је цена коштања једног радника огромна, и да је потребно покрити 
те трошкове. 
  
Он је рекао и да је законом загарантован рад од 8 сати дневно, а ако се то прекриши плаћају се 
"силни пенали". 
  
"Код нас се прековремени сат плаћа до 26 одсто", истакао је он. 
  
Вуковић је закључио да раднике мотивише пристојна зарада, и када се редовно уплаћују 
доприноси, па тако много фактора утиче на продуктивност радника. 
 

КАМАТИЦА 
 
РАДНО ВРЕМЕ ОД 6 САТИ = 7.000 РСД МАЊЕ 

ИЗВОРПРВА 
      
 
Покрет обнове Краљевине Србије упутиће републичком парламенту предлог измене Закона о 
раду, и затражити да се радно време у Србији смањи на 6 сати на дан. 
 
Потпредседник Савез самосталних синдиката Србије Душко Вуковић сматра да радно време 
треба да се скрати макар да би се испоштовале законске одредбе рада 8 часова дневно, јер сада 
већина послодаваца то не поштује и експлоатише раднике који раде и дуже од тога. 
 
Са друге стране директор Уније послодаваца Србије Срђан Дробњаковић, гостујући на Првој, 
истиче да радно веме треба да остане 8 часова јер 6 часова рада у свим земљама у транзицији 
изгледа утопистички. 
 
"Шведска је покушала и цео свет је пратио. То није урађено у производњи него у старачком 
дому", рекао је он и истакао да се временом показало да су скраћења радног времена за 68 
радника, морали да запосле још 18 радника, што је повећало трошкове. 
 
"Шлажем се да се повећава продуктивност, човек се осећа сигурније, "урадићу посао за 2 сата 
мање, нећу да куцкам са телефоном, бићу са породицом"",каже он. 
 
Вуковић сматра да се радници експлоатација радника врши у многим земљама, што не доноси 
бенефите том друштву. 
 
Он је истакао и да је Шведска шесточасовно радно време увела и у обласи ауто-индустрије, што 
се показало као добро јер је скочила и продуктивност и показало се као профитабилније. 
 
Смањење радног времена би вероватно донело и смањење месечног примања, а то сада није 
прави моменат. Већа продуктивнст и запосленост доноси смањење радног времена, ми то 
видимо позитивно", истиче Вуковић. 
 
Дробњаковић сматра да би, уколико би се смањило радно време на 6 часова, био приморан да 
запосли додатне раднике, што би оборило зараде и за 7.000 до 8.000 динара. 

https://www.kamatica.com/vest/radno-vreme-od-6-sati-7000-rsd-manje/56705
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"Само Албанија има нижу зараду у Европи, уместо да говорим о нормалним ми причамо о 
минималним зарадама. Морамо нешто урадити, и разговарати и радном времену и сатима. 
Минималац не може да подмири ни потрошачку корпу", надовезао се Вуковић. 
 
Дробњаковић је остао при ставу да овакав предлог у овом моменту није реалан, не само у 
Србији, него и у региону, а навео је и пример у Бечу где је најављено повећање радног времена 
на 12 сати дневно. 
 
"У Аустралији је смањено на 38 сати радно време, прва 4 дана по 8 сати, а радно време петаком 
је смањено за 2 сата. Петком је продуктивност повећана 25 одсто",навео је он. 
 
Дробњаковић је рекао и да је цена коштања једног радника огромна, и да јепотребно покрити 
те трошкове. 
 
Он је рекао и да је законом загарантован рад од 8 сати дневно, а ако се то прекриши плаћају се 
силни пенали. 
 
"Код нас се прековремени сат плаћа до 26 одсто",истакао је он. 
 
Вуковић је закључио да раднике мотивише пристојна зарада, и када се редовно уплаћују 
допринос, па је тако много фактора повезано са продуктивности. 
 

 
 

За радно време у Србији од шест сати, плате би пале за 8.000 динара 
Аутор: Прва ТВ 
 
Покрет обнове Краљевине Србије упутиће републичком парламенту предлог 
измене Закона о раду, и затражити да се радно време у Србији смањи на шест сати 
на дан. 
Потпредседник Савез самосталних синдиката Србије Душко Вуковић сматра да радно време 
треба да се скрати, макар да би се испоштовале законске одредбе рада осам часова дневно, јер 
сада већина послодаваца то не поштује и експлоатише раднике који раде и дуже од тога. 
  
Са друге стране, директор Уније послодаваца Србије Срђан Дробњаковић, гостујући на ТВ 
Првој, истиче да радно веме треба да остане осам часова, јер шест часова рада у свим земљама у 
транзицији изгледа утопистички.  
  
"Шведска је покушала и цео свет је пратио. То није урађено у производњи, него у старачком 
дому", рекао је он и истакао да се временом показало да су скраћења радног времена за 68 
радника, морали да запосле још 18 радника, што је повећало трошкове.  
  
Вуковић сматра да се експлоатација радника врши у многим земљама, што не доноси бенефите 
том друштву. Он је истакао и да је Шведска шесточасовно радно време увела и у области ауто-
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индустрије, што се показало као добро, јер је скочила и продуктивност и показало се као 
профитабилније.  
  
Дробњаковић сматра да би, уколико би се смањило радно време на шест часова,послодавац био 
приморан да запосли додатне раднике, што би оборило зараде и за 7.500 до 8.000 
динара. "Само Албанија има нижу зараду у Европи, уместо да говоримо о нормалним, ми 
причамо о минималним зарадама. Морамо нешто урадити, и разговарати и о радном времену и 
сатима. Минималац не може да подмири ни потрошачку корпу", надовезао се Вуковић.  
  
Дробњаковић је остао при ставу да овакав предлог, у овом моменту, није реалан, не само у 
Србији, него и у региону, а навео је и пример у Бечу, где је најављено повећање радног времена 
на 12 сати дневно. "У Аустралији је смањено на 38 сати радно време, прва четири дана по осам 
сати, а радно време петком је смањено за два сата. Петком је продуктивност повећана 25 одсто", 
навео је он.  
  
Дробњаковић је рекао и да је цена једног радника огромна, и да је потребно покрити те 
трошкове. Он је додао и да је законом загарантован рад од осам сати дневно, а ако се то 
прекриши, плаћају се "силни пенали". "Код нас се прековремени сат плаћа до 26 одсто", 
истакао је он.  
  
Вуковић је закључио да раднике мотивише пристојна зарада, и када се редовно уплаћују 
доприноси, па тако много фактора утиче на продуктивност радника. 
 
 

 
 

 „Застава оружје”: Нови погон за већи извоз 
М. Л.  
 

"Застава оружје" из Крагујевца, уз помоћ државе, коначно се обнавља. Добија нову производну 
халу површине 4.000 квадрата. Досад уложено два милиона евра. Посао за још 200 људи 
ФАБРИКА "Застава оружје" у Крагујевцу већ почетком наредне године добија нову производну 
халу површине 4.000 квадрата, рађену по најсавременијим стандардима. Само за грађевинске 
радове из републичког буџета обезбеђено је око два милиона евра. Поред повећања 
производње за око 20 одсто,тиме ће у овој фабрици бити обезбеђено око две стотине нових 
радних места. 
 
Према речима Милојка Брзаковића, директора фабрике "Застава оружје", до 20. јула ће бити 
познат извођач радова, у току је јавни тендер, а нова производна хала ће бити завршена до 
фебруара наредне године. Фабрика је, додаје директор Брзаковић, озбиљно порушена током 
НАТО бомбардовања 1999, а сада ће коначно бити решен проблем са недостатком производног 
простора. 
 
- Држава је препознала значај ове фабрике, која око 95 одсто производње извози у 
иностранство. Добијамо савремену производну халу опремљену најсавременијом опремом и 
инсталацијама, где ће се водити рачуна и о енергетској ефикасности, као и о одличним 
условима за рад запослених - каже директор Брзаковић. 
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Део савремене опреме потребне за функционисање новог погона, али и осавремењавање 
постојећих фабричких хала, већ је стигао у Крагујевац. Ова улагања, да подсетимо, део су 
државног пројекта за улагања у наменску индустрију Србије, а крагујевачкој фабрици припало 
је укупно 9,7 милиона евра. 
До краја године планирају да обуче нове мајсторе и инжењере који су и те како потребни овој 
фабрици. 
 
ПОСЛОВИ 
ДИРЕКТОР Брзаковић каже да фабрика већ има уговорене извозне послове до половине 
наредне године. У току је уговарање извоза за трећи квартал наредне године. Иначе, вредност 
уговорених извозних послова за ову годину је око 60 милиона долара. 
 

Немци запошљавају још 600 Чачана 
В. ИЛИЋ  
 

"Виланд електрик" друга немачка компанија која отвара производне погоне у граду на Морави, 
производња креће од 1. октобра. На 4.000 квадратних метара биће изграђени погони за 
производњу 
ПОСЛЕ потписаног уговора о изградњи погона немачке компаније "Форверк Аутотек" 
(Ворwерк Аутотец) у индустријској зони у Прељини (полагање камена темељца 12. јула), која ће 
запослити 1.000 радника, у Чачак стиже још један инвеститор из Немачке. Фирма "Виланд 
електрик", која се бави производњом каблова, штекера и електроинсталацијом покренуће 
производњу на локацији бившег "Цера", а данашњег "Словаса", и то, како каже градоначелник 
Милун Тодоровић, до 1. октобра ове године. 
 
- Потписивањем новог уговора са још једним немачким инвеститором крунишемо преговоре 
које смо водили скоро годину дана. Овај пут реч је о браунфилд инвестицији, на 4.000 
квадратних метара биће изграђени погони за производњу ове реномиране фирме - рекао је 
Тодоровић, напомињући да је ова фирма већ потписала уговоре са "Филипсом", па ће 
производи направљени у Србији наћи место на европском и светском тржишту. 
 
Он каже да је отварање нових радних места најбитније. 
- У старту ће бити запослено 60 радника, тај број касније ће бити повећан на 200, а са 
проширивањем капацитета посао ће под кровом ове фабрике пронаћи око 600 људи. То је 
велика ствар за Чачак и Чачане. Трудимо се да што мањи број њих буде на евиденцији 
Националне службе за запошљавање - казао је Тодоровић. 
Чачак је, иначе, први град у Србији, али и на Балкану у којем се компанија "Виланд електрик" 
одлучила да отвори своје производне погоне. Директор др Оливер Ајтрих каже да су разлози 
којим су дали предност Чачку - близина Техничког факултета, ауто-пута и сарадња са 
градоначелником Тодоровићем. 
- До 1. октобра крећемо у производњу, а овде ће се првенствено производити каблови и 
штекери. Планирамо да купимо земљшите од града Чачка и проширимо своје капацитете и 
запослимо што више људи - истакао је др Ајтрих. 
МОНТАЖЕРИ 
За почетак најпотребнији нам је профил монтажера, па ће радници те струке у нашим 
погонима без проблема пронаћи посао 
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ШТРАЈК ЛЕКАРА У КРАЉЕВУ "Радимо преко норме, дежурство као 
редовна зарада, услови рада лоши..." 
Ненад Божовић 
 
Синдикат лекара, фармацеута и медицинских сестара и техничара у Општој болници 
„Студеница“ из Краљева, организовали су данас штрајк испред Хируршког блока болнице. Са 
протеста на којем се окупило око стотинак запослених, упућен је захтев руководству 
краљевачке болнице да побољшају услове рада. 
Према речима штрајкачког одбора, медицинско особље ради на неисправним апаратима, у 
небезбедним условима, немају појединачне колективне уговоре, међуљудски односи су 
нарушени и ради се по документима који су донети незаконито. 
Раде Панић, председник штрајкачког одбора рекао је да у болници много тога није у реду, и да 
је то био разлог окупљања. Јер, особље не жели да их менаџмент болнице преоптерећује 
пословима, зато што је 20 до 30 одсто посла преко норме, немогуће у тренутним условима. 
"Месечно нам узимају 8.500 динара" 
- Покушавају да недостатак од 15 одсто здравствених радника, лекара и сестара сакрију тако 
што нам продужавају радно време, иако услови за рад нису адекватни, да би се то радно време 
продужило. Преко тога смо оптерећени великим бројем сати дежурстава, које после 
представљају у нашим зарадама као да је то редовна плата. Основна плата лекара специјалисте 
је 78.000 динара, а 26.000 динара би требало да буде основица. Неко се у социјално-
економском савету досетио да ту основицу смањи на 18.000. Тако да нам сваког месеца узимају 
8.500 динара – рекао је Панић, који у болници ради као анестезиолог. 
Панић каже да је велики проблем што је 35 пацијената могуће прегледати дневно у амбуланти, 
а да се заказује по 70 пацијената, или по два у истом термин. Према његовим речима, тако није 
могуће свима урадити квалитетне прегледе. 
Директро болнице: Обратићу се наредних дана 
Директор болнице Зоран Мрвић, рекао нам је у телефонском разговору да ће наредних дана 
одржати конференцију за новинаре на којој ће се обратити јавности и дати одговоре на питања 
која је поставио штрајкаћки одбор. 
Штрајк је наставак незадовољства особља болнице у Краљеву. Како смо већ писали у неколико 
наврата, у фебруару ове године дошло је до сукоба између анестезиолога и менаџмента 
болнице, када су они одбили два сата да уђу у операциону салу, јер апарати за анестезију нису 
имали картице које гарантују њихову исправност. 
 

 
 

Наше компаније позване да учествују у приватизацијама у Украјини 
Аутор: Маријана Авакумовић 

 
Прошле године обим спољнотрговинске размене између две државе, износио је 
356,6 милиона долара, српски извоз 107,8 милиона долара, а увоз из Украјине 
248,8 милиона долара 
 

http://www.blic.rs/autori/nenad-bozovic
http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/895/Marijana-Avakumovic
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Пословни форум Србија – Украјина, одржан је јуче у Београду, а Петар Порошенко, 
председник Украјине, и Александар Вучић, председник Србије, констатовали су да је робна 
размена између две земље мала, али да се опоравља и позвали привреднике да улажу у Србију, 
односно Украјину. 
Вучић је на скупу, који је окупио 150 привредника и 110 представника домаћих фирми, рекао да 
је Србија у првом кварталу ове године имала раст директних страних инвестиција 13,7 одсто 
што говори какав је амбијент Србија успела да створи. Робна размена Србије и ЕУ увећана је 62 
одсто, а извоз Србије у ЕУ увећан је 100 одсто од 2012. до 2017, нагласио је Вучић. Подсетио је 
да је Србија на 42. месту Дуинг бизнис листе, а били смо 93. Нагласио је да ове године 
планирамо да будемо међу првих 30. 
– Истовремено наш раст у првом кварталу ове године достигао је 4,6 одсто. Иза нас су: 
Албанија, Црна Гора и Мађарска са 4,4 до 4,45 одсто, Румунија са четири, Бугарска са 3,5, 
Хрватска са 2,5 и Македонија са 0,1 одсто – објаснио је Вучић. Председник Србије замолио је 
заинтересоване српске привреднике за оснивање производних јединица у Украјини и тамошње 
тржиште да буду потпуно отворени и спремни за улагања.  
Порошенко је оценио да се трговинска размена између две земље повећава, што је забележено 
и у првом кварталу ове године, али да га брине црна металургија у Србији. 
– Сарадњу можемо да почнемо од прехрамбене индустрије, потребни су нам српски ресторани, 
а ту је и фармација, машинска индустрија – предложио је Порошенко. 
Подсетивши да и сам долази из пословног окружења, изразио је задовољство због присуства 
великог броја предузетника, укључујући и оне из трећих земаља, као што је Турска. – То је 
управо оно што желим да видим – рекао је он и нагласио да му се допада стил председника 
Србије да се ништа унапред не обећава, али је најавио могућност постизања споразума о 
слободној трговини између две земље. 
Осим што су јуче потписана два споразума о продужетку безвизног режима на 90 дана и о 
размени царинских података најавио је да ће се у најскорије време састати међувладине 
комисије које ће размотрити два кључна питања – житарице и кукуруз. Сматра, када се реши 
питање житарица, да ће то допринети уклањању тарифа и баријера и у осталим областима и да 
ће све то допринети јачању пословне климе. 
Порошенко је позвао српске привредника да улажу у Украјину и рекао да ће сутра потписати 
закон о девизној трговини који ће донети највећу либерализацију у тој земљи од 1993. године, 
додајући да неће бити никаквих ограничења за инвеститоре. 
 

 
 
У Привредном суду у Крагујевцу данас  прекинуто шесто рочиште о стечају Српске фабрике 
стакла из Параћина 

Поверилац тражи изузеће стечајног управника 
 
Дефинитивна одлука о стечају Српске фабрике стакла из Параћина није донета ни 
на данашњем, шестом по реду рочишту у крагујевачком Привредном суду, јер је 
пуномоћник предлагача стечаја, фирме Вексилум Балкан из Чачка, поднео захтев 
за изузеће поступајућег судије и председника Привредног суда у Крагујевцу 
Бранислава Јововића. 
     
Поступак ће бити прекинут док Апелациони привредни суд не донесе одлуку о том захтеву. 
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Судија Јововић је, након претходног рочишта, одржаног 5. маја, нашем листу казао да одложио 
доношење одлуке о стечају параћинске Стакларе, те да је ново рочиште заказао за 2. јул, пошто 
су се у међувремену појавили нови докази који нису били разматрани у претходним 
поступцима и који морају да буду изведени. У крагујевачком Привредном суду у септембру 
прошле године је, подсетимо, било донето решење о отварању стечаја у Стаклари на предлог 
фирме Вексилум Балкан која тврди да има ненаплаћено потраживање од те фабрике од 47 
милиона евра. Фирма која тврди да је власник стакларе дуг оспорава. Решење о стечају је, 
крајем прошле године, укинуо Апелациони привредни суд у Београду који је предмет вратио на 
поновно одлучивање. Испред зграде Привредног суда у Крагујевцу и јуче су протестовали 
отпуштени радници Српске фабрике стакла који захтевају да буду враћени на посао. 
 

 
 

Нови покушај продаје: Југоремедија иде по старој цени 
Ж. Б. 

 
      
ЗРЕЊАНИН: Стечајни управник фабрике лекова „Југоремедија” Радован Савић огласио је још 
једну продају те зрењанинске фармацеутске куће. Како је најавио, у огласу за продају основни 
параметри нису промењени од последњег покушаја продаје. 
 
Вредност фабрике лекова процењена је на близу 3,9 милијарде динара. Откуп документације 
кошта 500.000 динара, а депозит који је неопходно уплатити да би се учествовало у надметању 
је 777 милиона динара. 
Имовину „Југоремедије” чини индустријски комплекс фабрике, припадајућа опрема, један 
стан, 28 моторних возила, инвентар… 
На продају је оглашена и интелектуална својина – 21 жиг за лекове, као и парница која се води 
пред Привредним судом у Зрењанину за повраћај дозвола за стављање 22 лека у промет. 
Продаје се и десет препарата који представљају лекове заштићене робним жигом и 12 
препарата који представљају генеричке лекове за које „Југоремедија” поседује комплетан 
технолошки поступак. 
Доспеле понуде биће отворене 6. августа, у 12 сати, у просторијама фабрике. 
 

 
 

Штрајк запослених у Општој болници у Краљеву 
ИЗВОР:РТС 
 
Синдикат лекара, фармацеута и медицинских сестара и техничара у Општој болници 
"Студеница" из Краљева, организовао је једночасовни штрајк упозорења испред Хируршког 
блока болнице. 
 
Са протеста на којем се окупило око стотинак запослених, упућен је захтев руководству 
краљевачке болнице да побољша услове рада. 
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Према речима штрајкачког одбора, медицинско особље ради на неисправним апаратима, у 
небезбедним условима, без колективног уговора, по документима који су донети незаконито. 
Лекари у краљевачкој болници у просеку кажу, обаве 50 одсто више интервенција него што је 
нормативима предвиђено, и то у условима који нису адекватни за рад. 
 
Услове рада болнице која опслужује око 300.000 пацијената тврде додатно ће отежати и 
гашење службе Трансфузије. 
Директор болнице Зоран Мрвић, рекао је за РТС да су тврдње штрајкача нетачне и да је реч о 
десет од сто запослених. 
Синдикат лекара, фармацеута и медицинских сестара и техничара у Општој болници 
"Студеница" из Краљева рад су данас обуставили на сат времена али најављују радикализацију 
протеста. 

 
 

Машиновођа пешачи због измештања Железничке станице 
Извор: Н1 
Аутор текста:Бета 
 
Машиновођа из Краљева Небојша Дуканац кренуо је из Краљева пешке ка Прељини, како би 
симболично обележио своје прошлогодишње пешачење до престонице и изразио противљење 
измештању главне Железничке станице у Београду. 
Дуканац, који је и председник Синдиката машиновођа "Слога – Србија карго" кренуо је у девет 
сати са Трга српских ратника у Краљеву пут Прељине. 
"На данашњи дан прошле године кренуо сам на исцрпљујући пут до Београда дуг 200 
километара, како бих указао на катастрофално стање у мом предузећу, како бих указао на 
проблеме запослених и на лоше услове рада. Данас тај дан симболично обележавам мањим 
пешачењем до Прељине и посвећујем га свима у Србији који се противе затварању и 
измештању главне Железничке станице Београд на малу и неугледну станицу Топчидер", навео 
је Дуканац у саопштењу. 
Додао је да ће током шетње позвати све људе добре воље да јавно осуде измештање и да пруже 
подрушку удружењима грађана и појединцима који се боре против њеног затварања и 
измештања. 
"За нас у Синдикату машиновођа Слога – Србија карго је измештање главне Железничке 
станице Београд чин отимачине државне својине Железнице у корист приватног капитала и 
убедљиво најнетранспарентнијег пројекта у историји Србије званог Београд на води", рекао је 
он. 
Дуканац је подсетио да га прошле године после препешачених 200 километара, испред 
централе "Железница Србије" у Београду нико од представника тог јавног предузећа није нити 
дочекао, нити позвао на разговор. 
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