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Више од 1.500 радника потписало петицију којом се захтева повлачење решења о отказу 
председнику синдиката у Застава оружју 

Оружари одустали од потпуне обуставе рада 
Пише: Зоран Радовановић  

 
 
На предлог председника Синдиката у Застави оружју Драгана Илића, којем је 
почетком минуле седмице уручен отказ, запослени у тој фабрици неће данас 
(понедељак) да започну тоталну обуставу рада, како је најављивано до почетка 
викенда. 
– Обавештавам вас да у понедељак неће бити целодневне обуставе рада, како је најављено, а 
поводом отказа који је вашем председнику синдиката уручио директор фабрике Младен 
Петковић. У овом тренутку не треба да се наноси штета предузећу кроз такве активности 
синдиката, наводи се, између осталог, у прекјучерашњем обраћању Илића запосленима у 
Застави оружју. 
Илић се оружарима обратио након прекјучерашње седнице Одбора Синдиката Заставе оружја, 
чији је председник и даље, и на којој је, после његове иницијативе о одустајању од тоталне 
обуставе рада, одлучено да се протести радника због отказа њиховом синдикалном вођи, 
наставе другим видовима синдикалне борбе. 
Каквим, видеће се наредних дана, уколико их уопште и буде. 
Синдикат Заставе оружја, својевремено најборбенија и најагилнија синдикална организација у 
земљи, већ дуже је у озбиљнијој кризи, узрокованој, како дознајемо и сукобима унутар 
руководства, али и променом старосне структуре запослених односно кадровским 
подмлађивањем фабрике у последњих неколико година, при чему су, јавна је тајна, као 
уосталом и у свим осталим државним фирмама и установама, предност при запошљавању 
имали занатлије, инжењери, економисти и правници са чланском картом СНС. Истовремено, у 
Застави оружју су редовне плате, а њихов просек увелико премашује 50.000 динара… 
Протести радника Заставе оружја, због отказа о раду Драгану Илићу, од среде до петка прошле 
недеље организовани су једносатном обуставом рада (од 11 до 12 сати), током којих су 
запослени потписивали петицију којом се од генералног директора предузећа Младена 
Петковића захтева да повуче решење о отказу вођи оружарског Синдиката. Петицију је до сада 
парафирало више од 1.500 од око 2.600 радника Заставе оружја. 
Поводом отказа о раду синдикалном вођи крагујевачких оружара уочи минулог викенда 
реаговали су и синдикати војних фабрика које чине групацију Одбрамбена индустрија Србија 
(ОИС), који су се обратили директору Заставе оружја Младену Петковићу и председнику 
Надзорног одбора те фабрике пуковнику Ивици Марјановићу, са захтевом да промене одлуку о 
отказу. Оружарски синдикати су притом оценили да давање отказа председнику синдиката 
Заставе оружја, само због тога што се није евидентирао приликом изласка из фабрике „нема ни 
правно, ни морално упориште“. 
У писму синдиката фабрика Први партизан из Ужица, Милан Благојевић из Лучана, Слобода 
из Чачка, Прва искра из Барича и Крушик из Ваљева, које са Заставом оружја чине групацију 
Одбрамбена индустрија Србије, пословодство крагујевачке фабрике позива се да „искористи 
тековине демократије и дијалогом превазиђе насталу ситуацију“. Оцењено је да је пословодство 
Заставине фабрике оружја изабрало најгоре могуће решење у недостатку аргумената и воље за 
дијалогом и применило „сирову моћ, силу“. 
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– Председници синдиката не могу имати осмочасовно радно време и не могу да у време 
мандата раде непрекидно, пише у обраћању оружарских синдикалаца пословодству и 
Надзорном одбору Заставе оружја, уз подсећање да су председници синдиката заштићени, 
односно да не могу да добију отказ без консултација са синдикатом. 
Пословодству Заставе оружја управо се обратила и Марија Нилсон, председница Синдиката ИФ 
Металл, националне синдикалне асоцијације у Шведској, која је, у име 350.000 радника које 
окупља ИФ Металл, затражила да се поништи решење о отказу Драгану Илићу. Она подсећа 
пословодство Заставе оружја да је та фабрика у власништву државе Србије, која је, како наводи, 
ратификовала све фундаменталне конвенције Међународне организације рада (ИЛО). 
– Понашање пословодства Заставе оружја потпуно је неприхватљиво и позивам вас да 
поништите отказ Драгану Илићу Ии и вратите синдикалне поверенике на њихове првобитне 
позиције и омогућите им да обављају своју синдикалну мисију, без ометања од стране 
руководства или било ког другог, пише председница највећег шведског синдиката менаџменту 
Заставе оружја. 
У Крагујевцу се, иначе, с овим у вези проносе све гласније проносе (не)званичне информације 
да се директор Младен Петковић истоветно понашао и у Ваљеву, где је најпре био директор 
Југоимпортовог Ковачког центра, а потом и фабрике Крушик. У Ковачком центру је, наводе 
извори нашег листа, 2013. отпустио једанаесторо запослених у тој фирми, међу којима су били 
генерални и директор производње, као и стручњаке и инжењере коју су Ковачки центар 
поставили на ноге. 
У Крушику је, између осталог, сменио бившег генералног директора те фабрике Јована 
Давидовића, на основу, како се на суду испоставило, лажних оптужби да је организовао штрајк 
запослених. 
Подсетимо да је председнику Синдиката у Застави оружју Драгану Илићу, почетком прошле 
недеље уручен отказ о раду, због тога што се у петак, 5. априла, док је са председником Савеза 
самосталних синдиката Србије Љубисавом Орбовићем журио на састанак са директором 
Заставе опружа, Младеном Петковићем, није чекирао на фабричкој капији, што му је био други 
прекршај те врсте у последњих шест месеци. 
Три дана након састанка са Орбовићем и Илићем, на којем се разговарало о престанку прогона 
синдикалних функционера и активиста у Застави оружју, директор Петковић је потписао 
решење о отказу синдикалном лидеру. Након тога није се оглашавао, а „мудро ћути“ и Љубисав 
Орбовић. 
Марија Нилсон: Кршење међународних конвенција 
– До нас је дошла информација да је председнику синдиката Драгану Илићу уручен отказ без 
валидних разлога. Такође смо обавештени да су други синдикални повереници премештени, 
тако да више не могу да обављају синдикалну мисију. Саопштено нам је да представници 
пословодства покушавају да утичу на чланове Синдиката и убеде их да иступе из чланства. 
Нема сумње да ове активности компаније крше основе међународне радне стандарде, нарочито 
Конвенцију 87 о слободи удруживања и заштити права на организовање коју прописује 
Међународна организација рада и конвенција 98 о правима радника на организовање и 
колективно преговарање, наводи Марија Нилсон у поменутом обраћању шведског синдиката 
менаџменту крагујевачке фабрике оружја. 
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Службе катастра морају да поштују минимум процеса рада 
АУТОР:НЕВЕНКА ЂЕЛИЋ И ДОПИСНИЦИ 
 
После више од месец дана штрајка запослених у Републичком геодетском заводу, Влада Србије, 
донела је Уредбу по којој су од данас службе катастра обавезне је да поштују минимум процеса 
рада. 
После 45 дана, колико су били у штрајку, запослени у крагујевачком катастру од данас раде у 
пуном капацитету. Наиме, синдикат Независност, после проговора са представницима Владе 
Србије, донео је одлуку да прекине штрајк и позвао све службе катастра у Србији, у којима је 
тај  синдикат већински, да поступе исто. 
Дакле у Крагујевцу се ради у пуном обиму, и у катастру очекују, да ће брзо надокнадити све 
послове, који су због штрајка морали да чекају. 
"Катастар није био у штрајку тоталном, зато што су многи послови одрађивани унутар самих 
служби, значи стари предмети, који су заиста били велики проблем били за многе катастре, су 
у великој мери одрађени, тако да сада све оно што буде пристизало то ће се радити мало 
успорено, али ја мислим да ће то за неких десетак петнаест дана рад бити у потпуности 
нормализован", каже Ненад Пејчиновић, секретар синдиката Независност у РГЗ. 
Гужве су у Крагујевцу велике. Свих четрдесетак запослених ради и прима захтеве грађана, који 
како кажу, због штрајка нису могли да заврше многе послове. 
У Крушевцу се поштује минимум процеса рада, што подразумева, да је обезбеђено 
функционисање свих служби и пружање услуга грађанима. 
Ради се и у Нишу, а у бројним службама тј. градовима као рецимо у Краљеву и Чачку, није било 
штрајка. У синдикату Независност, очекују , да ће постићи договор са представницима Владе 
око њихових захтева, који се тичу услова рада, висине примања и оставки руководства у 
Републичком геодетском заводу. 
 

 
 

Још 5.000 радника 
Д. А.   
 

Турски инвеститори отварају пет фабрика 
ТУРСКИ инвеститори тренутно запошљавају 7.000 радника у својим погонима у Србији, али ће 
тај број ускоро бити знатно већи. За неколико месеци запослиће још 4.000 до 5.000 људи у пет 
нових фабрика које се отварају у Лесковцу, Владичином Хану, Ћуприји, Мерошини и Краљеву. 
Потпредседник удружења турско-српских привредника Февзи Шиљик (на слици), каже да су 
Турци заинтересовани да наставе са улагањима јер имају најбоље услове у региону. 
Међу првима у Србију, још 2010. године, стигла је турска текстилна фабрика "Џинси", која је 
постепено ширила своје капацитете и тренутно имају 1.000 запослених, а планирају да ускоро 
запосле још 500 радника. Текстилци су врата отворили индустрији ауто-делова , а "Теклас" у 
Владичином Хану ускоро отвара своју трећу фабрику. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/srbija-danas/3490777/sluzbe-katastra-moraju-da-postuju-minimum-procesa-rada.html
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- Радницима су прошле године дали 13. плату, а обећали су да ће ове године исплатити 14 
зарада, што је више од очекиваног. Просечне плате су веће од 35.000 динара и запошљавају 
1.000 радника - каже председник општине Владичин Хан Горан Младеновић. 
Февзи Шиљик, који је и власник хотела "Босфор" код Алексинца, а недавно је у Нишу купио и 
"Нишауто", каже да у Србији активно ради 300 турских предузетника. 
- Можемо очекивати још турских инвестиција, јер се привредници интересују какви су клима и 
услови у Србији. На основу мојег, а и искуства сународника, могу да се похвалим да је Србија 
најбоља земља за инвестиције у окружењу - каже Февзи. 
АДМИНИСТРАЦИЈА 
ЗА разлику од радне снаге за коју Турци имају само речи хвале, администрација им и даље 
задаје главобоље. По њиховим оценама, има простора да се процедуре убрзају премда је јасно 
да држава много ради на томе, али на локалном нивоу "шкрипи". 
 

 
 

Свештеницима доприноси из буџета и после 65. године 
Аутор: Вишња Аранђеловић 
 
 

 
Д. Козомара 
Иако су Управа за сарадњу с црквама и Министарство за рад најавили измену уредбе којом ће 
се свештеницима доприноси уплаћивати док не испуне старосни услов за пензију, 
Министарство правде тврди да све остаје по старомДржава ће наставити да плаћа доприносе за 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/906/Visnja-Arandelovic
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свештенике и верске службенике и када они стекну услов за пензију, односно и пошто напуне 
65. година, потврдили су за „Политику” у Министарству правде. 
Иницијативу о измени ових прописа недавно је у медијима најавио директор Управе за 
сарадњу са црквама и верским заједницама Милета Радојевић, наводећи да би промене 
подразумевале да за свештенике важи што и за обичне грађане: уплата доприноса из буџета до 
одласка у пензију. 
Само неколико дана пошто је Радојевић ову идеју изнео у једном београдском дневнику, а 
Министарство за рад је поздравило уз закључак да „нема основа да и након испуњења услова за 
старосну пензију терет пада на државу”, другачији став чује се из Министарства правде. 
„Не постоји радна група, нити предлози за измену уредбе. Постојеће одредбе остају на снази до 
даљег”, рекли су за „Политику” у министарству, у чијем је саставу Управа за сарадњу са 
црквама. 
Уредба о регулисању пензијског и здравственог осигурања због које је ова тема поново 
актуелна, донета је пре седам година, а прописује да се из буџета свештеницима и верским 
службеницима уплаћују најнижи доприноси које предвиђа закон. А они су исти за свештенике, 
верске службенике, пољопривреднике и самосталне уметнике и ове године износе 23.921 
динар. То значи и да је просечна пензија свештеника Српске православне цркве око 20.000 
динара, због чега многи уплаћују разлику доприноса између најниже и изабране месечне 
основице. Према закону, то може да уради и црква или верска заједница. 
Скромна пензија један је од разлога због којег свештеници остају у радном односу и пошто 
испуне све услове. А према прописима требало би да се пензионишу када напуне 65 година 
живота или наврше 45 година стажа. Поједини свештеници остају да служе у парохији, али 
неки се повлаче и држе богослужење или настављају да раде у администрацији. За продужетак 
радног односа и након стицања услова за пензију потребна је дозвола послодавца, односно 
епархије. 
Држава доприносе за ПИО фонд не уплаћује само свештеницима Српске православне цркве, 
већ и онима из Римокатоличке цркве, имамима, протестантским пасторима… Тачније, 
клирицима из 17 цркава и верских заједница, од 40, колико их је уписано у државни регистар 
који води ово министарство. Прошле године држава је уплатила 2.259 таквих осигурања, а 
међу најбројнијим су свештеници СПЦ – њих 1.746. 
Иако је, према последњем попису становништва, католика више него припадника исламске 
вероисповести, мање је свештеника у римокатоличкој цркви него имама. Тако држава уплаћује 
ПИО фонду надокнаду за 275 осигураника из исламске заједнице, док је тај број код 
римокатолика 65. 
Подаци које смо добили из Министарства правде показују да је за ову ставку из буџета прошле 
године издвојено скоро 222 милиона динара, од чега 77 одсто одлази на СПЦ, 12 процената 
припада исламској заједници, а осталих 11 процената расподељено је на 15 верских заједница. 
Држава је за цркве и верске заједнице ове године издвојила милијарду и 32 милиона динара, 
колико износи буџет Управе. Док скоро четвртина одлази на доприносе, остатак је распоређен 
на подршку свештенству на Косову и Метохији, финансирање богословија СПЦ, медреса, 
гимназије Римокатоличке цркве, Богословског факултета у Београду и Фочи, изградњу нових и 
обнову постојећих цркава и манастира... 
Треба ли држава уопште да плаћа цркви доприносе питање је о којем се често води полемика у 
јавности. Противнички аргумент углавном је сумња у то да црква измирује порез, иако СПЦ 
тврди да измирује законске обавезе. Досадашња политика показала је да за државу нема 
дилеме – новембра 2018. влада је одлучила да издвоји милион евра из буџета за помоћ 
Патријаршији СПЦ како би измирила дуговања према ПИО фонду настала још деведесетих 
година 20. века. 
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Чак 225.695 незапослених се „играло” са законом 
      
По подацима Националне службе за запошљавање, током прошле године с евиденције 
незапослених скинуто је 594.656 лица, од којих је 225.695 уклоњено због непоштовања 
законских одредби. 
 
По Закону о запошљавању, с евиденције Националне службе за запошљавање незапослени се 
скидају због запошљавања, непридржавања законских одредби, излаза из радне снаге, ођаве с 
евиденције и осталих разлога, међу којима су смрт и пресељење. По подацима НСЗ-а, највише 
незапослених током прошле године брисано је с евиденције током марта, априла, маја и јуна, 
док је пред крај године њихов број падао. Ти подаци о укупном месечном броју оних који су 
скинути с евиденције незапослених слажу се с подацима о месецима у којима је растао број 
запослених, а они који су добили радно, место брисани су са евиденције НСЗ-а. 
Тако је, рецимо, током марта прошле године с евиденције брисано 58.770 незапослених, у 
априлу 55.613, мају 56.399 и јуну 56.399. Већ на крају прошле године, у децембру, број оних 
који су брисани је знатно смањен и износио је 34.874. Мањи број незапослених који се бришу с 
евиденције незапослених настављен је и у прва два месеца ове године. У јануару 2019. с 
евиденције брисано је 33.382 незапослених, а у фебруару 26.253. 
71.512 старих између 55 и 59 година на Бироу 
Од укупног броја лица које је НСЗ током прошле године избрисао с евиденције незапослених 
чак 225.695 није поштовало законске одредбе, односно или се није у предвиђеном року јављало 
свом саветнику, или је одбијало посао и понуђену обуку. По образложењеу из НСЗ-а, главни 
разлог за брисање с евиденције оних који не поштују законске одредбе је то што одбијају 
послове, додатно образовање и обуку које нуди служба, затим што се не јављају лично најмање 
једном у три месеца. 
Но, то што је толико незапослених лане брисано с евиденције због тога што нису поштовали 
неку од законских одреби не значи да се они опет неће наћи у НСЗ-у. Наиме, сви брисани с 
Бироа имају право да се поново врате на евиденцију незапослених по истеку рока од шест 
месеци од дана престанка вођења евиденције о њима. Основна улога НСЗ-а је да пружи стручну 
помоћ незапосленима у тражењу посла и подразумева различите активности које ће довести до 
радног места, па зато и они који су једном брисани могу поново да се врате на Биро рада и 
покушају да поштују законске одредбе. 
26.253 незапослених избрисано у фебруару ове године 
По оцени председнице АСНС-а Ранке Савић, незапослени се бришу не само зато што су 
немарни и нису спремни да поштују законске одредбе с којима су упознати већ и због тога што 
огроман број људи одлази из земље. 
– Мањи проценат диже руке од Бироа рада јер након толико година на евиденцији престају да 
се надају, пошто не виде никакав помак у проналажењу посла и престају да се јављају – 
оценила је Ранка Савић. – Не треба заборавити на бенефите које Биро пружа незапосленима, 
попут здравственог осигурања, и сасвим је сигурно да нико то не би желео да изгуби само због 
лењости. 
 
С Бироа у пензију 
С евиденције незапослених бришу се и незапослена лица која наврше 65 година живота – због 
испуњавања услова за одлазак у пензију. На крају фебруара из радне снаге је изашло, а то је 
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такође један од разлога брисања с евиденције Бироа рада, 1.112 лица , од којих је 501 отишло у 
пензију. У том месецу с евиденције је брисано, а самим тим сматра се изашлим из контингента 
радне снаге за тржиште рада, и 38 лица које је осуђено на затворску казну. 
 
Најмање од Бироа рада, управо због бенефита које као незапослени од државе добијају, руке 
дижу лица старија од 55 година. Тако је крајем фебруара на евиденцији незапослених у Србији 
било пријављено чак 71.512 лица старих између 55 и 59 година, док је оних од 60 до 65 година 
било 46.426. Законске одредбе поштују и они који примају новчану накнаду од НСЗ-а, а њих је 
око 37.751. Уколико не би поштовали неку од законских одредби, изгубили би право на новчану 
накнаду, а многима је управо она – без обзира на њену висину – једини месечни приход. 
Љ. Малешевић 
 

 
 

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД: Од укупно 170 служби за катастар 
непокретности у Србији, њих 152 раде у пуном капацитету а у само 18 
уведен је обавезни минимум рада! 
 
Од 2.226 запослених у Републичком геодетском заводу за штрајк се, првог дана примене 
минимума процеса рада, изјаснило 127 запослених. 
  
Од укупно 170 служби за катастар непокретности у Србији, 152 службе катастра раде у пуном 
капацитету, а у 18 катастара успостављен је минимума процеса рада. 
  
 
Од већих градских центара минимум процеса рада примењује се у Крушевцу, у две од три 
службе катастра у Новом Саду, и у 6 од 17 катастара у Београду. 
  
За штрајк су се изјаснили чланови синдиката ЈОС и АСНС. 
 
 


