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Председник синдиката у Застави оружју враћен на посао 
Пише: З. Радовановић 

 
 
Драган Илић, председник Синдиката у Застави оружју, којем је 9. априла уручен 
отказ о раду и забрањен улазак у фабрику, данас је враћен на посао. 
     
Савез самосталних синдиката Крагујевца саопштио је тим поводом да је одлуку о „стављању 
ван снаге решења о отказу Илићу“ потписао генерални директор Заставе оружја Младен 
Петковић. Петковић је, иначе, претходно потписао и решење о отказу. 
Драган Илић јуче је, након повратка у фабрику и у просторије синдиката, нашем листу рекао да 
је у овом случају „преовладао разум“, те да би, да је отказ који му је недавно уручен, остао на 
снази – представљао „велики удар на синдикални покрет у Србији“. 
Савез самосталних синдиката Крагујевца захвалио се јуче свим синдикатима у земљи и 
иностранству који су пружили подршку Драгану Илићу и синдикалним настојањима да се 
„председник једне од акционо најспособнијих синдикалних организација у земљи врати на 
посао и настави да обавља функцију на коју су га радници изабрали“. 
Непосредно уочи повлачења отказа, заједнички су се огласили челници Светског и Европског 
индустријског синдиката, који су од директора Заставе оружја Младена Петковића затражили 
да отказ буде повучен одмах. 
Илићу је отказ уручен почетком прошле недеље због тога што се 5. априла, журећи са 
председником Савеза самосталних синдиката Србије Љубисавом Орбовићем на састанак са 
директором крагујевачке фабрике Младеном Петковићем, није чекирао на фабричкој капији. 
Илић је већ месецима био мета прогона у Застави оружју, у чему су предњачили Надзорни 
одбор предузећа и фабричка Служба безбедности. Против Илића је, по окончању 
прошлогодишњих протеста и тоталне обуставе рада оружара, поднето седам кривичних 
пријава, због којих је у више наврата саслушаван у полицији, у тужилаштву и на суду. 
Надзорни одбор је, поред осталог, Илића оптуживао и да „финансира Демократску странку и 
лист Данас“. 
 

Фискални савет против трошења буџетског новца 
 
Пише: Н. Д.  

 
Фискални савет саопштио је јуче да није оправдано да се буџетска средства 
користе за решавање проблема с кредитима индексираним у швајцарским 
францима. 
     
Савет је упозорио и да предложени закон о конверзији стамбених кредита индексираних у 
францима представља преседан који носи фискалне ризике, јер се односи само на групу 
дужника који још нису отплатили своја дуговања банкама у швајцарским францима, а не на све 
дужнике и може се искористити за нове захтеве да се из јавних средстава субвенционишу и 
накнаде трошкова другим дужницима који су искључени из садашњег предлога закона. 
„Иако Правно схватање Врховног касационог суда ни у једном свом ставу не подразумева 
укључивање јавних средстава за решавање проблема кредита индексираних у швајцарским 
францима, закон предвиђа знатна издвајања из буџета, у износу од око 10 милијарди динара – 
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што сматрамо неоснованим. На овај начин, трошкове обештећења дужника, проистекле из 
судске одлуке, уместо искључиво комерцијалних банака делимично ће сносити и порески 
обвезници“, наводи се у саопштењу. 
Из Фискалног савета истичу и да би усвајање закона, „могло довести до нових захтева за 
буџетским средствима приликом обештећења грађана који су своје кредите у швајцарским 
францима већ отплатили или их конвертовали у евре у складу са пређашњим препорукама 
НБС“. Наглашено је и да коришћење буџетских средстава за решавање спора између приватних 
банака и њихових дужника наговештава могућност да се и убудуће новац свих пореских 
обвезника троши на спорове у којима су обе уговорне стране из приватног сектора. 
„Сматрамо да би се могла обезбедити аутоматска примена става Врховног касационог суда, 
било путем званичних смерница Народне банке било усвајањем закона који би пословним 
банкама налагао аутоматску примену става ВКС, али без трошења јавних средстава“, наводе из 
Фискалног савета. 
Из Фискалног савета су упозорили да предложеним законом нису обухваћени дужници који су 
већ отплатили своја дуговања, нити дужници који су већ прихватили неки од модела 
конверзије које им је 2015. године понудила Народна банка Србије. 
„Такође, највећем броју дужника којима су банке већ активирале хипотеке и продале станове 
предложени закон пружа знатно мање обештећење него што став ВКС налаже – јер је њихова 
преостала главница дуга, услед продаје стана, знатно мања од иницијалног износа кредита који 
би требало да се користи за очување једнакости узајамних давања“, навели су из Фискалног 
савета. 
Додаје се да постоје и појединачни случајеви, кредити у швајцарским францима узети у 2010. и 
2011. са дугим роком отплате, где дужници по предложеном закону добијају осетно већу 
надокнаду од оне коју би добили уколико би се доследно применио став ВКС, а у тој надокнади 
учествују у великој мери и средства пореских обвезника. 
 
 

 
 
 

Председник синдиката "Застава оружја" враћен на посао 
 
Председник Синдикалне организације "Застава оружје" Драган Илић, коме је 9. 
априла уручена Одлука о отказу Уговора о раду и забрањен улазак у фабрику, 
враћен је на посао. 
Одлуку о стављању ван снаге Одлуке о отказу Уговора о раду донео је директор "Застава 
оружја" Младен Петковић који је донео и одлуку о отказу. 
 
Тиме су уважени аргументи који је правни тим синдиката упутио надлежнима, саопштио је 
Савез самосталних синдиката Крагујевца. 
Савез самосталних синдиката Крагујевца се захваљује свим синдикатима из земље и 
иностранства, као и свима другима који су пружили подршку Драгану Илићу и настојањима да 
се председник једне од акционо најспособнијих синдикалних организација врати на посао и 
обавља даље своју функцију у име радника који су га изабрали. 
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Директор РГЗ-а: Необичан штрајк и лажни захтеви 
Танјуг  
 

Од овог понедељка обезбеђен је минимум процеса рада у катастру, што значи да 
најмање 30 одсто запослених мора да ради, наводи РТС, а директор РГЗ-а Борко 
Драшковић истиче да су гужве само у 27. марта и у Земуну 
БЕОГРАД - Од овог понедељка обезбеђен је минимум процеса рада у катастру, што значи да 
најмање 30 одсто запослених мора да ради, наводи РТС, а директор Републичког геодетског 
завода Борко Драшковић истиче да су гужве само у 27. марта и у Земуну. 
Драшковић је рекао да су поднете кривичне пријаве против организатора штрајка, јер нису 
дефинисали шта је циљ. 
 
Према речима Драшковића, гужве су само на две локације катастра, у Земуну и у Улици 27. 
марта док се у осталим катастрима ради нормално, као и све време штрајка. 
 
Директор РГЗ-а очекује да ће до краја недеље почети редовни режим рада. "Пријављено је да 
штрајкује 105 људи, док у Републичком геодетском заводу ради 3.000 људи. То је мање од броја 
људи који су на боловању", рекао је Драшковић. 
 
Како је навео, у питању је специфичан и необичан штрајк, "који у савременој историји није 
познат" и додао да су грађани збуњени и да трпе, као и привреда Србије. 
 
Штрајк још није прекинут јер, додао је, захтеви који су били скривени никада нису обзнањени. 
 
"Сви захтеви које су написали су испуњени пре две недеље. Пошто смо рекли да су захтеви 
лажни, све што објављују је лажно", рекао је Драшковић. 
 
Како каже, проблем ће "проћи током ове недеље" и грађани више неће бити у ситуацији да их 
неко спречава да остваре своја права. 
 
"Невероватно је да оваква институција која је важна и за одбрану земље, нема дефинисан 
минимум процеса рада. Постојала је законска рупа у којој је могло да се деси то што се и 
десило", закључио је за РТС Драшковић. 
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Послодавци све ревноснији у плаћању доприноса 
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић 

 
Према онима који ову обавезу из неког разлога избегавају порезници предузимају 
мере редовне и принудне наплате, а новчане казне достижу и два милиона динара 
 
Послодавци у Србији изгледа постају све ревноснији када је у питању редовно плаћање 
доприноса радницима за пензијско и инвалидско осигурање. То потврђују и подаци Пореске 
управе према којима више од 98 одсто активних правних лица плаћа ову обавезу на време, 
потврђено је јуче за „Политику”. 
Према послодавцима који ту обавезу из неког разлога избегавају, порезници, како кажу, 
предузимају мере редовне и принудне наплате. 
Јавно доступни подаци иду у прилог наводима из Пореске управе и потврђују да је степен 
наплате из године у годину све бољи. Тако је у 2018. години укупно по овом основу наплаћено 
624 милијарди динара, што је више него претходне година 9,2 одсто. Годину дана раније 2017. 
наплаћено је 572 милијарде динара што је повећање од око 7,1 одсто. 
Тај напредак свакако виде и у пензијској каси која се све више пуни новцем од уплате 
доприноса, а што аутоматски смањује издвајања из буџета за исплату. Није тајна да се 2014. 
године из буџета издвајало скоро 50 одсто укупних средстава за исплату принадлежности, а да 
је она у последње време на око 32 одсто. 
Од 2002. до данас дуг послодаваца за ПИО износи 0,6 одсто од укупне наплате за активна 
правна лица, што је, прерачунато око 40 милијарди динара. То је био разлог да држава у више 
наврата за раднике повезује стаж, како не би остали без пензије и признатог стажа. 
У Пореској управи објашњавају да под укупним дуговањима сматрају главницу дуга и 
припадајуће камате и то од дана када наплата доприноса за ПИО спада у надлежност Пореске 
управе Републике Србије од 2002. године. Иначе порески обвезник – правно лице или 
предузетник, који не поднесе пореску пријаву, не обрачуна и не плати порез, казниће се за 
прекршај новчаном казном у висини од 30 до 100 одсто износа дуга за порез утврђеног у 
поступку пореске контроле, а не мање од 500.000 динара за правно лице, односно 100.000 
динара за предузетнике.. 
Истовремено предузетник, који не поднесе пореску пријаву, а обрачуна али не плати порез, 
казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 20 до 75 одсто износа дуга за порез, а не 
мање од 400.000 динара за правно лице, односно 80.000 динара за предузетника. 
 Порески обвезник који поднесе пореску пријаву, али не плати порез казниће се за прекршај 
новчаном казном у висини од 10 до 50 одсто износа дугованог пореза утврђеног у пореској 
контроли, а не мање од 250.000 динара за правно лице, односно 50.000 динара за 
предузетника. 
Онај ко не поднесе пореску пријаву, али плати порез у законом прописаном року, казниће се за 
прекршај новчаном казном у висини од 100.000 до 2.000.000 динара, а предузетник новчаном 
казном у висини од 50.000 до 500.000 динара. За горе поменуте прекршаје казниће се и 
одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара, закључују у 
Пореској управи. 
 
 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/897/Jasna-Petrovic-Stojanovic


7 

 

Уставни суд још ћути о умањеним пензијама 
Аутор: Ј. Петровић Стојановић 

 
Удружење синдиката пензионера Србије подноси кривичну пријаву против судија 
које су по трећи пут избегле да се изјасне да ли су пензије протекле четири године 
биле умањене по закону или не 
 
Удружење синдиката пензионера Србије поднеће кривичну пријаву против судија Уставног 
суда Србије, јер ни после пет година нису узели у разматрање иницијативу за оцену уставности 
Закона о привременом умањењу пензија који је био на снази октобра од 2014. до 2018. године. 
Удружење је Уставном суду почетком фебруара ове године по трећи пут упутило допис у коме 
тражи да им се јасно каже да ли је ово привремено умањење било по закону или не, како би 
пензионери знали да ли има основа да траже враћање новца до пуног износа пензија. Крајњи 
рок да се Уставни суд о томе изјаснио истекао је јуче 15. априла. 
– Пошто ни до јуче нису нашли за сходно да нам било шта одговоре, решили смо да до краја 
овог месеца поднесемо кривичне пријаве против свих оних који су морали у да се огласе из овог 
суда – каже Миша Радовић, председник удружења. 
Ову иницијативу, подсетио је он, прихватио је и 31 посланик Народне скупштине чиме је 
Уставни суд додатно био у обавези да о њој расправља. 
Пре три године ово удружење је по други пут слало Уставном суду исту иницијативу и остали су 
без одговора као и сада, чиме су јасно рекли да не желе да се овом баве. 
– Откако смо крајем фебруара поднели трећу иницијативу контактирао сам у више наврата 
Уставни суд, али су ми сваки пут одговорили да је предмет у раду и предложили да се обратим 
секретару суда како би добио одговор шта пензионери могу да очекују – каже Радовић. 
– УСПС јесте каменчић у њиховој ципели и наставиће да „их жуља” све док не схвате да морају 
да обрате пажњу на пензионере. Пензије су имовина пензионера које се нећемо одрећи и зато 
по ко зна који пут указујемо на неуставност и незаконитост Закона о привременом уређивању 
начина исплате пензија због ког је сваки пензионер с пензијом већом од 25.000 динара 
претрпео материјалну штету у висини од 2.000 до 7.000 евра без камате – наводи он. 
Радовић се не слаже с већином која сматра да пензионери који примају мање од 25.000 динара 
нису оштећени. Јесу, јер су трошкови живота последњих година повећани и до 30 одсто, а 
пензије им током четири године нису усклађиване са Законом о ПИО. 
– Право својине у свакој држави мора бити заштићено не само формално него и фактички. То 
право је неприкосновено и нико њиме не може располагати осим власника. Ако то учини, мора 
бити исплаћена правична накнада по закону – каже Радовић. 
Он се жали и на незаконитост рада Фонда ПИО тврдећи да су надлежни свесно избегли да 
пензионерима, по службеној дужности и како то закон прописује, издају решење о умањењу 
пензија, лишавајући их на тај начин права на жалбу. Односно права на делотворан правни лек 
који је Уставом загарантован. 
Проверавајући ове наводе, у Фонду ПИО, кажу, да су ова решења добили сви они који су их 
тражили. 
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Покретање бизниса шанса за 3.430 незапослених 
Аутор: М. Бракочевић 

 
Последњи рок за подношење захтева за ову годину је 22. април, а до сада су 
предата 2.642 захтева са бизнис планом 
Право на доделу субвенција за самозапошљавање у току прошле године остварило је око 4.750 
незапослених грађана Србије, а број оних који су конкурисали за ову врсту бесповратне помоћи 
попео се на 8.635. Ове године, сходно Националном акционом плану запошљавања, програмом 
самозапошљавања биће обухваћено 3.430 грађана, од којих је 130 особа са инвалидитетом, 
најављују у НСЗ-у. 
Најчешће регистрована делатност и даље је пружање услуга, док се готово половина одобрених 
субвенција односи на област производње, и то највише на грађевинарство, намештај, текстил, 
као и производње хлеба и пецива. 
– Од непроизводних делатности доминирају фризерско-козметичарске услуге, 
рачуноводствене, консултантске, као и угоститељске услуге, али и стоматолошка и правна 
делатност – набрајају у НСЗ-у. 

 
Средства за самозапошљавање одобравају се незапосленом у виду субвенције, у једнократном 
износу од по 200.000 динара, односно 220.000 динара у случају самозапошљавања вишкова 
запослених или 240.000 динара за незапослене особе са инвалидитетом, и то због оснивања 
радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, 
уколико оснивач заснива у њему радни однос. Помоћ је само условно бесповратна, јер су 
кандидати у обавези да поштују уговор. Онај ко региструје делатност мора најмање годину дана 
да ради и уплаћује доприносе. Уколико не испуни обавезе из уговора са НСЗ-ом, држави мора 
да врати цео или сразмеран износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату. 
– Последњи рок за подношење овогодишњих захтева са бизнис планом је 22. април, а до сада 
су предата 2.642 захтева са бизнис планом. По јавном позиву незапосленима ромске 
националности за доделу ове помоћи поднето је 88 захтева са бизнис планом – наглашавају у 
НСЗ-у. 
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Субвенција за самозапошљавање је намењена незапосленима који се воде на евиденцији 
Националне службе за запошљавање и имају завршену обуку за развој предузетништва. 
Прошле године је кроз обуку „Пут до успешног предузетника” у организацији и извођењу НСЗ-
а прошло око 11.800 људи. 
 
 

 
 

Синдикат РТС-а: Вучић не сме да омаловажава запослене на јавном 
сервису 
 
 
АУТОР:Бета 
 
Синдикат Независност Радио-телевизије Србије упозорио је председника Србије 
Александра Вучића да као градјанин може да има лоше мишљење о тој медијској 
кући, али да не може да се меша у ствари које не припадају његовим 
надлежностима и да запослене у јавном медијском сервису омаловажава. 
Тај синдикат је у отвореном писму Вучићу навео да је он читав колектив РТС, који има 2.700 
запослених, увредио када је у обиласку градилишта Клиничког центра Србије казао да о РТС-
у мисли "сигурно много лошије него опозција" и додао да се руководство јавног 
медијског сервиса мења само по закону. 
"Господине председниче, ако Вама не одговара тренутна политика Информативног програма 
наше куће, и ако у његовом програму сматрате да још нисте довољно заступљени, и да таква 
уредјивачка политика иде на штету информисаности градјана Србије који би требало да о 
Вашим активностима знају још више и још подробније него што сада сазнају путем јавног 
сервиса, то никако не значи ни да Информативни програм већ одавно није прешао границу 
доброг укуса у пласирању вести о Вама", пише у писму. 
Наводи се да запослени у РТС-у, укључујући у Научно-образовном, Културно-уметничком и 
Забавном програму, раде у условима "програмске и професионалне па и етичке опструкције 
Информативног програма" и да нису заслужили да их Вучић вредја својим оценама. 
"Запослени РТС-а у наведеним програмима који праве убедљиву већину програмског садржаја 
наше куће, допринели су током протеклих деценија, и онда кад је током '90-тих ова кућа 
деловањем Информативног програма била уништена, колико-толико спасавању образа и части 
професије и саме куће", пише у писму Вучићу. 
У писму се наводи да Синдикат Независност неће дозволити да Вучић "ниподаштава њихов рад 
и достојанство". 
"Радећи за мале плате које сте Ви Вашим незаконитим уредбама још смањили, о чему се на 
овдашњим судовима води 70-ак парница, запослени наведена три програма успевају да, за 
надолазећа времена, одрже клицу елементарног професионализма", наводи се у писму Вучићу. 
Додаје се да када у Србији буде наступила владавина права и када медијски закони буду 
поштовани, "тај би професионализам ту кућу увео напокон у цивилизован период историје, на 
добробит свих њених градјана, а не само припадника и симпатизера владајуће странке". 
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