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Трагом информације да је отпуштени вођа оружарског Синдиката Драган Илић ипак враћен на 
посао 

Одговорност за безакоње у фабрици оружја 
Пише: Зоран Радовановић 

 
Председник Синдиката у Застави оружју Драган Илић, којем је 9. марта уручен 
отказ о раду, јуче је, као што је већ познато, враћен на посао. 
Одлуку стављању ван снаге прошлонедељног решења о отказу Илићу парафирао је генерални 
директор Заставине фабрике оружја Младен Петковић. Исти онај директор Петковић који је, 
пре седам-осам дана, потписао и решење о отказу лидеру оружарског Синдиката. 
Шта се то, у медјувремену, десило, па је директор Младен Петковоић, у року од речених седам 
– осам дана морао да потпише две дијалметрално супротне одлуке у вези са председником 
Синдиката у крагујевачкој фабрици оружја? Десио се велики притисак како домаће, тако и 
медјународне јавности која је, не само од директора Петковића, већ и од премијерке Ане 
Брнабић, те ресорних министара Алерксандра Вулина и Зорана Дјордјевичћа захтевала да 
Драган Илић на посао буде ваћен – одмах. 
Нарочито је у том смислу резолутна била медјународна јавност, односно Светска и Европска 
унија индустријских синдиката које су менаџмент Заставе оружја, те премијерку Брнабић и 
надлежне у Влади упозориле да је Србија потписник свих базних конвенција Медјународне 
организације рада, које су отказом о раду синдикалном водји крагујевачких оружара – грубо 
прекршене. 
Светска и Европска унија индустријскх синдиката од пословодства Заставе оружја затражиле су 
и да синдикални повереници у тој фабрици који су недавно распоредјени на неодговарајућа 
радна места, одмах буду враћени на своје раније позиције, те да им се омогући несметани 
наставак синдикалног деловања, што тренутно није случај, чиме крагујевчака фабрика, чији је 
већински власник држава Србија, опет грубо крши медјународне конвениције којима се, поред 
осталог, радницима гарантује право на синдикално организовање и колективно преговарање. 
Повратком председника Синдиката Драган Илића на посао конфикт измедју фабричког 
Надзорног одбора и менаџмента, с једне, и оружарског Синдиката, с друге стране, никако није 
решен. Напротов, тек је примирен, те је поновна ескалација тог отвореног сукоба , уколико се у 
медјуверемену нешто не предузме, само питање времена. У фабричком Синдикату сматрају да 
би Влада Србије напокон морала да реагује и да, на основу прошломесечног захтева 
представника запослених, разреши Надзорни одбор предузећа, на челу са пуковником Ивицом 
Марјановићем, који се у јавности прочуо као главни иницијатор прогона председника 
оружарског Синдиката Драгана Илића, али и осталих синдикалних функционера и активиста у 
фабрици. 
Конфликт у Застави оружју никако неће моћи да буде иоле трајније превазидјен, уколико, 
сматрају у делу упућене шумадијске јавности, не буде санкција за одговорне за почињено 
безакоње приликом отпуштања оружарарског синдикалног водје, и штете која је, тим 
поступком, у домаћој и медјународној јавности причињена крагујевачкој фабрици, најстаријем 
индустријском предузећу у Србији и на Балкану. 
У правном тиму синдикалца Драгана Илића тврде, наиме, да је отказ о раду који му је био 
уручен почетком прошле недеље –незаконит. Илић је,подсетимо, отпуштен због тога што се 5. 
априла, журећи са председником Савеза самосталних синдиката Србије Љубисавом Орбовићем 
на састанак са директором Младеном Петковићем, није чекир ао на фабричкој капији. Исти 
„пркршај“, или прекршај, Илић је направио у мају прошле године, дакле – пре једанаест 
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месеци. У Закону о раду стоји, медјутим, наводе Илићеви адвокати, да радник може да буде 
санкционисамн уколико исти прекршај поново у року од шест месеци. 
Правници упозоравају и да се у решењу о отказу које оруарском синдикалном водји уручено 9. 
априла, не наводи ни којим актом је обавеза „чекирања“ утврђена, да ли одлуком (и чијом), 
правилником, пословником. „Позовање на процедуру без ближег означења назива акта, броја и 
датума – беспредметно је“, преносе јуче „Крагујевачке новине“ став Илићевих адвоката . 
Отказом Илићу прекршен је, истичу правници, и Колективни уговор предузећа. 
Ако је све то тако, а судећи прем правничкој аргументацији, те бзини којом је отказ Драгану 
Илићу повучен, чини се да јесте, остаје питање, да ли ће најодговорнији за почињено безакоње 
у Застави оружју, пре свих директор Младен Петковић, који је потписао незаконито решење о 
отказу синдикалном лидеру, али и чланови фабричког Надзорног одбора, као иницијатори 
незаконитог прогона синдикалаца у крагујевачкој фабрици, да сносе одговорност за своје 
поступке, којима је, поновимо, причињена и велика штета угледу крагујевачке фабрике оружја 
у земљи и свету. 
 

 
 

Комисија министарства тражи бољу заштиту трудница и породиља 
Аутор: Катарина Ђорђевић 
 
Док министарка Славица Ђукић Дејановић верује да ће се документ наћи пред 
посланицима на пролећном заседању, посланица Татјана Мацура сматра да због 
обима тражених измена то неће бити могуће 
 
Комисија Министарства за демографију и популациону политику која је основана са циљем да 
анализира примену Закона о финансијској подршци породицама са децом и све притужбе које 
су стизале на рачун овог законског акта, завршила је рад и своју анализу послала на адресу 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Очекујемо да ће народни 
посланици расправљати о изменама и допунама овог закона на пролећном заседању, изјавила 
је у разговору за „Политику” др Славица Ђукић Дејановић, министарка без портфеља задужена 
за демографију и популациону политику. 
Она је истакла да је ова комисија детаљно анализирала све ефекте Закона о финансијској 
подршци породицама са децом, који је донет почетком јула прошле године и чија је примена 
веома брзо показала да су највише погођене породиље које имају мање од шест месеци радног 
стажа, оне које су истог месеца добиле посао и отишле на трудничко боловање, као и жене које 
имају висока примања. 
Због тога је прошлог децембра предложено министрима рада и финансија да се породиљама са 
високим платама, уместо садашњих три, обрачунава пет просечних републичких зарада, да се 
за породиље које имају мање од шест месеци стажа одреди законски минимум накнада који 
неће бити деградирајући, а то важи и за жене које су отвориле трудничко боловање истог 
месеца у коме су се запослиле. 
– Пратећи примену овог закона у пракси, комисија Министарства за демографију и 
популациону политику установила је да су погођене и оне породиље које се на посао враћају 
пре навршеног првог рођендана детета. Због свега тога, мислим да ће измене и промене овог 
закона бити опсежније – нагласила је др Ђукић Дејановић, додајући да се и премијерка Србије 
Ана Брнабић активно укључила у рад Савета за популациону политику. 
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Како „Политика” незванично сазнаје, управо је Ана Брнабић инсистирала да жене са високим 
примањима, чија је накнада на породиљском боловању новим законом ограничена на 
максимум три просечне плате, добијају накнаду у износу од пет просечних плата у Србији, јер 
су оне зарађивале много више. 
Народна посланица и представница иницијативе „Маме су закон” Татјана Мацура подсећа да 
ова иницијатива захтева измену одредби оних тачака Закона које угрожавају породиље које су 
радиле мање од 18 месеци у континуитету, мајке предузетнице, мајке које имају децу са 
инвалидитетом и мајке које зарађују више од три републичке просечне плате. Њихов предлог 
измене закона садржи јасне тачке, међу којима је и та да ниједна породиља не сме да прима 
надокнаду мању од минималца у Србији. 
– Ми тражимо да породиље добију фиксни део накнаде која је у висини минималца, без обзира 
на то да ли су (не)запослене и колика им је дужина радног стажа. Треба имати на уму да велики 
број мајки у Србији или нема запослење, или ради на црно или нема „везани” радни стаж код 
истог послодавца, а законодавац поставља услов да имају 18 спојених месеци радног стажа да 
би оствариле право на пуну надокнаду плате. У незавидној позицији налазе се жене са високим 
примањима, јер су многе од њих узимале кредите пре одласка на породиљско одсуство које 
сада тешко враћају, јер примају просек од три републичке плате – истиче ова народна 
посланица. 
Наша саговорница изражава сумњу да ће се измене и допуне Закона о финансијској подршци 
породицама са децом наћи пред посланицима у пролећном заседању, јер су предложене измене 
толико обимне да захтевају мењање готово целог закона, а за то нема средстава у буџету. 
Татјана Мацура подсећа да су представници Иницијативе „Маме су закон” крајем фебруара 
поднели Уставном суду Србије предлог за оцену уставности Закона о финансијској подршци 
породицама са децом, јер држава својим највишим законодавном актом гарантује посебну 
заштиту трудницама и породиљама. С обзиром на то да је тај предлог подржао 31 народни 
посланик, Уставни суд мора да да оцену уставности. 
До закључења овог броја Министарство рада није одговорило на питања „Политике” о 
предложеним изменама Закона о финансијској подршци породицама са децом и томе када би 
оне евентуално могле да се нађу пред посланицима Скупштине Србије. 


