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"Пробили смо капију, притисак директора као 90-их"
Крагујевац -- Радници крагујевачке фабрике "Застава оружје" одржали су једночасовни штрајк
упозорења испред Управне зграде предузећа.
ИЗВОР: БЕТА
Радници су протестовали због неисплаћивања траженог бонуса од 25.000 динара, али и са
захтевима да се од 1. јануара изузму из обавезе умањења зарада, а фабрика из најављене
приватизације.
Оружари траже и одговорност неколико представника Министарства одбране и руководства
фабрике због лоших пословних резултата последњих неколико година и довођења фабрике на
"ивицу амбиса".
На протесту је поручено да радници неће да одустану од борбе за очување фабрике и испуњење
захтева, односно док им се не исплати бонус од 25.000 динара и не почну преговори о осталим
захтевима.
Други штрајк радника "Застава оружја" за недељу дана организован је пошто су јуче у Београду
пропали преговори представника синдиката фабрике са министром одбране Александаром
Вулином, као и са Надзорним одбором фабрике у Крагујевцу.
Протест је одржан испред Управне зграде пошто су оружари напустили своја радна места у
колони на чијем је челу био транспарент "Оружари", препознатљив из великих протеста
радника "војне индустрије" 90-тих година.
Према речима председника Синдикалне организације "Застава оружја" Драгана Илића излазак
радника покушало је да спречи фабричко обезбеђење, јер су од радника тражили да се
"чекирају" на капији, што су они одбили.
"Пробили смо капију, да бисмо наставили наш миран протест и одлазак до Управне зграде за
коју сматрамо да такође припада нашој фабрици, иако је удаљена неколико стотина метара од
излазне капије. Самим тим ми нисмо напуштали нашу фабрику и није било разлога да нас
спречавају да изађемо док се не евидентирамо", рекао је Илић.
Он је навео да притисак на раднике траје цело јутро а директор фабрике покушава, као што је
то било и 90-тих, да спречи раднике да изађу на протест.
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Нови штрајк упозорења у "Застава оружје"
Око хиљаду радника фабрике "Застава оружје" из Крагујевца учествовало је данас у штрајку
упозорења испред Управне зграде тог предузећа, тражећи исплату бонуса запосленима од
25.000 динара и изражавајући забринутост за ситуацију у којој се налази та фабрика.
Председник Синдикалне организације те фабрике Драган Илић рекао је да раднике брину
њихов тежак материјални положај, најава приватизације као и незавидна ситуација у којој се
налази фабрика.
Он је истакао да запослени траже исплату бонуса од 25.000 динара, због велике материјалне
угрожености и пада куповне моћи радника.
Према његовим речима, зараде запослених су исте или мање него пре три године, "а због
умањених зарада по Уредби Владе Србије и великог броја новозапослених, врхунски мајстори
раде знатно више за мању плату него раније".
"Наше зараде су већ три године на истом нивоу или су значајно умањене за поједине категорије
због другачије прерасподеле која је уведена. То се посебно лоше одразило на неке категорије
запослених који сада за неупоредиво већи и дужи рад и више прековремених сати остварују
мање зараде него у ранијем периоду", рекао је Илић.
Он је подсетио да радници фабрике "Застава оружје" траже и изузимање тог предузећа из
процеса приватизације као и покретање питања одговорности управљачких и руководних
структура "због стања у коме се предузеће налази у овом тренутку и огромних губитака који су
створени последњих година".
Запослени такође захтевају да се радници фабрике оружја изузму из Уредбе о умањењу плата, а
један од захтева је и одобравање средстава из Фонда за развој за поправљање услова рада.

Штрајк упозорења радника фабрике "Застава оружје"
Аутор текста: Бета
Радници крагујевачке фабрике "Застава оружје" одржали су једночасовни штрајк
упозорења испред Управне зграде предузећа протестујући због неисплаћивања
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траженог бонуса од 25.000 динара, али и са захтевима да се од 1. јануара изузму из
обавезе умањења зарада, а фабрика из најављене приватизације.
Оружари траже и одговорност неколико представника Министарства одбране и руководства
фабрике због лоших пословних резултата последњих неколико година и довођења фабрике на
"ивицу амбиса".
На протесту је поручено да радници неће да одустану од борбе за очување фабрике и испуњење
захтева, односно док им се не исплати бонус од 25.000 динара и не почну преговори о осталим
захтевима.
Други штрајк радника "Застава оружја" за недељу дана организован је пошто су јуче у Београду
пропали преговори представника синдиката фабрике са министром одбране Александаром
Вулином, као и са Надзорним одбором фабрике у Крагујевцу.
Протест је одржан испред Управне зграде пошто су оружари напустили своја радна места у
колони на чијем је челу био транспарент "Оружари", препознатљив из великих протеста
радника "војне индустрије" 90-тих година.
Према речима председника Синдикалне организације "Застава оружја" Драгана Илића излазак
радника покушало је да спречи фабричко обезбеђење, јер су од радника тражили да се
"чекирају" на капији, што су они одбили.
"Пробили смо капију, да бисмо наставили наш миран протест и одлазак до Управне зграде за
коју сматрамо да такође припада нашој фабрици, иако је удаљена неколико стотина метара од
излазне капије. Самим тим ми нисмо напуштали нашу фабрику и није било разлога да нас
спречавају да изађемо док се не евидентирамо", рекао је Илић.
Он је навео да притисак на раднике траје цело јутро а директор фабрике покушава, као што је
то било и 90-тих, да спречи раднике да изађу на протест.

Радио Слободна Европа - Балкански Сервис

Штрајк упозорења у фабрици 'Застава оружје'
Око хиљаду радника фабрике “Застава оружје” из Крагујевца учестовало је данас у штрајку
упозорења испред Управне зграде тог предузећа.
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Штрајк је уследио након што јуче у Београду није постигнут договор министра одбране
Александра Вулина са представницима Синдикалне организације фабрике о исплати бонуса
запосленима од 25.000 (210 евра), а нису усаглашени ни ставови о пословним резултатима и
ситуацији у којој се налази фабрика оружја.
Драган Илић, председник фабричке Синдикалне организације, каже да су основни узроци
радничког незадовољства њихов тежак материјални положај, најава приватизације као и
незавидна ситуација у којој се налази фабрика.
“Основни захтеви су исплата 25.000 динара бонуса с обзиром на велику материјалну
угроженост и пад куповне моћи радника, а такођетражимо и изузимање предузећа из процеса
приватизације као и покретање питања одговорности управљачких и руководних структура
због стања у коме се предузеће налази у овом тренутку и огромних губитака који су створени
последњих година”, каже Илић.
Према његовим наводима зараде запослених су исте или мање него пре три године, а због
умањених зарада по Уредби Владе Србије и великог броја новозапослених, врхунски мајстори
раде знатно више за мању плату него раније.
Због тога, како каже, запослени у фабрици “Застава оружје” траже од државе “да престане да
им узима зарађено”, али и да им обезбеди боље услове за рад.
“Такође захтев је и поправљање услова рада који се свакодневно погоршавају у нашој фабрици
и који угрожавају здравље наших радника”, каже саговорник РСЕ.

“Оружари” сутра протестују испред Скупштине града
Аутор: Бранко Вукашиновић
Радници “Застава оружја” одржали су данас једночасовни штрајк упозорења испред Управне
зграде крагујевачке наменске, због тога што им није исплаћен тражени бонус од 25.000 динара.
“Оружари” су за сутра најавили протест испред Скупштине града.
Испред Управне зграде “Застава оружја” запослени су одржали штрајк упозорења
изражавајући на тај начин незадовољство због тога што није постигнут договор на јучерашњем
састанку представника синдиката ове фабрике са министром одбране Александром Вулином.
“Предлог да нам се уместо 25.000 динара исплати бонус од 10.000 је неприхватљив. Криза
се продубљује и радници су у тешком материјалном положају, због тога ћемо се и даље
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борити да нам испуне наше захтеве”, изјавио је за ИнфоКГ председник Синдикалне
организације Застава оружја, Драган Илић.
Крагујевачки оружари, између осталог, траже да се изузму из обавезе умањења зарада, а
фабрика из најављене приватизације.
Из Синдикалне организације Застава оружја најавили су да ће сутра организовати протестну
шетњу од фабрике до Скупштине града, где ће своје захтеве предати градским челницима,
пошто, како кажу, град Крагујевац има учешће у акцијама предузећа.
Због најављене протестне шетње радника “Застава оружја” сутра ће од 11 до 13 часова бити
забрањен саобраћај улицама: делом Косовске (од улаза у “Подрумче”), 27. марта, Николе
Пашића, др Зорана Ђинђића, до зграде Градске управе.

Протестна шетња запослених у Застава оружју
Радници фабрике "Застава оружје" данас ће испред Управне зграде тог предузећа одржати
трећи једночасовни штрајк упозорења, а потом кренути у протестну шетњу централним
градским улицама до зграде градске Скупштине, где ће бити одржана јавна седница са
чланством, најавио је Штрајкачки одбор.
Пише: ФоНет
Крагујевац 01. фебруар 2018.
Испред Скупштине града одржаћемо јавну седницу са синдикалним чланством и своје захтеве
предочити представницима локалне самоуправе, која је власник дела капитала наше фабрике,
рекао је ФоНету председник Синдикалне организације Драган Илић.
Он је подсетио да запослени траже исплату бонуса од 25.000 динара због тешког материјалног
положаја, наводећи да су зараде радника "исте или мање него пре три године".
Радници траже изузимање тог предузећа из процеса приватизације као и укидање Уредбе о
умањењу плата, којом су и они обухваћени.
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Траже и покретање питања одговорности управљачких и руководних структура "због стања у
коме се предузеће налази у овом тренутку и огромних губитака који су створени последњих
година" и одобравање средстава из Фонда за развој за поправљање услова рада.
Због протеста радника фабрике "Застава оружје", данас од 11 до 13 часова биће забрањен
саобраћај за сва моторна возила у време кретања колоне улицама Косовском, 27. марта, Николе
Пашича и Зорана Ђинђића, до Градске управе.

Протест краљевачких анестезиолога
ИЗВОР: РТС
Анестезиолози Опште болнице Студеница у Краљеву јутрос нису ушли у операционе сале јер
тврде да апарати за анестезију немају потврду о функционалној исправности која је гарант за
њихову безбедну употребу, рекао је за РТС анестезиолог Раде Панић, председник Синдиката
лекара и фармацеута Србије.
Анестезиолози до 11 сати нису ушли у салу, потврдио је др Панић:
"Одрадили смо само хитне интервенције. Према Закону о раду који се тиче безбедности на
раду, дужни смо да обавестимо послодавца о овоме, да будемо на послу, али да не радимо са
апаратима који немају потврду о исправности. Напомињем, ово није штрајк, нити обустава
рада, ми само тражимо да нам се обезбеде адекватни услови за рад како бисмо самим тим
могли да гарантујемо безбедност пацијената, као и запослених. Када смо директору рекли да
тако не можемо да оперишемо запретио нам је отказима ако не уђемо у салу".
Доктор Панић каже да дневно имају по 20-30 операција, али да ће док се проблем не реши
оперисати само хитне случајеве или ће их пребацивати у другу здравствену установу. Он додаје
и да су протеклих неколико дана радили без те потврде јер им је директор обећавао да ће то
решити, али да више не смеју толико да ризикују јер лекари сами сносе одговорност уколико
нешто
крене
наопако
током
операције.
Др Зоран Мрвић, директор Опште болнице Студеница у Краљеву тврди да сви апарати имају
потврду о исправности:
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"Сваке три године их шаљемо на испитивање, а 25.јануара то је урађено последњи пут. Разлога
за одлагање операције нема нити су животи лекара и пацијената угрожени."
Са Одељења анестезиологије Опште болнице у Краљеву упућен је и допис Министарству рада и
његовој Управи за безбедност са захтевом да што пре обаве контролу исправности апарата у тој
болници, посебно на одељењима анестезије и радиологије.

Панел "Заблуде о држави као власнику"

Неефикасно пословање јавних предузећа
У Србији има много јавних предузећа, неефикасно послују, пружају слаб квалитет услуга и
предмет су политичких и партијских злоупотреба од стране власти, оценио је вечерас
професор Економског факултета Милојко Арсић на панелу "Заблуде о држави као власнику",
који је организовао Либек.
Пише: ФоНет
"Тај сектор у Србији је предимензионисан. Имамо много већи број предузећа и њихова важност
у погледу учешћа у БДП у запослености је већа него што је примерено једној тржишној
економији", рекао је Арсић.
Он је додао да се прецизно не зна колико има јавних предузећа у Србији наводећи да се
најчешће говори да их има између 650 и 700, плус 150 предузећа која су била друштвена и сада
су у државном власништву.
"У јавним предузећима укупно је запослено око 160.000 људи, док је у предузећима која још
нису приватизована запослено још око 50.000 људи", рекао је Арсић.
Он је рекао да су резултати пословања јавних предузећа лоши што се види по томе што су
државне субвенције које добијају високе, док је квалитет услуга низак, посебно када су у
питању комунална предузећа.
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Према његовим речима, тим предузећима се лоше управља, постављају се партијски активисти
на кључна места, запошљавају се партијски активисти, али и рођаци, а инвестиције тих
предузећа су мале.
Заменица главног уредника Центра за истраживачко новинарство Србије (ЦИНС) Ивана
Јеремић рекла је да је свим проблематичним предузећима, и јавном сектору уопште,
заједнички "вео тајне".
"Највећи проблем је недостатак одговорности, а одговорности нема зато што нема инстутиција
које би радиле свој посао и кажњавале људе који управљају тим предузећима на начин који
није примерен", истакла је Јеремић.
Она је рекла да, истраживања која је радио ЦИНС, показују да најчешће "ситна корупција
заврши на судовима".
"Ако се икад и заврши осуђујућим пресудама то су најчешће условне казне", рекла је Јеремић.
Она је указала и на проблем власништва државе у медијима. Јеремић је рекла да, иако се
држава номинално повукла из власништва у медијима, а Новинска агенција Тањуг званично
престала да постоји 2015. године, она и даље ради.
"Све је то под велом тајне, пошто и даље не знамо како се финансира. Постоје индиције да
добијају неки новац од јавних предузећа.
Они кажу да то нема везе са њиховим извештавањем, али нико од нас није добио одговор због
чега држава није испоштовала закон којим је Тањуг требало да буде укинут", изјавила је
Јеремић.
Она је рекла да је и конкурсно финансирање медија проблематично и навела да подобни
медији добијају новац, док у комисијама које одлучују о томе ко ће добити новац седе људи
повезани са странкама.
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Повереник за информације од јавног значаја Родољуб Шабић рекао је да су, када је у питању
однос према обавезама које имају према закону, јавна предузећа "субјекти који се
понашају као најмоћнији".
"Најотвореније и најдрскије се захтевима јавности супротстављају ова предузећа", рекао је он.
Администратор пројеката Транспарентност Србија Златко Минић рекао је да је извлачење
новца из јавних предузећа специфичан систем корупције, односно куповина бирача преко
јавних предузећа кроз извлачење новца.
"То није извлачење новца само за потребе партије.За нашу земљу, Владу и јавна предузећа је
специфично извлачење прихода јавних предузећа и препумпавање тога у буџет уместо да иде у
инвестиције и онда се приказује да постоји буџестки суфицит, приказује се привидна слика
веома успешне Владе, а јавна предузећа не могу да одговоре својој основној намени", рекао је
Минић.
Председник Либека Милош Николић рекао је да, према истраживању које су радили, 53 одсто
студената у Србији сматра да држава може ефикасно да управља предузећима, као и приватни
сектор, док 33 одсто испитаника сматра да би држава требало да отвара нове фабрике и тиме
подстиче
запошљавање.
Он је рекао да у Либеку сматрају да су државна преузећа "увек била легло корупције и
злоупотребе јавних ресурса".
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