
Повереништвима Независног синдиката 
културе и уметности Србије 

Информација 

Како смо обавештени, ових дана готово у свим нашим повереништвима и на 
наше чланове се врши притисак од стране активиста УГС „Независност,, који 
покушавају да лажима, клеветама и претаама поврате изгубљено чланство. 

Обавештавамо све наше чланове да је због лажи и клсвета против 
БРАНИСЛАВА ЧАНКА поднета КРВИЧНА ПРИЈАВА и да је суђење заказано 
за 04.11.2010. године у Београду. Да је, такође, потив Бранислава Чанка поднето и 
више кривичних пријава од наше стране због злоупотребе службеног положаја и да 
ћете ближе информације добити по завршеним судским процесима. 

Поштоване колеге, морате бити свесни тога да Грански синдикат културе 
и уметности „Независноет,, НИЈЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВАН синдикат и да је на 
његовом челу тренутно, Момчило Ненадовић, човек који је буквално „вегетирао,, у 
синдикалном покрету и који не поседује ни знања ни вештине уз помоћ којих би 
мога представљати лидера једног гранског синдиката. 

Ја заиста нисам сигуран да ли сте упознати са чињеницом да ЗАПОСЛЕНИ у 
синдикату „Независност,, воде судски спор против УГС ;;Независност„ којим 
захтевају исплату зарада и доприноса. 

Поштоване колеге, Независни синдикат културе н уметности Србије „воде,, 
синдикални активисти који иза себе имају учешће у преговорима за закључивање 
два нациоиална Колективна уговора, два Колективна уговора за установе културе 
Београда и више Колективних уговора за јединице локалне самоуправе. 

Ми добро знамо шта је социјални дијалог, како се он води, знамо који су 
ваши проблеми и имамо пут којим ћемо стићи до бољих услова за рад, већих зарада 
и квалитетнијег положаја запослених у култури.То је чињеница која неоспорно иде 
у корист наших чланова.У овом тренутку заиста немамо времена да се бавимо 
празним причама УГС ;;Незавиеност„ јер радимо на измени урсдбс о зарадама 
запослених у култури, на преговорима о повећању зарада ча 2011.годину, и 
уједпачавању зарада на територији читаве Рспублике Србије. 

Празна наклапаља и оговарања остављамо другима. 
Ми морамо да радимо. 
 
 
 

У Београду, 12.10.2010.година 

 

Председник Независног 
синдиката културе и уметности 

Србије: 
Зоран Ђуричић с.р. 

 


