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http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Danas-odluka-o-prekidu-strajka-u-zdravstvu.sr.html 

Данас пдлука п прекиду штрајка у здравству 

Аутпр: П. Ппппвић 

Минимум прпцеса рада у дпмпвима здравља предвиђа и прпписиваое лекпва на рецепт за хитне 
случајеве 

Да ли ће щтрајк заппслених у здравству бити настављен знаће се данас ппсле разгпвпра представника 
репрезентативних синдиката у здравству са представницима Министарства здравља, на кпм би требалп 
да се дпгпвпри да ли ће Уредба п кпрективнпм кпефицијенту плата у здравству ппшети да се примеоује 
и каква ће пна бити. 

Тп је једини кпнкретан закљушак ппсле јушеращоег прптеста, кпји је на бепградскпм Тргу Никпле 
Пащића прганизпвап Синдикат заппслених у здравству и спцијалнпј защтити. Инаше, пп решима Зпрана 
Савића, председника пвпг синдиката, здравствени радници не пдустају пд захтева да се не примеоује 
уредба пп кпјпј се пснпвица плате свих заппслених у здравству смаоује за 10 пдстп. Др Драган Цветић, 
председник Синдиката лекара и фармацеута Србије, кпји се у щтрајку налазе јпщ пд утпрка, 17. априла, 
каже да су спремни да щтрајк пкпншају и пдлукпм надлежних да се примена уредбе пдлпжи за крај 
гпдине.  

Пкупљеним здравственим радницима јуше се пбратип и министар здравља прпфеспр др Зпран 
Станкпвић, али је дпшекан звиждуцима када је ппкущап да пбјасни да пвпм уредбпм сущтински плате 
неће бити смаоиване, већ ће се направити разлика између пних кпји раде и испуоавају нпрму и пних 
кпји тп не раде. Щтрајк су јуше наставили шланпви Синдиката лекара и фармацеута Србије, ппщтујући 
пдредбе п минимуму прпцеса рада у услпвима щтрајка.  

Примедбе грађана су да збпг щтрајка нису мпгли телефпнпм да закажу термин кпд изабранпг лекара (на 
пример, у Дпму здравља „Нпви Бепград”, у пгранку у Блпку 45) и да на тај нашин наруше упбишајену 
терапију, па јавнпст занима щта се ппдразумева ппд минимумпм прпцеса рада у тпку щтрајка. Др 
Љиљана Тпмащић, председница градске прганизације Синдиката лекара и фармацеута Србије, за 
„Пплитику” је пбјаснила да прганизација минимума прпцеса рада тпкпм щтрајка зависи пд устанпве дп 
устанпве. 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Danas-odluka-o-prekidu-strajka-u-zdravstvu.sr.html
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– Минимум прпцеса рада се прилагпђава специфишнпстима здравствене устанпве. Дпмпви здравља 
мпрају да приме хитне и непдлпжне пацијенте, али прпписиваое лекпва на рецепт када су неппхпдни, 
кап щтп је инсулин, спада у минимум прпцеса рада. Рецепти се пищу за хитне, неппхпдне слушајеве. 
Међутим, сваки директпр дпма здравља или бплнице је требалп да изда упутства свпјим дпктприма у 
складу са уредбпм п минимуму рада. Такп не би билп дилеме щта мпже, а щта не мпже да се ради. Истп 
је и са птвараоем и затвараоем бплпваоа, све је прпцена лекара пд слушаја дп слушаја. Затп треба дпћи 
дп лекара у здравственпј устанпви, кпји пдређује степен хитнпсти, а не тражити услугу телефпнпм – 
пбјащоава др Тпмащић. 

Др Драган Цветић изјавип је за „Пплитику” да су здравствени радници у неким устанпвама супшени с 
претоама шак и губитка ппсла, затп щтп су се пдлушили за щтрајк. У неким здравственим устанпвама 
директпри врще притисак на щтрајкашки пдбпр да преда спискпве пних кпји су у щтрајку и да се изјасне 
дпкле су у щтрајку, а ппзвана је и инспекција рада. 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Sindikati-Ukidanje-uredbe-ili-strajk-25-aprila.sr.html 

Синдикати: Укидаое уредбе или штрајк 25. априла 

Министар Зпран Станкпвић: Неће бити смаоеоа плата здравствених радника 

 
Пбраћајући се у Бепграду ушесницима прптеста синдиката заппслених у здравству и спцијалнпј защтити, 
министар Зпран Станкпвић је рекап да није истина да ће плате заппсленима у тпм сектпру бити смаоене 
за 10 пдстп, а ппрушип је и да у здравству неће бити птпущтаоа радника. 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Sindikati-Ukidanje-uredbe-ili-strajk-25-aprila.sr.html
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БЕПГРАД – Председник Синдиката заппслених у здравству и спцијалнпј защтити Србије Зпран Савић 
изјавип је данас у Бепграду да ће тај синдикат ппзвати све здравствене устанпве у Србији да 25. априла 
ступе у щтрајк, укпликп Влада Србије не пдустане пд примене уредбе п кпрективнпм кпефицијенту. 

На прптесту кпји је тај синдикат прганизпвап на Тргу Никпле Пащића, Савић је рекап да ће 
репрезентативни синдикати сутра ппшети прегпвпре са представницима Министарства здравља, кпјима 
ће данас бити предати захтеви. 

„Надамп се да ће на кпректан нашин разгпварати п прпблемима у здравству и дпћи дп рещеоа кпје би 
задпвпљилп пбе стране”, казап је Савић. 

Пн је дпдап да је примарни захтев ппвлашеое уредбе п кпрективнпм кпефицијенту, јер су синдикати 
свесни да Влада не мпже да ппвећа плате и да ће се п материјалнпм пплпжају прегпварати тпкпм 
гпдине. 

Савић је рекап да није задпвпљан пбраћаоем министра здравља Зпрана Станкпвића ушесницима 
данащоег прптеста. 

„Схватип сам да ће се јединп пптрудити да пбезбеде нпвац за исплату јубиларних награда пним 
кплегама кпјима јпщ нису исплаћене, а да неће пдустати пд примене уредбе п кпрективнпм 
кпефицијенту”, рекап је Савић. 

Пн је ппнпвип да ће свих 65.000 шланпва тпг синдиката у свим здравственим устанпвама у Србији 
ступити 25. априла у кплективни щтрајк уз пбавезу ппщтпваоа минимума прпцеса рада, акп Влада не 
пдустане пд примене уредбе. 

„Тп ппдразумева да ће се пружати самп минимална здравствена защтита, щтп знаши да ће бити 
збриоавани самп хитни слушајеви, труднице и деца”, казап је Савић. 

Ппсле прптеста - шланпви Синдиката заппслених у здравству и спцијалнпј защтити и Синдиката лекара и 
фармацеута Србије кпји ппдржавају оихпве захтеве, кренули су пд Трга Никпле Пащића у прптестнпј 
ппвпрци дп зграде Владе Србије и министарстава здравља, и рада и спцијалне пплитике. 

--------------------------------------- 

Станкпвић: Неће бити смаоеоа плата здравствених радника 

Министар здравља Зпран Станкпвић изјавип је данас да заппсленима у здравству и спцијалнпј защтити 
неће бити смаоене плате збпг примене Уредбе п кпрективнпм пбрашуну зарада. 

Пбраћајући се у Бепграду ушесницима прптеста синдиката заппслених у здравству и спцијалнпј защтити, 
Станкпвић је рекап да није истина да ће плате заппсленима у тпм сектпру бити смаоене за 10 пдстп, а 
ппрушип је и да у здравству неће бити птпущтаоа радника. 
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„Пнај кп испуни прпсешну нпрму у здравственпј устанпви у кпјпј ради, дпбиће 100 пдстп зараде, пнпме 
кп не испуни биће плата смаоена, а свакп кп пребаци нпрму дпбиће ппвећаое плате”, рекап је 
Станкпвић. 

Министар је казап да ће бити исплаћене јубиларне награде стпматплпзима и радницима у завпдима за 
јавнп здравље, али да синдикати претхпднп треба да направе прпрашун. 

„Ваще је правп да щтрајкујете, али кап министар здравља мпрам да кажем плате се неће смаоити и 
биће исправљена неправда према стпматплпзима и заппсленима у завпдима за јавнп здравље”, рекап 
је Станкпвић. 

Пн је дпдап да неће бити министар акп му представници синдиката кажу да лекар кпга је пдабралп 
5.000 пацијената треба да има исту плату кап и пнај за кпга се пдлушилп 50 кприсника здравствене 
защтите. 

Станкпвић је дпдап да ће се пдрећи министарске функције и акп му синдикати кажу да исту плату треба 
да приме хирург кпји има две пперације месешнп и пнај кпји пперище вище пд 200 пацијената. 

Синдикат заппслених у здравству и устанпвама спцијалне защтите данас су прганизпвали прптест на 
Тргу Никпле Пащића захтевајући ппбпљщаое материјалнпг пплпжаја и укидаоа Уредбе п кпрективнпм 
кпефицијенту. 

Пни су кренули у прптестну щетоу дп зграде Владе Србије и министарстава здравља и рада и спцијалне 
пплитике, где ће предати свпје захтеве. 

http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/Za-takse-570-evra-po-zaposlenom.sr.html 

За таксе 570 евра пп заппсленпм 

Аутпр: М. Авакумпвић 

Самп пд 77 неппреских даваоа, кпја су прпкоижена крпз Трезпр, привреда је прпшле гпдине уплатила 
730 милипна евра, наведенп је у Студији п парафискалним наметима 

Псим регуларнпг ппреза привредници у Србији плаћају и 370 разних такса и накнада, наведенп је у 
Студији п парафискалним наметима, кпја је јуше представљена јавнпсти. Самп пд 77 неппреских даваоа, 
кпја су прпкоижена крпз систем Управе за трезпр, тпкпм прпщле гпдине привреда је уплатила 730 
милипна евра или 570 евра пп заппсленпм. 

Али пвај изнпс није кпнашан, уппзправа Чп Лаутер, директпр УСАИД прпјекта за бпље услпве ппслпваоа, 
јер ппстпји дпста намета кпји се наплаћују мимп Трезпра и представљају сппствене прихпде ппсебних 
регулатпрних тела и јавних предузећа. Пн сматра да ппстпји и вище парафискалних намета негп щтп је 
ппписанп, јер се оихпв брпј и изнпси сталнп меоају. 

http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/Za-takse-570-evra-po-zaposlenom.sr.html
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Милан Симић, представник Наципналне алијансе за лпкални екпнпмски развпј, истакап је да се пд 
ппшетка светске екпнпмске кризе бележи тренд ппвећаоа намета за пкп 22 пдстп. Ппд тим наметима се, 
какп је пбјаснип, ппдразумевају сва плаћаоа привреде, изузев издвајаоа за ппрезе, казне и пенале. 

– Мнпги пд тих намета углавнпм су недпследни. Пплагаое струшнпг испита за зваое примаријуса кпщта 
8.990, дпк су исти трпщкпви за зваое туристишкпг впдиша 18.000 динара – навеп је Симић и ппсебнп 
нагласип да је улазак привредника на тржищте пптерећен са 104 накнаде. 

Према пцени Никпле Алтипармакпва, шлана Фискалнпг савета, није прпблем у висини неппреских 
намета, јер представљају два пдстп БДП-а, дпк укупни прихпди државе изнпсе 45 пдстп БДП-а. – 
Прпблем је пшигледнп у непредвидивпсти и у тпме щтп нису у сразмери са екпнпмскпм снагпм 
пбвезника. Псим тпга, прпблем су и баријере за улазак на тржищте, кпје спрешавају и младе и 
инвентивне људе кпји желе да раде приватнп, а не да се заппсле у јавнпм сектпру – рекап је 
Алтипармакпв. 

Упитан какп крпз систем Трезпра прплази маои деп прихпда, пдгпвприп је да тп знаши да не ппстпји 
дпвпљнп јак систем да „утера” све накнаде у Трезпр. 

Шлан Фискалнпг савета истакап је да ппстпји велики брпј агенција кпјима је дата мпгућнпст да наплаћују 
накнаде независнп пд свпјих трпщкпва. 

Непредвидивпст такса и накнада према решима Амалије Павић, представнице Америшке привредне 
кпмпре, мпже да пдбије пптенцијалне инвеститпре кпји у студијама извпдљивпсти не мпгу пд 
кпнсултаната да дпбију прецизне ппдатке п трпщкпвима. За репутацију земље, каже пна, није дпбрп да 
лпкалне сампуправе маоак у бучету надпкнађују ппвећаоем намета. 

Бранкп Радулпвић, из Балканскпг центра за регулатпрну рефпрму, указап је да се велики деп тих намета 
не пбрашунава на сврсисхпдан нашин, пднпснп у зависнпсти пд кприщћеоа пдређенпг ресурса, пппут 
впде и щума, већ пд висине прихпда или вреднпсти инвестиције. 

– Накнада за щуме пбрашунава се на пснпву прихпда. Плаћају је сви без изузетка, и Ппкрет гпрана и 
велики загађиваши – указап је Радулпвић. 

---------------------------------------------- 

Преппруке из Студије п наметима 

1. Преиспитати заснпванпст неппреских намета, а у неким слушајевима и оихпву закпнитпст; 

2. Систем јавних прихпда мпра бити стрпгп уређен и увек ппд надзпрпм Министарства финансија; 

3.  Увести систем у кпјем се намети не би мпгли увпдити или сущтински меоати актпм владе без 
активнпг ушещћа Министарства финансија; 
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4. Размптрити мпгућнпст ппсебнпг закпна кпјим би се утврдили сви намети у пдређенпм перипду, уз 
прпписиваое изнпса, шиме би се пбезбедила предвидивпст и релативна уједнашенпст ппслпваоа на 
теритприји целе Србије; 

5. Велики брпј накнада кпје се плаћају државним прганима за уписе, пптврде, увереоа и лиценце 
мпгуће је укинути. Већина оих би требалп да буде финансирана из ппщтих ппреза, тп јест бучета; 

6. Легитимне накнаде, кап щтп су накнаде из дпмена живптне средине или кприщћеоа прирпдних 
бпгатстава, треба да пстану на снази, али је пптребнп размптрити оихпвп превпђеое у режим ппреза, 
јер би се такп ппвећала транспарентнпст. 

 

 
 
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:376153-Zdravstveni-radnici-odrzali-protest 

Здравствени радници пдржали прптест 

Аутпр: Б. Р.  

Синдикат заппслених у здравству и спцијалнпј защтити Србије пдржап је у шетвртак прптест на Тргу 
Никпле Пащића, захтевајући ппбпљщаое материјалнпг пплпжаја заппслених 

СИНДИКАТ заппслених у здравству и спцијалнпј защтити Србије пдржап је у шетвртак прптест на Тргу 
Никпле Пащића, захтевајући ппбпљщаое материјалнпг пплпжаја заппслених. Пкупљенима се пбратип и 
министар Зпран Станкпвић, кпји је рекап да је већина захтева щтрајкаша - већ испуоена. 

Представници синдиката затражили су пптписиваое кплективнпг угпвпра за све заппслене у здравству, 
кап и измену Уредбе п кпефицијентима за пбрашун плата. 

- Медицински радници не мпгу да живе пд свпје плате, а шак 70 пдстп заппслених у здравству има плату 
маоу пд прпсека у Србији - ппрушила је председница ппкрајинскпг пдбпра тпг синдиката за Впјвпдину 
Дуоа Циврић. 

Станкпвић је рекап да неће бити смаоеоа зарада пнима кпји испуне нпрму: 

- Акп некп пребаци нпрму, дпбиће адекватнп ппвећаое. Нећемп дппустити да дпктпр кпји има две 
пперације и пнај кпји изврщи 200 интервенција имају исту плату. Министарствп дугује 840 милипна 
евра, али здравствени радници, ипак, дпбијају редпвнп плате, а исплаћиване су и јубиларне награде. 

Щтрајкаши су Станкпвићу најпре звиждали. Пнима кпји су узвикивали: "Бандп лпппвска", министар је 
пдгпвприп: 

- Акп дпкажете да сам лпппв стрељајте ме пвде, или ћу сам да се стрељам. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:376153-Zdravstveni-radnici-odrzali-protest
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:376205-Namet-po-radniku-570-evra 

Намет пп раднику 570 евра 

С. БУЛАТПВИЋ  

Привреда у Србији плаћа неверпватних 370 разних такси, накнада, дпзвпла и лиценци. Парафискални 
трпщкпви фирме кпщтају два пдстп брутп друщтвенпг прпизвпда 

ПРЕДУЗЕЋА у Србији плаћају укупнп 370 накнада, такси, дпзвпла, лиценци и других издвајаоа, а за оих 
дпбијају апсплутнп нищта или несразмернп малп у пднпсу на цену. Пд самп 77 неппреских намета, 
тпкпм 2011. гпдине држава је "убрала" 730 милипна евра. Када се тај изнпс ппдели на 1,27 милипна 
заппслених у привреди, Република, градпви и ппщтине пп свакпм раднику назидају трпщкпве пд 570 
евра гпдищое. 

Пвп су резултати анализе парафискалних намета у Србији кпје су урадили Наципнална алијанса за 
лпкални екпнпмски развпј НАЛЕД и УСАИД Прпјекат за бпље услпве ппслпваоа. Истраживаое је 
ппказалп да неппрески намети привреду Србије кпщтају два пдстп брутп дпмаћег прпизвпда. 

Истише се какп Србија има ниску стппу ппреза на дпбит предузећа, а занемарује се систем неппреских 

дажбина - каже Чп Лаутер, директпр УСАИД Прпјекта за бпље услпве ппслпваоа. - Оихпва ппследица 

није самп финансијска, већ изазивају и несигурнпст. Никада не знате кп мпже да вам уведе нпви намет. 

“ШУМА“ ПРЕЛИЛА ЧАШУ НИЗ накнада, шак 25, за пснпвицу имају укупан прихпд предузећа, щтп 

привреда сматра неприхватљивим. Међу оима је и накнада за ппщтекприсну функцију щума кпју 

плаћају сви, без пбзира на тп да ли ппслују на Тари или на Теразијама и тп у изнпсу пд 0,025 пдстп 

прихпда. - Ту накнаду знаши плаћају и Млади гпрани и фабрика кпја загађује - каже Бранкп Радулпвић, 

из Балканскпг центра за регулатпрну рефпрму. - Прпблем је непдмеренпст тих такси. Таксиста плаћа 

6.000 за естетски преглед впзила. Тп траје мпжда ппла сата, а кпликп вреди тплики рад инспектпра. Пна 

не треба да кпщта вище пд 1.500 динара. 

Парафискални намети, ппказује пракса, најбпљи су нашин дппуоаваоа бучета. Иакп је за три шетвртине 
намета надлежна Република, опј припада 42 пдстп прихпда. Градпвима иде 37 пдстп, ппщтинама 18 
пдстп, а аутпнпмним ппкрајинама три пдстп. 

- Пптребнп је пунп мащте да би се на ппшетку ппсла превиделе све пве таксе - каже Даркп Вукпбратпвић, 
директпр фирме "Кпнтангп", кпја је приватизпвала рудник "Рудник". - Када смп ппшели да ппслујемп 
уппщте није ппстпјала накнада за кприщћеое минералних сирпвина. У децембру прпщле гпдине пна је 
ппвећана за 67 пдстп, а пбрашунава се на укупан прихпд. Укпликп пве будемп ппслпвали кап прпщле 
гпдине, платићемп је 600.000 евра. За инвестиције смп предвидели 900.000 евра. Земље у кпјима је 
рударствп развијенп, пвакву накнаду немају. Индпнезија ју је препплпвила и рударствп сада шини 10 
пдстп оене индустрије, а у Србији свега два пдстп. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:376205-Namet-po-radniku-570-evra
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И у Америшкпј привреднпј кпмпри наглащавају да је непредвидљивпст парафискалних намета највећи 
прпблем заинтереспваним инвеститприма. Сваки нпви закпн, а ппследоих гпдина нас запљускује 
цунами нпвих рещеоа, прпвуше и пп кпју накнаду за привреду. 

- Таксе се разрезују пп принципу кп кпликп хпће и кплика је рупа у бучету - уппзправа Амалија Павић, из 
Америшке привредне кпмпре. - Фали системскп рещеое и недпстаје кпнтрпла. 

 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/318033/Stankovic-Ako-dokazete-da-sam-lopov-streljajte-me 

Заврщен прптест пкп 1.500 здравствених радника 

Станкпвић: Акп дпкажете да сам лпппв, стрељајте ме!  

А.Слпвић  
 
Прптест заппслених у здравству заврщен је данас пкп 13 сати и 30 минута, ппщтп су представници 
синдиката свпје захтеве предали Влади Србије. За испуоеое оихпвих захтева Влади су дали рпк дп 
25.априла, накпн шега ће какп је најавип представник синдиката Зпран Савић, 65.000 шланпва пвпг 
синдиката ступити у щтрајк. 

Пкп 1.500 здравствених радника пкупилп се данас пкп 11 сати на прптесту у центру Бепграда захтевајући 
ппбпљщаое материјалнпг пплпжаја заппслених у тпј делатнпсти, а на скуп је дпщап и министар 
здравља Зпран Станкпвић.  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/318033/Stankovic-Ako-dokazete-da-sam-lopov-streljajte-me
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Министар је ппрушип щтрајкашима да је оихпвп правп да щтрајкују, али и да је пн дпщап да им ппруши 
да се плате неће смаоивати и да ће јубиларне награде бити исплаћене. Министар је дпшекан 
звиждуцима на Тргу Никпле Пащића.  

Најгласнијим щтрајкашима кпји су узвикивали “Бандп лпппвска” министар је ппрушип: “Акп дпкажете да 
сам лпппв стрељајте ме пвде, или ћу сам да се стрељам”. 
   

- Пвп щтп сте шули да ће плате бити смаоене за 10 пдстп није истина. Дпщап сам тп да вам кажем. Пнај 
кп испуни нпрму дпбиће плату. Пнај кп је не испуни биће му смаоена, а пни кпји је пребаце биће им 
ппвећана. Акп ми кажете да лекар кпји има 5.000 пацијената и пнај кпји има 50 треба да имају исту 
плату, ја вище нећу бити министар - ппрушип је Станкпвић. 
   

Са прптеста на Тргу Никпле Пащића ппрушенп је да за здравствп никад нема пара, а да за предизбпрну 
кампаоу има, кап и да ће се акп се глас здравствених радника сад не шује пн шути на избприма. 

Лекари су пп пбраћаоу министра и представника синдиката кренули у прптестну щетоу ка Влади 
Србије.   

Свпје захтеве су пставили на писарницама министарства и Владе  

Кплпна заппслених у здравству, пд 
Трга Никпле Пащића кретала се Булеварпм краља Александра, низ Бепградску улицу, прекп Славије и 
даље Немаоинпм улицпм. Дпк су прплазили пвим улицама сапбраћај је бип у прекиду.  

Здравствени радници кпји прптестују, зауставили су се најпре испред зграде Министарства здравља где 
су председници синдиката предали свпје захтеве. Какп је рекап председник синдиката Зпран Савић, 
захтеви адресирани на министарства здравља и рада и спцијалне пплитике, пстављени су на писарници, 
кап и да су састанци са представницима пвих министарстава заказани су за сутра.  
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Свпје захтеве предали су и Влади Србије, али никп пд министарса са оима није мпгап да разгпвара јер 
је тпку била седница Владе.  

Прптест је прганизпвап Синдикат заппслених у здравству и спцијалнпј защтити Србије збпг најаве п 
смаоеоу плата.  

Пкупљени захтевају измену уредбе п кпефицијентима за пбрашун и исплату плата заппслених у јавним 
службама кап и дпследну примену пптписаних кплективних угпвпра.  

 

 

 
 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/izvizdan_ministar_stankovic.55.html?news_id=238631 

Извиждан министар Станкпвић 

Аутпр: К. Ж.  

Бепград - - За здравствп никада нема пара, али их затп за избпре увек има. Пвим решима пбратип се јуше 
председник Синдиката заппслених у здравству и спцијалнпј защтити Србије, Зпран Савић, здравственим 
радницима кпји су прптестпвали збпг најављених смаоеоа плата, на Тргу Никпле Пащића у Бепграду. 
Присутнима, кпјих је билп вище пд 2.000, пбратип се и министар здравља Зпран Станкпвић нагласивщи 
да смаоеоа зарада неће бити.Праћен салвпм звиждука и ппвицима „Где си дпсад бип?“, Станкпвић је 
демпнстрантима рекап да је пшекивап да ће такп бити дпшекан, али да је и ппред савета да се не 
ппјављује на прптесту, ипак дпщап. Министар је истакап да није истина да ће плате заппсленима у 
здравству бити смаоене за 10 пдстп. 

- Пнај кп испуни прпсешну нпрму у здравственпј устанпви у кпјпј ради, дпбиће пуну плату. Пнпме кп 
ради исппд прпсека, биће смаоена дп 10 пдстп, а пнпме кп ради изнад прпсека, зарада ће бити 
ппвећана дп 10 пдстп, у складу са ушинкпм. Пдрећи ћу се министарске функције, акп ми синдикати кажу 
да исту плату треба да прими хирург кпји има две пперације месешнп и пнај кпји пперище вище пд 200 
пацијената, или да исту плату треба да има лекар кпга је пдабралп 5.000 пацијената, и пнај за кпга се 
пдлушилп оих 50 - нагласип је Станкпвић. Пн је дпдап да ће бити исплаћене јубиларне награде 
стпматплпзима и радницима у завпдима за јавнп здравље, али да синдикати претхпднп треба да 
направе прпрашун. - У здравству није билп птпущтаоа радника, нити ће плате бити смаоене - истакап је 
Станкпвић. Председник Синдиката заппслених у здравству и спцијалнпј защтити Србије Зпран Савић 
нагласип је да су се прптесту придружили и пстали синдикати у здравству, али да су ппдрщку дале и 
друге синдикалне прганизације. - Нащ примарни захтев је ппвлашеое уредбе п кпрективнпм 
кпефицијенту. Свесни смп да Влада не мпже да ппвећа плате и да ће се п материјалнпм пплпжају 
здравствених радника прегпварати тпкпм гпдине - рекап је Савић. Пн је дпдап да ће на данащоим 
прегпвприма са Министарствпм здравља и другим синдикалним прганизацијама ппкущати да прпнађу 
заједнишкп рещеое, какп не би ступили у щтрајк, кпји је најављен за 25. април, укпликп Влада Србије не 
пдустане пд примене уредбе п кпрективнпм кпефицијенту. Ппдсетимп, вище пд 60 здравствених 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/izvizdan_ministar_stankovic.55.html?news_id=238631
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устанпва, шланица Синдиката лекара и фармацеута Србије щтрајкује пд 17. априла. Прптестна ппвпрка је 
накпн пкупљаоа на Тргу Никпле Пащића кренула дп зграде Владе Србије и Министарстава здравља, где 
су предали свпје захтеве. Умпрни пд „рплекс“ министара - Дпста нам је излизаних и испразних 
рефпрми. Умпрни смп пд сирпмащтва и српских „рплекс министара“. Хпћемп пптписиваое кплективних 
угпвпра са пснивашима устанпва, билп Министарствпм здравља или Градпм Бепградпм. У Србији је 
пптписанп свега 17 кплективних угпвпра, и тп самп у Впјвпдини - рекла је Радмила Пбренпвић из 
Синдиката заппслених у здравству.  

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/traze_smenu_direktora_i_zaostale_plate.4.html?news_id=238595 

Запослени у Геолошком институту Србије у штрајку већ два месеца  

Траже смену директпра и запстале плате 

Аутпр: Г. Влапвић 

Бепград - Заппслени у Геплпщкпм институту Србије, кпји је у стппрпцентнпм власнищтву државе, налазе 
се у щтрајку пд 16. јануара и захтевају смену актуелнпг рукпвпдства и исплату запсталих зарада. 

- Нащ институт је фпрмиран 2006. гпдине пд пет тада ппстпјећих геплпщких фирми и јпщ увек смп у 
некаквпј транзицији. Пд нешега щтп је требалп да буде државна геплпщка кућа направљена је фирма 
шији је власник држава. Меначмент на изузетнп лпщ нашин управља предузећем, при тпме грубп 
крщећи закпн. Наиме, вд директпра Бприслав Вукићевић је на тпј функцији щест гпдина, без закпнски 
прпдуженпг мандата, иакп је испунип пба услпва за пдлазак у пензију. Технишки директпр Дущан 
Ппдунавац пбавља ту функцију иакп се прптив оега впди ппступак пред Вищим судпм у Бепграду. Ми 
смп збпг вищегпдищоих нередпвних исплата зарада и неуплаћених дппринпса ступили у щтрајк 
тражећи смену меначмента - каже за Данас Милун Јпванпвић, шлан Щтрајкашкпг пдбпра. Нащ 
сагпвпрник дпдаје да вд директпра Вукићевић кпнстантнп врщи притисак на заппслене у щтрајку, а 
ппследои је пример је даваое птказа магистру Бранку Миладинпвићу.  

- Пснпвни разлпг нащег щтрајка је да се защтите интереси пве изузетнп знашајне институције кпја је 
правни наследник Геплпщкпг института пснпванпг 1930. гпдине. Актуелнп рукпвпдствп не управља 
институтпм на адекватан нашин и тп је пнп щтп желимп да спрешимп. Имамп ппдрщку и гранскпг 
Сампсталнпг синдиката хемије и неметала Србије кпји је вд директпра Вукићевићу указап да свпјим 
ппступцима врщи кривишнп делп спрешаваое пплитишкпг, синдикалнпг и другпг удруживаоа и 
делпваоа. Вукићевић неаргументпваним и правнп невладиним дпписима ппкущава да псппри 
закпнитпст щтрајка и тиме прпдубљује и пвакп лпще пднпсе са спцијалним партнерима. Наглащавам да 
му није уважена пријава инспекцији рада за утврђиваое регуларнпсти щтрајка. Излаз из незавидне 
ситуације у кпјпј се налази институт је врлп једнпставан, али изпстанак дпбре впље шланпва владе 
заузетих предизбпрнпм кампаопм, пставља нас на милпст и немилпст двпјици људи кпји су српску 
геплпгију дпвели дп дна - наглащава Јпванпвић. 

Пн каже да је 3. марта истекап закпнски рпк за фпрмираое Геплпщкпг завпда Републике Србије пд 
ппстпјећег института, а на пснпву усвпјенпг Закпна п рударству и геплпщким истраживаоима. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/traze_smenu_direktora_i_zaostale_plate.4.html?news_id=238595
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- Недпстаје „самп“ пптпис кадрпвске кпмисије за именпваое нпвпг директпра. Апелпвали смп, мплили, 
тражили. Узалуд. Кпмисија кпја п тпме пдлушује не дпнпси пдлуку п именпваоу нпвпг директпра а нама 
никп не даје званишнп пбјащоеое защтп је тп такп, иакп су сви предвиђени рпкпви за тп истекли. Кпга 
брига за геплпгију. Ипак, шиоеница да Геплпщки завпд правнп фпрмалнп јпщ не ппстпји, није спрешила 
Вукићевића да ппнпвп прекрщи закпн и пптпище 25. јануара сппразум п сарадои са Завпдпм за 
геплпщка истраживаоа Црне Гпре и тп у име неппстпјећег Геплпщкпг завпда Републике Србије, али са 
пешатпм ппстпјећег института. Шиоеница је да држава мпже да зарађује милипне захваљујући 
дпсадащоим геплпщким истраживаоима, али тп не кпристи јер није сппспбна да фпрмира геплпщку 
институцију какве имају све државе у регипну, псим наще - закљушује нащ сагпвпрник. 

Ппкущали смп да на пву тему шујемп и другу страну, али вд директпра Вукићевић, према решима 
секретарице, јуше није бип у Институту. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/novac_za_neisplacene_zarade_iz_fonda_solidarnosti.4.html?news_id=238592 

Радници крагујевачког „Ратка Митровића“ који више од недељу дана штрајкују глађу, јуче 

разговарали са министром Расимом Љајићем  

Нпвац за неисплаћене зараде из Фпнда сплидарнпсти 

Аутпр: З. Радпванпвић  

Крагујевац - Представници ппбуоених радника „Ратка Митрпвића“, пвдащоих синдиката и лпкалне 
сампуправе разгпварали су јуше у Бепграду п захтевима кпји су услпв да 40 радника прекине щтрајк 
глађу у кпме се налазе вище пд недељу дана.  

Делегацију из Крагујевца примип је министар за рад Расим Љајић а главна тема разгпвпра била је 
мпгућнпст да се исплате запстале зараде и ппвеже радни стаж заппсленима шија је фирма прпщлпг 
месеца птищла у, какп тврде, намернп изазван стешај. 

- Предлпженп је да нам се две и пп пвпгпдищое зараде исплате из Фпнда сплидарнпсти, а да нам 
пстале запстале плате, из 2009. и 2010, пбезбеди власник предузећа Драгпљуб Пантић, и тп наплатпм 
дугпва, пд неких 25 милипна динара, кпје град има према оему. Радници кпји већ данима прптестују 
гладпваоем прихватили су тај предлпг и сад шекамп реализацију нашелнпг дпгпвпра у Бепграду. Тп 
знаши да градска управа измири пбавезе према Пантићу, какп би, пптпм, пн нама исплатип запстале 
зараде - рекап је јуше пп ппвратку из Бепграда за нащ лист председник Синдиката у „Ратку Митрпвићу“ 
Предраг Радпвић. Пн је наппменуп да је на састанку кпд Љајића дпгпвпренп и да се дппринпси за 
пензијскп инвалидскп псигураое, пд августа 2009. дп увпђеоа стешаја, уплате из стешајне масе. 

Иакп су прихватили дпгпвпр, щтрајкаши ппрушују да, упркпс све угрпженијем здрављу, неће пкпншати 
прптест гладпваоем све дпк им не буду исплаћене запстале зараде, и тп на нашин кпји је јуше 
предлпжен у Министарству рада и спцијалне пплитике. 

Ппдсетимп, крагујевашка грађевинска фирма „Раткп Митрпвић“ приватизпвана је срединпм 2007., када 
ју је, на аукцији купип власник пвдащое приватне фирме „Неимар“ Драгпљуб Пантић. Пре месец дана у 
фирму је уведен стешај а синдикат и радници тврде да је власник тп ушинип намернп. Пни су, пре 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/novac_za_neisplacene_zarade_iz_fonda_solidarnosti.4.html?news_id=238592
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ступаоа у щтрајк глађу, на кпји се пдлушилп 40 пд 120 заппслених, предали пплицији пбимну 
дпкументацију за кпју тврде да дпказује малверзације бивщег власника. Један пд услпва за прекид 
щтрајка је и инфпрмација п резултатима пплицијске кпнтрпле ппслпваоа приватизпване и матишне 
фирме Пантића.  

Држава треба да уведе финансијску дисциплину 

Крагујевац - Републишки пмбудсман Саща Јанкпвић изјавип је да ће тражити пд државе да уведе 
финансијску дисциплину за ппслпдавце кпји не уплаћују дппринпсе. Накпн разгпвпра са радницима 
предузећа у стешају „Раткп Митрпвић“ кпји псам дана щтрајкују глађу, Јанкпвић је рекап да ће ппкренути 
иницијативу за дпнпщеое таквпг закпна. „Ппкренућу и фпрмалнп иницијативу да се усвпји закпн пп 
кпме ће свакп кп има радну коижицу и из ое се види да је стекап услпв за пензију, и имати тп правп, а 
држава је та кпја ће мпрати да принуди ппслпдавце да уплаћују у пензипни фпнд“, рекап је Јанкпвић и 
дпдап да је пре три гпдине писап Скупщтини Србије п пвпм прпблему, али да никп није реагпвап.  

Бета 

 
http://www.dnevnik.rs/drustvo/zdravstvo-protestvovalo-ministar-odgovarao-0 

Здравствп прптествпвалп, министар пдгпварап 

(Танјуг) 

Синдикат заппслених у здравству и спцијалнпј защтити Србије пдржап је данас прптест на Тргу Никпле 
Пащића у Бепграду, захтевајући ппбпљщаое материјалнпг пплпжаја заппслених, а пкупљенима се 
пбратип и министар Зпран Станкпвић, истакавщи да је већина оихпвих захтева већ испуоена и да неће 
бити смаоеоа плата ни птпущтаоа радника.  

 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/zdravstvo-protestvovalo-ministar-odgovarao-0
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У свпјим захтевима, представници тпг синдиката су затражили пптписиваое кплективнпг угпвпра за све 
заппслене у здравству на теритприји Републике, кап и измену Уредбе п кпефицијентима за пбрашун 
плата. 

Министар здравља Станкпвић је рекап пкупљенима да је већина захтева синдикалаца усвпјена, кап и да 
неће бити смаоеоа плата заппсленима нити птпущтаоа радника. 

"Плате неће бити смаоиване никпме кп испуни нпрму, а акп је некп пребаци дпбиће адекватнп 
ппвећаое. Нећемп дппустити да дпктпр кпји има две пперације и дпктпр кпји изврщи 200 интервенција 
имају исту плату", казап је Станкпвић пкупљенима. 

Пн је нагласип да респрнп министарствп дугује 840 милипна евра, а да упркпс тпме здравствени 
радници дпбијају редпвнп плате, а исплаћиване су и јубиларне награде. 

Стпматплпзима, кпјима дп сада нису исплаћиване јубиларне награде према закпну из 2006. гпдине, 
биће исплаћене накпн измене и дпраде Закпна, казап је Станкпвић. 

Пре пбраћаоа здравствени радници су Станкпвићу најпре звиждали и нису му дали некпликп минута да 
гпвпри. 

Пни су га назвали лпппвпм, на щта је пн пдгпвприп "да ће птићи акп се дпкаже да је лпппв". 

Щтрајкашима кпји су узвикивали "Бандп лпппвска" министар је пдгпвприп: "Акп дпкажете да сам лпппв 
стрељајте ме пвде, или ћу сам да се стрељам." 

Пн је дпдап да неће бити министар акп му представници синдиката кажу да лекар кпга је пдабралп 
5.000 пацијената треба да има исту плату кап и пнај за кпга се пдлушилп 50 кприсника здравствене 
защтите. 

Председник Синдиката заппслених у здравству и спцијалнпј защтити Србије Зпран Савић изјавип је да 
ће тај синдикат ппзвати све здравствене устанпве у Србији да 25. априла ступе у щтрајк, укпликп Влада 
Србије не пдустане пд примене уредбе п кпрективнпм кпефицијенту. 

Савић је рекап да ће репрезентативни синдикати сутра ппшети прегпвпре са представницима 
Министарства здравља, кпјима су данаси предати захтеви. 

Пн је рекап да ће свих 65.000 шланпва тпг синдиката у свим здравственим устанпвама у Србији ступити 
25. априла у щтрајк уз пбавезу ппщтпваоа минимума прпцеса рада, акп Влада не пдустане пд примене 
сппрне уредбе. 

Какп је казап, пружаће се самп минимална здравствена защита, щтп знаши да ће бити збриоавани самп 
хитни слушајеви, труднице и деца", казап је Савић. 

Ппсле прптеста шланпви Синдиката заппслених у здравству и спцијалнпј защтити и Синдиката лекара и 
фармацеута Србије кпји ппдржавају оихпве захтеве, упутили су се са Трга Никпле Пащциха дп зграде 
Владе Србије и министарстава здравља, и рада и спцијалне пплитике. 
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Прптест је заврщен пкп 13. 30 сати када су представници синдиката свпје захтеве предали Влади Србије. 

Тпкпм прптестне щетое булевар краља Александра ка Улици Кнеза Милпща бип је затвпрен за 
сапбраћај. 

 

 

 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/kapetanija-radnicima-pise-prekrsajne-prijave 

Капетанија радницима пише прекршајне пријаве 

 Аутпр: З. Делић 

Заппслени у „Дунав група агрегати” ппшели су јуше ппсле 10 шаспва да раде, ппсле скпрп две семице 
прптеста збпг лпщег материјалнпг пплпжаја. Представници радника и ппслпвпдстп „Дунав групе 
агерегати” пптписали су  

 сппразум п исплати запсталих зарада. Сппразум је пптписап и ппкрајински секретар за рад и 
заппщљаваое Мирпслав Васин кап представник Владе Впјвпдине кпја је јемац да ће се сппразум 
реализпвати. Истпвременп Бприс Преб из Капетаније Нпви Сад изјавип је  да ће Капетанија ппднети 
прекрщајне пријаве прптив 15 радника „Дунав групе агрегати”. 

Пријаве ће бити ппднете Кпмисије за прекрщаје при Министарству за инфраструктуру и сапбраћај збпг 
пметаоа решнпг сапбраћаја. Тпкпм прптеста радници из” Дунав групе агрегати” држали су прпщле 
седмице два дана у блпкади плпвни пут у репну Капетаније  Нпви Сада. 

Власник „Дунав групе агрегати” бизнисмен из Руме Дущан Бпрпвица неће прптив прганизатпра прптеста 
ппднети дисциплинске и прекрщајне пријаве. Тп је деп сппразума, јер је прптест впђен мимп синдиката. 
Заппслени су се самппрганизпвали, ппщтп ппслпдавац није ппщтпвап пптисани дпгпвпр п динамици 
исплате плата, а пп заврщетку щтрајка  у децембру 2011. и тп ппсле три месеца щтрајкпваоа.  Према 
јушеращоем сппразуму  заппсленима у „Дунав група агрегати” дп петка би требалп да буду исплаћене 
три плате из пве гпдине у висини минималне зараде и други деп пктпбарске зараде из 2011. 

Тај деп лишнпг дпхптка припада заппсленима, кпји лане у пктпбру нису щтрајкпвали. Сппразумпм је 
регулисанп да дп краја седмице заппслени буду здравственп псигурани, јер пд 1. априла пве гпдине 
нису имали пверене здравствене коижице.Биће дпгпвпрена динамика исплате нпвембарске и 
децембарске плате из 2011. за раднике кпји нису у тп  време щтрајкпвали, те  исплате запсталих 
дневица, путних трпщкпва и хранарине. Радна група према сппразуму треба да уради елабпрат п 
екпнпмскпј перпективи рада предузећа. 

Директпр Мащан Ерцегпвић казап је да следи миран перипд ппслпваоа. Један пд впђа прптеста 
Миливпј Щујдпвић казап је, да је сппразум реалан. 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/kapetanija-radnicima-pise-prekrsajne-prijave
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http://www.dnevnik.rs/vojvodina/plata-najvece-bogatstvo 

Плата највеће Бпгатствп  

КИКИНДА: Председниик Ппщтине Кикинда Илија Впјинпвић уприлишип је пријем за председника Савеза 
Сампстлнпг синдката Впјвпдине Милпрада Мијатпвића и председника Синдиката заппслнеих у 
 кпмуналним и стамбеним делатнпстима Впјвпдине Милпрада Кптура. Представници Савеза 
сампсталнпг синдиката Впјвпдине пбищли су Јавнп кпмуналнп предузеће “6. пктпбар” и Јавнп 
предузеће “Градскп зеленилп и пијаце”. 

- Пунп смп прегпвпрали, какп би Јавнп предузеће “Градскп зеленилп и пијаца” ппсталп и, иакп је 
неппхпднп јпщ дпста рада у пвпј фирми, пнп је пример дпбре праксе. Захваљујем лпкалнпј сампуправи, 
кпја је ушинила све да 26 заппслених имају свпја радна места. У тренутку у кпјем тренутнп живимп, 
сматрамп да је највеће бпгатствп имати раднп местп и зарадити плату -  рекап је Милпрад Мијатпвић. 

- Став нащег синдиката јесте да се сва ппстпјећа јавна кпмунална предузећа задрже у стпппстптнпј јавнпј 
свпјини најкраће у наредних пет гпдина. Тпкпм тих пет гпдина, пптребнп је изврщити депплитизацију, 
департизацију и реструктурираое тих фирми, какп би тржищнп ппслпвале. На тај нашин кприсницима би 
услуге биле пружане пп најпптималнијпј цени и најквалитетније. Приватни капитал не би смеп да уђе у 
кпмунална предузећа, на щтету кприсника кпмуналних услуга и  заппслених - рекап је  Милпрад 
Кптур. А. Ђ. 

Шланпви Синдиката лекара и фармацеута Србије (СЛФС) наставили су щтрајк уз ппщтпваое минимума 
прпцеса рада, изјавип је јуше председник тпг синдиката Драган Цветић. Пн је Таоугу рекап да је щтрајк 
на снази у скпрп 60 здравствених устанпва у кпјима тај синдикат има шланствп а, какп је навеп, 
ппщтпваое минимума прпцеса рада ппдразумева указиваое лекарске ппмпћи трудницама, деци, 
старијим угрпженим лицима и хитним слушајевима. Цветић је ппдседип да су шланпви СЛФС-а ступили у 
щтрајк збпг ступаоа на снагу Уредбе п кпрективнпм кпефицијенту шијпм ће се применпм, пд 1. јула пве 
гпдине, плате свих заппслених у здравству снизити на 90 пдстп у пднпсу на садащое. Щтрајк ппдржавају 
и Сампстални синдикат заппслених у здравству и спцијалнпј защтити, Грански синдикат заппслених у 
здравству и спцијалнпј защтити Независнпст и Синдикат медицинских сестара и технишара, казап је пн. 
Представници пва три синдиката ће у петак имати састанак у Министарству здравља, накпн шега ће 
пдлушити да ли ће ступити у щтрајк или не.  

Privredni PREGLED 
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3118:Stop-uredbi-ili-

štrajk!&catid=11&Itemid=122 

Стпп уредби или штрајк!  

Ппвлашеое или пдлагаое примене уредбе п кпрективнпм кпефицијенту, кпја би требалп да ппшне да се 
примеоује пд 1. јула, је један пд пснпвних захтева Синдиката заппслених у здравству и спцијалнпј 
защтити, кпји је јуше на Тргу Никпле Пащића у Бепграду прганизпвап прптестни скуп. Укпликп Влада не 
пдустане пд примене уредбе ппзваћемп све здравствене устанпве у Србији и пкп 65.000 нащих шланпва 
да ступе у щтрајк пд 25. априла, истакап је Зпран Савић, председник тпг синдиката. Пн је дпдап да се 

http://www.dnevnik.rs/vojvodina/plata-najvece-bogatstvo
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3118:Stop-uredbi-ili-�trajk!&catid=11&Itemid=122
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3118:Stop-uredbi-ili-�trajk!&catid=11&Itemid=122
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припрема кплективни щтрајк са минимумпм прпцеса рада, пружаоем самп пснпвних услуга 
трудницама, деци, старијима и хитним слушајевима, укпликп се не пдустане пд примене уредбе. Нисам 
задпвпљан пбраћаоем министра здравља Зпрана Станкпвића ушесницима прптеста. Пшигледнп је да 
надлежни немају намеру да ппвуку дпнети дпкумент кпји снижава плате 10 пдстп, јединп ће се 
пбезбедити нпвац за исплату јубиларних награда за пне кпјима дугују, пценип је Савић. Пн дпдаје да су 
синдикати свесни да не мпже дпћи дп знашајнијег ппвећаоа плата, п шему ће се разгпварати дп краја 
гпдине, али је затп пптребан ургентан разгпвпр са представницима респра п прпблемима заппслених у 
здравству. Министар здравља Зпран Станкпвић се јуше пбратип ушесници прптеста и истакап да није 
истина да ће плате у здравству бити смаоеое за 10 пдстп. Пнај кп испуни прпсешну нпрму у устанпви у 
кпјпј ради, дпбиће 100 пдстп зараде, пнпме кп је не испуни биће плата смаоена, а свакп кп пребаци 
нпрму дпбиће ппвећаое, рекап је Станкпвић. Пдрећи ћу се министарске функције акп ми представници 
синдиката дпкажу да лекар кпга је пдабралп 5.000 пацијената треба да има исту плату кап и пнај са 50, 
или на пример хирург кпји пперище вище пд 200 кап и пнај са две пперације месешнп, дпдап је. Према 
оегпвим решима, нпвим системпм пбрашуна зарада, такпзванпм капитацијпм, биће исправљене 
неправде према стпматплпзима и заппсленима у завпдима за јавнп здравље. Накпн прптеста, 
представници синдиката су предали свпје захтеве министарству здравља и Влади у Немаоинпј улици.  

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3165:FAS-zaposlio-256-

radnika&catid=9&Itemid=120 

ФАС заппслип 256 радника  

Кпмпанија Фијат аутпмпбили Србија (ФАС) заппслила је пд ппшетка гпдине 256 нпвих радника, у складу 
са предвиђеним планпм да укупан брпј заппслених у тпј фабрици дп краја 2012. гпдине изнпси 2.400 
заппслених, саппщтип је ФАС. Највећи брпј нпвих заппслених примљен је у сектпр прпизвпдое, у 
припреми за ппшетак серијске прпизвпдое нпвпг мпдела аутпмпбила фијат 500Л, навпди се у 
саппщтеоу и ппдсећа да је тај нпви мпдел аутпмпбила имап светску премијеру прпщлпг месеца на 
Међунарпднпм салпну аутпмпбила у Женеви. Нпви мпдел фијат 500Л, кпји ће се у кпмерцијалнпј 
прпдаји наћи у ппследоем кварталу 2012. гпдине, извпзиће се на еврппскп, али и на друга светска 
тржищта. Фијат 500Л ће се прпизвпдити у нпвпј ФАС-пвпј фабрици у Крагујевцу, кпја је свешанп птвпрена 
пре три дана, а састпји се пд пкп 5.000 делпва и гптпвп сви ће се прпизвпдити у кппперантским 
фабрикама у Србији. Мптпр и меоаш биће једини делпви из увпза. Птвараое фабрике резултат је 
трпгпдищоих пбимних и свепбухватних радпва на кпмплетнпј рекпнструкцији 1,4 милипна квадратних 
метара фабрике, пд шега је вище стптина хиљада квадрата ппд крпвпм, щтп је највећи пбјекат те врсте у 
Југпистпшнпј Еврппи, истише се у саппщтеоу и дпдаје да је ФАС тренутнп најмпдернији прпизвпдни 
ппгпн у пквиру Фијата щирпм света. Такп је из пепела „Заставе”, шији су најважнији ппгпни унищтени 
тпкпм НАТП бпмбардпваоа 1999. гпдине изникла нпва и савремена фабрика, кпја ће са пкп две 
милијарде евра извпза шинити пкпсницу будућег развпја српске привреде и екпнпмије. Кап ппдрщка 
ФАС-у у Крагујевцу, у истпм граду су и традиципнални Фијатпви дпбављаши и кппперанти - Маоети 
Марели, Сигит, ХТЛ, Чпнспн кпнтрпл и Прпмп магнетп, кпји су свпје ппгпне изградили на месту бивще 
касарне у Грпщници, а оу је за пптребе кпмпаније уступилп Министарствп пдбране Србије. Зпран 
Маркпвић из Синдиката ФАС-а каже да пшекују да ће радници имати мнпгп бпље услпве за рад, а 
пшекују и веће зараде за све кпји тренутнп раде у кпмпанији Фијат аутпмпбили Србија. Ппсла ће бити и 
кпд кпппераната. Седам најважнијих Фијатпвих дпбављаша, у свпјим фабрикама заппслиће пкп 1.000 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3165:FAS-zaposlio-256-radnika&catid=9&Itemid=120
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3165:FAS-zaposlio-256-radnika&catid=9&Itemid=120
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људи. За пптребе нпве фабрике, урађена је и кпмплетна путна инфраструктура. Пд укупнп 2.800 радника 
„Заставе”, „Фијат” је задржап пкп 1.000 људи, кпји су тпкпм претхпдних гпдина били ангажпвани на 
ращшищћаваоу фабришкпг круга, али и на прпизвпдои „пунта”, кпја је ппшела априла 2009. гпдине, 
ппщтп је претхпднп престала прпизвпдоа „заставе 10”. Јпщ раније, нпвембра 2008, у крагујевашкпј 
фабрици аутпмпбила угащена је прпизвпдоа свих старих „Заставиних” мпдела, „југа”, „стпјадина”, 
„флприде”. За „Заставу” је из републишкпг бучета издвпјенп укупнп 12 милијарди динара. Ппшетак 
прпцеса реструктурираоа пстаће упамћен и пп маспвнпм птпущтаоу, када је самп у једнпм дану без 
ппсла псталп 15.000 радника. Неки су уз птпремнине успели да се дпшепају пензије, а мнпги су и данас 
на „бирпу рада”. Свакп нпвпптвпренп раднп местп у кпмпанији Фијат аутпмпбили Србија држава ће 
субвенципнисати са пп 4.000 дп 10.000 евра, у зависнпсти пд степена струшне спреме пних кпји се буду 
дпмпгли радне коижице.  

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3125:I-dalje-štrajk-glađu-u-Ratku-

Mitroviću&catid=20&Itemid=124 

И даље штрајк глађу у Ратку Митрпвићу  

Бивщи радници крагујевашкпг грађевинскпг предузећа у стешају Раткп Митрпвић нису прихватили 
предлпг за рещеое прпблема исплате дугпваоа бивщег власника фирме и јуше су наставили щтрајк 
глађу кпји су заппшели 11. априла. Председник прганизаципнпг пдбпра щтрајка глађу Предраг Радпвић 
је рекап нпвинарима да је за оих предлпг неприхватљив затп щтп јпщ увек немају адекватних гаранција 
и не верују ни у щта дпк паре не дпбију на руке. Настављамп щтрајк глађу све дпк не пстваримп нащ 
циљ и не испунимп наще захтеве кпји су кристалнп јасни, рекап је Радпвић. Пн је навеп да радници нису 
прихватили ни апел републишкпг пмбудсмана Саще Јанкпвића да прекину щтрајк глађу какп не би 
угрпзили свпје здравље. Накпн разгпвпра представника синдиката, радника, Града Крагујевца и 
ппслпдавца са министрпм за рад и спцијалну пплитику Расимпм Љајићем, радницима је ппнуђен 
предлпг рещеоа прпблема. Предлпжена је исплата две и пп зараде из Фпнда сплидарнпсти у изнпсу пд 
пкп 55.000 динара, а да се пстатак исплати из наплате пптраживаоа предузећа према инвеститприма, 
међу кпјима је и Град Крагујевац. Радни стаж би бип ппвезан из стешајне масе за ппследое две гпдине, 
пднпснп за дужи перипд укпликп би билп средстава из стешајне масе. Бета  

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3164:Kompromis-za-

građevnce&catid=11&Itemid=122 

Кпмпрпмис за грађевнце  

Бивщим радницима грађевинске фирме Раткп Митрпвић, кпји десети дан щтрајкују глађу, јуше је 
ппнуђен предлпг за рещаваое те ситуације на састанку у Министарству рада и спцијалне пплитике. 
Предлпг је да Фпнд сплидарнпсти Србија радницима пебаци средства за две плате, а препстала 
дугпваоа предузеће Раткп Митрпвић, изјавип је нпвинарима шлан градскпг већа Крагујевца Владп 
Вушкпвић. Пн је јуше са делегацијпм щтрајкаша, представницима сампсталнпг синдиката Крагујевца и 
власникпм предузећа Драгпљубпм Пантићем ушествпвап на састанку са министрпм рада Расимпм 
Љајићем. С пбзирпм на тп да је реш п прпцедури кпја мпже да траје дп два месеца на састанку смп 
дпгпвприли да град и Министарствп рада издвпје пдређена средства какп би щтрајкаши ургентнп 
дпбили ппмпћ, навеп је Вушкпвић. Вушкпвић је дпдап да предузеће Раткп Митрпвић претхпднп треба да 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3125:I-dalje-�trajk-gla?u-u-Ratku-Mitrovi?u&catid=20&Itemid=124
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изврщи пптраживаоа пд инвеститпра за раније изведе радпве међу кпјима је и лпкална сампуправа. 
Ппрез и дппринпси радницима предузећа у стешају Раткп Митрпвић били би уплаћени из стешајне масе 
јер је у предузећу Раткп Митрпвић 19. марта уведен стешај. Да ли ће щтрајкаши прекинути гладпваое 
биће ппзнатп у тпку дана, а са оима је нещтп иза 13 сати ппшеп разгпвпр защтитник грађана Саща 
Јанкпвић. Свих 110 радника рещеое п птказу је дпбилп 20. марта, а пд 11. априла щтрајкују глађу 
тражећи запстале зараде за вище пд две гпдине и ппвезиваое раднпг стажа.  

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3032:plate-osnovni-zahtev-

zaposlenih&catid=20&Itemid=124 

Плате пснпвни захтев заппслених  

Серија щтрајкпва и прптеста незадпвпљних радника кпја је у Нищу заппшела пре ускрщоих празника, настављена 

је јуше щтрајкпвима и прптестима радника „Грађевинара“, „Србијатранса“, Електрпнске индустрије, Клинишкпг 

центра Нищ и дпма здравља. Најпре су „нпгу ппвукли“ радници нищких здравствених устанпва. Пни су свпје 

незадпвпљствп уредбпм п кпрективнпм кпефицијенту Владе и Министарства здравља ппказали тиме щтп су 

дпщли на ппсап, али су збриоавали самп хитне слушајеве. Убрзп затим уследип је прптест радника 

„Србијатранса“ унутар фабришкпг круга, а пптпм прптест „Грађевинара“ испред Градске куће. Ппследои у низу 

јушеращоих прптеста бип је прптест радника и бивщих радника Електрпнске индустрије. „Електрпнци“ су се 

најпре пкупили на централнпм градскпм тргу, а пптпм су прганизпвали прптестну щетоу дп Скупщтине града, 

Градске куће и Дирекције за изградоу града. Незадпвпљни радници свих ппменутих фирми изнели су брпјне 

захтеве, али је пснпвни захтев бип свима исти, а тп је исплата запсталих плата. Бивщи и садащои радници некада 

највећег нищкпг предузећа, „Грађевинара“, затражили су на прптесту испред Градске куће хитну исплату 

запсталих зарада и хитнп прпналажеое излаза из тещке ситуације у кпјпј се пвп предузеће налази. Пкупљени 

радници истакли су да 427 нищких грађевинаца пптражује пд фирме пп 24 минималца, пднпснп укупнп 1,5 

милипна евра. Пни су истакли да је фирма накпн приватизације дпведена дп руба прппасти, да нема ни ппсла ни 

пара, а да је брпј заппслених са 1.200 спап на свега стптинак. Радници некадащоег трансппртнпг предузећа 

„Србијатранс“ истакли су јуше да се накпн прпщлпнедељених прптеста у пвпм предузећу нищта није прпменилп, 

такп да ће верпватнп оихпв следећи кпрак бити блпкада фабришке капије. Тп би знашилп, какп су пбјаснили 

радници, да у фабришки круг не би мпгап да уђе никп, па ни жандармерија МУП-а Србије кпја је закупац највећег 

брпја пбјеката „Србијатранса“. Радници „Србијатранса“ ппнпвп су затражили пд државе да заврщи ппступак 

ппдржављеоа пве фирме и исплати им запстале плате и дппринпсе за пензијскп и здравственп псигураое. 

Заппслени ппдсећају да је ппсле два неуспещна ппкущаја приватизације „Србијатранса“, 2008. гпдине, са Владпм 

Србије дпгпвпренп да преузме импвину фирме, а да се радницима заузврат исплате запстале плате. На платнпм 

списку „Србијатранса“ налазе се 23 радника, а ппједини пд оих пптражују и пп стп плата. Милипнска 

пптраживаоа имају и мнпги пд 200 бивщих радника. Заппслени и пни кпји су тп некада били у Електрпнскпј 

индустрији у Нищу, јуше су истакли да оихпви дпсадащои прптести нису дали гптпвп никакав резултат и ппнпвп 

су пд надлежних затражили хитнп фпрмираое Наушнп-технплпщкпг парка „Технис“, ппвећаое субвенција Еи 

хплдингу са садащоих шетири на псам и пп милипна динара, усвајаое нпвпг спцијалнпг прпграма и исплату 

запсталих зарада. 

 

 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3032:plate-osnovni-zahtev-zaposlenih&catid=20&Itemid=124
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3032:plate-osnovni-zahtev-zaposlenih&catid=20&Itemid=124
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http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=31&Itemid=137 

Индија гради ИТ парк у Инђији  

Индијска Ембаси група ппшеће данас у Инђији градоу инфпрматишкп-технплпщкпг и бизнис-парка на 
ппврщини пд 25.000 квадратних метара, у кпјем ће ппсап наћи пкп 25.000 струшоака, шулп се јуше на 
кпнференцији за нпвинаре пве индијске кпмпаније. Вреднпст пве инвестиције је пкп 600 милипна евра, 
а у првпј фази реализације тпг прпјекта биће улпженп пкп 40 милипна евра, најавип је на скупу у 
бепградскпм хптелу Хајат председник Ембаси групе Читу Вирвани. Прпјекат ће се састпјати из вище 
фаза, а изградоа ће се пдвијати у складу с једним пд најсавременијих стандарда у пвпј пбласти Зеленпм 
технплпгијпм. Планиранп је да прва фаза буде заврщена у другпм кварталу 2013. гпдине. Прпјекат 
укљушује изградоу канцеларијскпг прпстпра класе А пд укупнп 25.000 квдрата, смещтених у шетири 
ппслпвне зграде. Предвиђенп је да би пвај парк, у наредних пет гпдина, мпгап да се прпщири на 
250.000 квадратних метара ппслпвнпг прпстпра. Заврщетак целпг прпјекта пшекује се за пет гпдина а у 
ИТ парку у Инђији прпизвпдиће се инфпрматишки спфтвер, и делимишнп хардвер. Ту ће бити смещтени 
и сервери за клауд кпмпјутинг. Пшекујемп да ће највећи ИТ и бизнис-парк у регипну иницираоем нпвих 
инвестиција ппдстаћи развпј српске екпнпмије. На пснпву нащег бпгатпг искуства у Индији, убеђени смп 
да ће пвај бизнис парк, први те врсте у Србији, пбезбедити такву средину у кпјпј ће велике међунарпдне 
кпмпаније мпћи да ппзиципнирају свпје центре знаоа, на пбпстрану кприст индустрије, кап и лпкалних 
струшоака, рекап је Вирвани. ИТ бизнис-парк у Инђији замищљен је кап иницијатива за ппдрщку у 
ппслпваоу и трансфер технплпгија, кпја треба да пхрабри и ппдржи ппкретаое и развпј ппслпвних 
прпјеката с виспкпм стпппм раста, кпји би били заснпвани на знаоу и инпвацијама. Директпр Агенције 
за страна улагаоа и прпмпцију извпза (СИЕПА) Бпжидар Лаганин рекап је да изградоа технплпщкпг 
парка у Инђији представља испуоеое владиних пбећаоа да ће акценат у привлашеоу инвестиција 
ставити на аутпмпбилски, електрпнски и инфпрматишки сектпр. Србија ће изградопм ИТ парка, кпју 
Влада Србије није ппдржала субвенцијама, ппстати вепма кпнкурентна на еврппскпм и светскпм 
тржищту у тпј пбласти, јер се пшекује дплазак светских гиганата пппут Мајкрпспфта, кпмпаније Цискп и 
других, каже Лаганин. АНТРФ Дпбрп плаћена радна места Државна секретарка за Дигиталну агенду 
Јасна Матић пценила је да ће у тпм пбјекту ппсап наћи мнпги дпмаћи инжеоери инфпрматике и други 
виспкппбразпвани кадрпви, кап и да ће радна места у инђијскпм ИТ парку бити вепма дпбрп плаћена, 
са пдлишним услпвима за рад и мпгућнпстима за прпфесипналнп усаврщаваое. 

 

http://www.pravda.rs/2012/04/19/spremaju-blokadu-svih-bolnica/ 

Спремају блпкаду свих бплница 

 

БЕПГРАД – Више пд хиљаду чланпва Синдиката заппслених у здравству и спцијалнпј заштити Србије 
прптестпвали су јуче на Тргу Никпле Пашић у Бепграду. Пни су ппручили да ће пбуставити рад 
укпликп Министарствп здравља не испуни оихпве захтеве, међу кпјима је најважнији да пдустане пд 
Уредбе п кпефицијентима за пбрачун плата радника у здравству. 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=31&Itemid=137
http://www.pravda.rs/2012/04/19/spremaju-blokadu-svih-bolnica/
http://www.pravda.rs/2012/04/19/spremaju-blokadu-svih-bolnica/


23 

 

Министар здравља Зпран Станкпвић ппјавип 
се на прптесту и ппрушип щтрајкашима да нпва уредба неће дпвести дп смаоеоа плата здравствених 
радника за десет пдстп укпликп буду пстваривали прпсешну нпрму радних активнпсти у свпјим 
здравственим устанпвама. 

 

 

 
http://www.naslovi.net/2012-04-19/beta/ukidanje-uredbe-ili-strajk/3374955 

Укидаое уредбе или штрајк 

 

БЕПГРАД, 19. априла 2012. (Бета) - Председник Синдиката заппслених у 
здравству и спцијалнпј защтити Србије Зпран Савић изјавип је у шетвртак у 
Бепграду да ће тај синдикат ппзвати све здравствене устанпве у Србији да 
25. априла ступе у щтрајк, укпликп Влада Србије не пдустане пд примене 
уредбе п кпрективнпм кпефицијенту. 
 
На прптесту кпји је синдикат прганизпвап на Тргу Никпле Пащића, Савић је 

рекап да ће репрезентативни синдикати у петак ппшети прегпвпре са представницима Министарства 
здравља, кпјима ће бити предати захтеви. 
 
"Надамп се да ће на кпректан нашин разгпварати п прпблемима у здравству и дпћи дп рещеоа кпје би 
задпвпљилп пбе стране", казап је Савић. 
 
Пн је дпдап да је примарни захтев ппвлашеое уредбе п кпрективнпм кпефицијенту, јер су синдикати 
свесни да Влада не мпже да ппвећа плате и да ће се п материјалнпм пплпжају прегпварати тпкпм 
гпдине. Савић је рекап да није задпвпљан пбраћаоем министра здравља Зпрана Станкпвића 
ушесницима прптеста. 

http://www.naslovi.net/2012-04-19/beta/ukidanje-uredbe-ili-strajk/3374955
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Министар здравља Зпран Станкпвић рекап је да заппсленима у здравству и спцијалнпј защтити неће 
бити смаоене плате збпг примене Уредбе п кпрективнпм пбрашуну зарада.  
 
Пбраћајући се у Бепграду ушесницима прптеста, Станкпвић је рекап да није истина да ће плате 
заппсленима у тпм сектпру бити смаоене за 10 пдстп и да у здравству неће бити птпущтаоа радника.  
 
"Пнај кп испуни прпсешну нпрму у здравственпј устанпви у кпјпј ради, дпбиће 100 пдстп зараде, пнпме 
кп не испуни биће плата смаоена, а свакп кп пребаци нпрму дпбиће ппвећаое плате", рекап је 
Станкпвић.  

 

http://www.kurir-info.rs/hiljadu-lekara-na-protestu-u-centru-beograda-clanak-184582 

Хиљаду лекара на прптесту у центру Бепграда 

Аутпр: БЕТА 

БЕПГРАД - Пкп 1.000 здравствених радника пкупилп се пкп 11 сати на прптесту у центру Бепграда 
захтевајући ппбпљщаое материјалнпг пплпжаја заппслених у тпј делатнпсти, а на скуп је дпщап и 
министар здравља Зпран Станкпвић. 

Прптест је прганизпвап Синдикат заппслених у здравству и спцијалнпј заштити Србије збпг најаве п 
смаоеоу плата. 

Пкупљени захтевају измену уредбе п кпефицијентима за пбрашун и исплату плата заппслених у јавним 
службама кап и дпследну примену пптписаних кплективних угпвпра. 

Заппслени траже и да се пдмах пптпишу кплективни угпвпри у устанпвама у кпјима тп јпш није 
учиоенп, кап и ппсебни кплективни угпвпри за спцијалну заштиту.  

Захтева се и ппвлашеое и пдлгаое рпка за примену уредбе п кпрективнпм кпефицијенту и ппвлашеое 
уредбе п услпвима кпје мпра да успуоава здравствена устанпва за пружаое угпститељских услуга. 

Станкпвић: Неће бити смаоеоа плата 
 
Министар здравља Зпран Станкпвић изјавип је да заппсленима у здравству и спцијалнпј защтити неће 
бити смаоене плате збпг примене Уредбе п кпрективнпм пбрашуну зарада. Пбраћајући се у Бепграду 
ушесницима прптеста синдиката заппслених у здравству и спцијалнпј защтити, Станкпвић је рекап да 
није истина да ће плате заппсленима у тпм сектпру бити смаоене за 10 пдстп, а ппрушип је и да у 
здравству неће бити птпущтаоа радника. 

"Пнај кп испуни прпсешну нпрму у здравственпј устанпви у кпјпј ради, дпбиће 100 пдстп зараде, пнпме 
кп не испуни биће плата смаоена, а свакп кп пребаци нпрму дпбиће ппвећаое плате", рекап је 
Станкпвић.Министар је казап да ће бити исплаћене јубиларне награде стпматплпзима и радницима у 

http://www.kurir-info.rs/hiljadu-lekara-na-protestu-u-centru-beograda-clanak-184582
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завпдима за јавнп здравље, али да синдикати претхпднп треба да направе прпрашун. 
 
"Ваще је правп да щтрајкујете, али кап министар здравља мпрам да кажем плате се неће смаоити и 
биће исправљена неправда према стпматплпзима и заппсленима у завпдима за јавнп здравље", рекап 
је Станкпвић.Пн је дпдап да неће бити министар акп му представници синдиката кажу да лекар кпга је 
пдабралп 5.000 пацијената треба да има исту плату кап и пнај за кпга се пдлушилп 50 кприсника 
здравствене защтите.Станкпвић је дпдап да ће се пдрећи министарске функције и акп му синдикати 
кажу да исту плату треба да приме хирург кпји има две пперације месешнп и пнај кпји пперище вище пд 
200 пацијената. 

Генерални штрајк 25. априла? 
 
Председник Синдиката заппслених у здравству и спцијалнпј защтити Србије Зпран Савић изјавип је 
данас у Бепграду да ће тај синдикат ппзвати све здравствене устанпве у Србији да 25. априла ступе у 
щтрајк, укпликп Влада Србије не пдустане пд примене уредбе п кпрективнпм кпефицијенту.Савић је 
рекап да ће репрезентативни синдикати сутра ппшети прегпвпре са представницима Министарства 
здравља, кпјима ће данас бити предати захтеви. "Надамп се да ће на кпректан нашин разгпварати п 
прпблемима у здравству и дпћи дп рещеоа кпје би задпвпљилп пбе стране", казап је Савић. 

 

http://www.kurir-info.rs/ubijte-me-ako-sam-lopov-clanak-185848 

Станкпвић: Убијте ме акп сам лпппв 

(С. И. - М. Н.) 

На повике демонстраната запослених у здравству „лопове, лопове”, министар здравља Зоран 

Станковић одговорио да га стрељају ако се утврди да је то тачно 

 

Станкпвић нагласип да смаоеоа плата неће бити 

БЕПГРАД  

- Прптест! 
- Акп ми дпкажете да сам лпппв, пнда мпжете да ме стрељајте или ћу сам себе стрељати! - рекап је јуше 
Министар здравља Зпран Станкпвић пред пкп 1.000 демпнстраната предвпђених Синдикатпм 

http://www.kurir-info.rs/ubijte-me-ako-sam-lopov-clanak-185848
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заппслених у здравству и спцијалнпј заштити Србије. Пни су испред Владе захтевали да им се ппбпљща 
материјални и спцијални пплпжај, и да се пдустане пд смаоеоа плата. 

- Хпћемп да се измени уредба п кпефицијентима за пбрашун и исплату плата и да се пдмах пптпищу 
кплективни угпвпри - рекап је Зпран Савић, председник тпг синдиката и дпдап какп пшекује да ће наћи 
рещеое кпје је прихватљивп за пбе стране. У супрптнпм, 25. априла биће прганизпван щтрајк за 65.000 
радника. 

Министар Зпран Станкпвић истакап је да птпущтаоа радника и смаоеоа плата пд 10 пдстп неће бити. 

- Пнај кп испуни прпсешну нпрму у здравственпј устанпви у кпјпј ради, дпбиће 100 пдстп зараде, а пнпме 
кп је не испуни биће умаоена плата. Свакп кп пребаци нпрму дпбиће ппвећаое плате - рекап је 
Министар Станкпвић и нагласип да не жели да буде министар акп му синдикалци кажу да исту плату 
треба да има лекар кпјег је пдабралп 5.000 пацијената и пнај за кпг се пдлушилп 50 кприсника 
здравствене защтите. 

 


