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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:376861-Pravosudje-Od-bede-i-pravda-bezi 

Правосуђе: Од беде и правда бежи 

В. Ц. С.  

По Закону о парничном поступку, који у среду ступа на снагу, странке на суд могу само уз 
адвокате. Око 800.000 грађана нема новца за браниоце, ни знања да се сами бране 

ВЕЛИКИ број сиромашних у Србији, од среде, када и званично ступа на снагу нови закон о 
парничном поступку, остаће без правне помоћи. Они више неће имати једнак приступ правди 
као остали, јер је члан 85 ЗПП изричит да странке пред судом убудуће може да заступа само 
адвокат или оне саме, а не представници цивилног друштва или "обични" правници. 

Тако се потенцијално доводи у питање правда за око 800.000 најугроженијих, који немају пара 
ни за адвокате, ни за вештаке, ни за судске таксе. Наравно, не иду сви они на суд, али није мали 
ни број оних који годишње потраже бесплатну правну помоћ. Таквих је око 5.000! То је, ипак, 
минималан број оних којима је помоћ заиста и потребна, јер 65 одсто људи чак и не зна да та 
врста услуге постоји. 

- Један број невладиних организација специјализовао се за пружање бесплатне помоћи 
осетљивим групама. Зашто да их лишимо тих услуга - пита се Родољуб Шабић, повереник за 
информације од јавног значаја. 

Он додаје да ће ово вероватно решити Закон о бесплатној правној помоћи, али је питање када 
ће се он наћи пред парламентом. Поред тога, од преко 160 локалних самоуправа, ове службе за 
помоћ постоје само у 45. Њима се јављају социјално угрожени, избеглице, интерно расељени, 
пензионери...  

КРАЈ НАДРИПИСАРА ЦИЉ новог ЗПП је убрзање поступака, каже, за "Новости", помоћник 
министра правде Војкан Симић:  
- Смањили смо број људи који могу бити пуномоћници пред судом јер смо до сада имали доста 
надриписара и оних који заступају своје пријатеље, а који су неуки. Овим желимо да 
обезбедимо жељени ниво квалитета заступања. У припреми је и Закон о бесплатној правној 
помоћи, који ће помоћи сиромашнима и онима из рањивих група становништва, по принципу 
правичности. 

- Устав Србије каже да се ниво људских права не сме спуштати испод достигнутог нивоа, а члан 
85 ЗПП угрожава право на једнакост људи пред законом - каже Милан Антонић из Јукома. - 
Нико не жели да узме адвокатима хлеб из уста, али цивилно друштво мора да очува основна 
људска права. 

А она ће посебно бити угрожена женама и деци жртвама насиља, додаје Јасмина Николић из 
Виктимолошког друштва: 
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- Најјефтинији излазак на рочиште је око 7.000 динара. Највећи број жртава насиља који нам 
се обраћа не може себи да приушти тако дуге и скупе парнице. 

Зато је група невладиних организација удружена у Коалицију за приступ правди већ поднела 
Уставном суду иницијативу за оцену уставности ЗПП.  

- Ако се Уставни суд буде руководио директивама ЕУ, одбациће ову иницијативу - каже 
председник Адвокатске коморе Србије Драгољуб Ђорђевић. - Директива ЕУ из 2006. 
препоручује да људе пред судом заступају искључиво адвокати, да би се брже и стручније 
дошло до правде. Сиромашни и даље могу сами да се бране и да добију бесплатну правну 
помоћ.  

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:376858-Penzionera-vise-nego-zaposlenih 

Пензионера више него запослених! 

Б. СТЈЕЉА  

Пензиони систем у Србији озбиљно уздрман због недовољног броја запослених. Сто 
најстаријих корисника пензија издржава само 97 радника, што је сасвим неисплативо 

У овом тренутку у Србији се исплаћује више пензија него плата! Према последњим економским 
анализама, новац за исплату 100 пензија зарађује само 97 радника, чиме је коначно пређена 
дуго најављивана "црвена линија". 

А аларм је упалила - математика. Према подацима Републичког завода за статистку, у Србији је 
у фебруару било 1.730.530 запослених грађана, док у Фонду ПИО кажу да је у истом месцу 
исплаћено чак 1.687.921 пензија. То би значило да су, у идеалним условима, за 100 пензионера 
радила 102,5 радника. С друге стране, пошто ни у фебруару око 100.000 радника није примило 
плату, овај је однос још неповољнији. 

- Овакав је систем апсолутно неодржив - упозорава Славенко Гргуревић, потпредседник Фонда 
ПИО и председник Радне групе за реформу пензијског система. - Из тог разлога смо, још пре 
пола године, оформили радну групу која се бави стратешким реструктурирањем фонда, а 
писмо о намерама шта све планирамо да учинимо послали Влади РС. И мада су на тај план 
потписе ставили и представници синдиката и послодаваца и државе, до данас нам нико из 
владе није одговорио и није одржан ниједан састанак, упркос томе што су сви сагласни да је 
стање алармантно. 

Према објашњењу Драгане Калиновић, директора Фонда ПИО, исплата пензија функционише 
по "текућем систему", односно садашњи радници раде за садашње пензионере: 
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- Зато би оптималан однос био да 2,5 запослена раде за једног пензионера. 

Зато је и државна каса под све већим оптерећењем и питање је колико се још дуго може 
примењивати овакав рецепт. 

- Сваке године у просеку имамо најмање 30.000 нових пензионера, па расходе увећавамо за око 
1,5 одсто годишње - рачуна Калиновићева. 

Тако је у 2012. планирано да на пензије "оде" 480,15 милијарди динара што је 84,59 укупних 
расхода Фонда. Већ у идућој години на пензије ће се, рачунају у Фонду, потрошити 509 
милијарди, а 2014. године чак 541 милијарда динара. 

С друге стране, у Републичком заводу за статистику кажу да се списак запослених сваке године 
све више скраћује, па је питање ко ће уопште да финансира исплату пензија. Тако је у 2009. 
радило 1.889.085 грађана, у 2010. плату је зарађивало 1.795.775, а прошле године  

 
1.746.138. А у синдикатима подсећају да одрживост система дестабилизује и пола милиона оних 
који раде "на црно" јер не уплаћују доприносе, али и још 750.000 незапослених, односно, 
"издржаваних" грађана.  

ГАЛАНТНИЈА САМО УКРАЈИНА 

Исплата пензија се дотира из републичког буџета, па је у овој години за свих 1,6 милиона 
чекова намењено чак 13 одсто бруто друштвеног производа! Овај удео је виши само у Италији и 
Украјини, док остале европске земље у просеку издвајају шест одсто БДП. Према договору, који 
је Србија потписала са Међународним монетарним фондом, захватања из буџета би до 2015. 
морала да падну на десет одсто. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:376860-Zdravstvo-Na-sto-samo-hitni-slucajevi 

Здравство: На сто само хитни случајеви 

Е. В. Н.  

Минимум рада у више од 100 установа, медицинско особље прима само оне за које процени да 
су неодложни. Од среде штрајкује и најмасовније удружење лекара 

ЛЕКАРИ и медицински радници, према подацима синдиката, од понедељка штрајкују у више 
од 100 здравствених установа. Док штрајкачи, који траже да се одложи примена новог 
обрачуна зарада у здравству, по којој се од 1. јула стартна плата умањује за 10 одсто, тврде да 
примају само хитне случајеве, у управама домова здравља и болница, кажу да се ради 
нормално. 

У штрајку који је 17. априла започео Синдикат лекара и фармацеута Србије (СЛФС), са око 
10.000 чланова из 60 здравствених установа, од понедељка је и Грански синдикат запослених у 
здравству и социјалној заштити "Независност", који делује у око 125 установа. А из 
најмасовнијег радничког удружења у здравству - Синдиката запослених у здравству и 
социјалној заштити, најављују да ће се штрајку, засад само на један дан, у среду придружити и 
њихових 65.000 из свих 264 здравствене установе у земљи. 

- Ово није политика, као што злонамерно тврде у Министарству здравља, него чиста 
математика: не пристајемо да нам се основна плата "скине" на 90 одсто, јер је то понижавајуће - 
каже за "Новости" др Драган Цветић, председник СЛФС. 

У Београду, где СЛФС има чланове у 18, а "Независност" у 30 установа, у понедељак су примани 
сви пацијенти које је недоложно требало прегледати. 

ОДЛАЖУ СВЕ ОД ВАЉЕВА ДО ВРАЊА У ваљевском дому здравља, који пружа услуге за 
око 96.500 корисника, штрајкује 60 од укупно 84 лекара, а придружили су им се чланови 
Синдиката медицинских сестара. У Здравственом центру "Ваљево" ради се нормално. У 
Зрењанину штрајкује већина запослених, али се поштује минимум процеса рада. Стетоскопе су, 
изгледа, одложили и на југу Србије. У Здравственом центру у Врању, са 1.397 запослених, према 
речима др Душана Јовановића (СЛФС), сви лекари су у штрајку: уместо 35 дневно примају по 
двадесетак пацијената, а "хладне" операције се одлажу. 

- Поштујемо минимум процеса рада, иако то практично значи да примамо скоро све пацијенте 
- објашњава др Петровић Ђорђевић, председник СЛФС Дому здравља "Раковица". - Педијатри 
раде редовно, гинеколози примају труднице и породиље, а најтеже је лекарима опште праксе 
јер они морају да одлуче који су пацијенти хитни, а које да врате кући. У специјалистичке 
службе долази мање људи него што је уобичајено. 

Директор ДЗ "Врачар", др Ђорђе Стојиљковић, каже за "Новости" да се број прегледа током 
штрајка смањио за 10 до 15 одсто, а да се нико од пацијената до сада није бунио. 

У КБЦ "Бежанијска коса", где се обично у пет сала уради 15 до 20 операција, од како је почео 
штрајк, према речима др Цветића, оперише се четири, највише до осам пацијената дневно. 
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У Нишу штрајкује око 2.700 чланова синдиката, од укупно 3.100 запослених у Клиничком 
центру - каже Миодраг Стојковић, председник "Независности". - Операције се не одлажу, нити 
се пацијенти за преглед враћају кући. Њихове колеге у Новом Саду за среду најављују 
једночасовни штрајк упозорења. Др Драган Драшковић, директор КЦ Војводина, очекује да ће, 
ипак, сви пацијенти бити примљени и да се операције неће одлагати. 

У Клиничком центру у Крагујевцу са више од 2.000 запослених, у штрајку је више од три 
стотине лекара, чланова СЛФС. Др Ђорђије Делибашић, председник, каже да се одлажу све 
операције које не захтевају хитност, а враћа се и велики број пацијената, попут оболелих од 
реуме и других сличних болести. 

Изузев ретких појединих амбуланти опште медицине, у краљевачком Здравственом центру 
"Студеница" који запошљава око 1.700 људи, готово да нема службе која не функционише 
макар на законском минимуму процеса рада. 

- Пуним капацитетом раде и хируршка и интернистичка болница, као и све операционе сале, 
дијализа и остале службе - каже др Звонко Веселиновић, в. д. директора ЗЦ "Студеница". 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:376759-Povecanje-penzija-od-346-odsto 

Повећање пензија од 3,46 одсто 

Танјуг  

Пензије и новчане накнаде од 1. априла биће увећане за 3,46 одсто, па ће најнижи износ за 
запослене бити 12.654,26 динара, а за пољопривреднике 9.941,41 динара 

БЕОГРАД - Пензије и новчане накнаде које се исплаћују корисницима из Фонда за пензијско-
инвалидско осигурање биће од 1. априла повећане за 3,46 одсто, објавио је Фонд ПИО. 

Повећање је у складу са фискалним правилом по коме се пензије ускладујују са збиром раста 
инфлације у претходних шест месеци и половином раста бруто домаћег производа из 
претходне године, наводи се у саопштењу. 

Просечна пензија, усклађена за поменути износ, за пензионере из категорије запослених, 
укључујући и војне пензионере, износиће 25.148 динара, самосталних делатности 24.022 
динара, а за пољопривредне пензионере 9.694 динара. 

После усклађивања, највиши износ пензија за категорију запослених, укључујући и 
професионална војна лица, пензионере самосталних делатности и пољопривреде износиће 
109.997,65 динара.  

Најнижи износ пензија за категорију запослених, укључујући и професионална војна лица и 
пензионере самосталних делатности износиће 12.654,26 динара, док је за категорију 
пољопривредника износ најниже пензије 9.941,41 динар. 
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Висина новчане накнаде за туђу помоћ и негу, за све категорије, износи 15.136,85 динара и 
усклађује се на исти начин као и пензије. Ова исплата није условљена висином других 
примања.  

Висина новчане накнаде за телесно оштећење одређује се, у зависности од утврђеног процента 
телесног оштећења (од 30 до 100 одсто), од основа утврђеног прописима и усклађује се на исти 
начин као и пензије. Основ за њено одређивање износиће 6.306,85 динара.  

Вредност општег бода, који је битан елемент прве пензије, а који се заједно са пензијама и 
новчаним накнадама усклађује за 3,46 одсто, износиће 681,10 динара.  

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:376804-Nove-cene-u-trgovinama 

Нове цене у трговинама 

Д. МАРИНКОВИЋ  

У радње у Србији стигли су или ће ускоро доћи нови ценовници прерађевина, сокова, 
слаткиша, кућне хемије, козметике... Залихе се продају само на акцијама у великим маркетима 

УПРКОС све "тањим" новчаницима, свакодневна поскупљења нас не заобилазе. Нове цене 
месних прерађевина, газираних напитака и слаткиша стигле су ове недеље у трговине, а већ 
следеће поскупеће кућна хемија, козметика, зачини појединих произвођача. 

Од почетка месеца поскупели су производи "Карнекса", "Краса", "Кока-коле", "Сомболеда", 
"Виледе", а сада и "Златиборца", "Јухора", "Хенкела"... Прометници и добављачи повећање 
цена објашњавају поскупљењем сировина и горива, али и растом курса евра. Ипак, нагомилане 
залихе, иако о томе не желе званично да говоре, трговци успевају да продају само на акцијама. 

Јетрене паштете поскупеле су за око два динара по паковању, цена је са 39 "скочила" на 41 
динара или пет одсто. Увозна чоколада од 100 грама је са 130 поскупела на 148 динара. Чајна 
говеђа кобасица уместо 906 сада кошта 936, шункарица је са 959 поскупела на 992, а 
медитеранска пршута је скупља за око 150 и сада стаје готово 2.500 динара! 

По вишој цени продаје се и кафа, а паковање од 200 грама је са 195 поскупело на 199 динара. 
Тегла маслинки од 720 грама уместо 239 кошта 247 динара. Гумене "виледа" рукавице скупље 
су за двадесетак динара и сада коштају 199, сунђери су са 75 "отишли" на 87 динара. 

Председник Покрета потрошача Петар Богосављевић каже да све чешћа "померања" цена у 
супермаркетима озбиљно урушавају стандард становништва, јер плате одавно не прате тај раст.  

КОЗМЕТИКА 

ПОСКУПЉЕЊА неће заобићи ни козметику и кућну хемију. Производи компаније "Лореал" и 
"Проктор енд Гембел" поскупеће почетком следеће недеље до девет одсто. Шампони за косу 
"елсев" и креме за лице поскупеће шест, "гарнијерови" шампони пет одсто, дезодоранси три, а 
лосиони и млека за тело до осам одсто. За пет одсто поскупеће детерџенти за посуђе "фери", 
као и детреџент за веш "персил", док ће цене "мерикс" прашка бити веће за осам одсто. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:376804-Nove-cene-u-trgovinama
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.291.html:376725-Hapsenja-zbog-quotAzotarequot-Ostetili-drzavu-za-

milijardu-dinara 

Хапшења због "Азотаре": Оштетили државу 
за милијарду динара 

З. У.  

Полиција ухапсила седморо осумњичених за пљачку "Азотаре". Ухапшени Душан Ступар, 
бивши шеф ДБ, и Јулијана Вучковић из Агенције за приватизацију 

РЕПУБЛИЧКО јавно тужилаштво и Више јавно тужилаштво у Београду, у сарадњи са Службом 
за борбу против организованог криминала МУП Србије, покренули су у понедељак кривични 
поступак за приватизацију "Азотаре" у Панчеву. Реч је о делу, који се односи на продају 
производног погона "Карбамид два". Ухапшено је седам особа, а две су у бекству. 

Полиција је по налогу Тужилаштава ухапсила Душана Ступара, члана Скупштине ХИП 
"Азотара" и бившег шефа Државне безбедности Београда, Вујадина Јанковића, директора 
"Азотаре", Јулијану Вучковић, директора Центра за контролу у Агенцији за приватизацију, 
Чедомира Ивковића, директора предузећа "Серво Михаљ инжењеринг" из Зрењанина, Јована 
Удицког, водећег пројектанта, Јелицу Ивковић и Милана Цветићанина, проценитеље. 

Трага се за Видмантисом Кучинкасом, генералним директором "Азотаре" и Симонасом 
Кашусом, замеником генералног директора исте фирме, иначе држављана Литваније. 
Тужилаштва су за све деветоро затражила одређивање притвора. 

- Они су осумњичени да су извршили продужено кривично дело злоупотребе службеног 
положаја из кога је нанета штета буџету Републике Србије близу милијарду динара - рекао је 
Томо Зорић, портпарол Републичког тужиоца. 

Како сазнајемо, у захтеву за спровођење истраге наводи се да су од 1. августа 2006. до 9. јануара 
2009. године у Београду, Панчеву и Зрењанину почињене злоупотребе службеног положаја. То 
је учињено тако што су Кучинкас, Кашус, Ступар и Јанковић, по претходном договору, 
прекорачили службена овлашћења и прибавили себи противправну имовинску корист, као и 
корист фирмама "Хеимдал ентерпрајсис" и "Веспера" од 5,5 милиона евра. 

ЗОРИЋ: ОВО ЈЕ САМО ПОЧЕТАК - РЕПУБЛИЧКО јавно тужилаштво увелико је кренуло 
да испитује поступке приватизација по Србији и могу да кажем да је ово само почетак. Сви они 
који су кршили закон и обогатили се на рачун државе мораће да положе рачуне и да одговарају 
у складу са законом - поручио је Зорић. - Грађани Србије, који су директно погођени овим 
поступцима, имају право да знају ко их је и на који начин оштетио.  

Тужилаштво сумња да су им са умишљајем у томе помогли Ивковић, Удицки, Цветићанин, 
Јелица Ивковић и Јулијана Вучковић. Кривична дела су почињена тако што је 16. априла 2006. 
Конзорцијум правних лица, који чине "Универзал холдинг" (генерални директор Душан 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.291.html:376725-Hapsenja-zbog-quotAzotarequot-Ostetili-drzavu-za-milijardu-dinara
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.291.html:376725-Hapsenja-zbog-quotAzotarequot-Ostetili-drzavu-za-milijardu-dinara
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Ступар), "Привате Сток компани Арви & Цо" из Литваније и "Јоинт Литваниан УСА Вентуре 
Санитекс" из Литваније (овлашћени представник Видмантис Кучинкас) са Агенцијом за 
приватизацију закључио уговор о купопродаји "Азотаре" за 13,1 милион еввра. 

Конзорцијум који је купио "Азотару" имао је обавезу минималног инвестиционог плана, који 
предвиђа улагање у погон "Карбамид 2" од 11, 5 милиона евра у року од две године. Фебруара 
идуће године, међутим, руководство "Азотаре", чији је директор у то време био Вујадин 
Јанковић, поднело је захтев Агеницји за приватизацију за измену минималног и додатног 
инвестиционог плана, како би се избегле уговорне обавезе за "Карбамид 2". 

Месец дана касније Агенција је издала обавештење и дала сагласност на предлог о промени 
структуре инвестирања. Руководство "Азотаре" потом ангажује зрењанински "Серво Михаљ 
инжињеринг" да процени погон "Карбамида 2" по фер и тржишној вредности. Директор овог 
предузећа Чедомир Ивковић за то је ангажовао Удицког, Јелицу Ивковић и Цветићанина. 

Утврђено је, међутим, да су они обезвредили књиговодствену вредност погона са 1,46 
милијарди (1.461.085.183,52 динара) на 531.479.711,54 динара (у папирима нестало више од 
милијарду тадашњих динара). На основу тога је директор Кашус донео одлуку да се обави 
књиговодствено умањење и сачини нови биланс. У билансу је неистинито приказано да је 
учешће вредности опреме "Карбамида 2" 3,75 вредности имовине "Азотаре", иако је ставрно 
стање било 10,88 процената. 

СУМЊА ТУЖИЛАШТВО сумња и да је Вујадин Јанковић од 29. јула 2008. до 2. фебруара 
2009. године прибавио противправну имвонску корист "Универзалу", а на штету "Азотаре" у 
износу од 230 милиона тадашњих динара. То је учинио тако што је од "НЛБ Континентал 
банке" узео кредит за "Универзал", а потом обавезу враћања кредита пребацио на "Азотару".  

То је учињно како би могао да се прода овај погон, а без сагласности Агенције за приватизацију 
(до пет процената). Првог дана августа 2007. склопљен је уговор са руском фирмом 
"Новомосковск ремстројсервис" о купопродаји "Карбамида 2" за 32,5 милиона евра. Кучинкас 
је, међутим, 20 дана касније упутио допис Агенцији како би добио сагласност за продају 
"Карбамида" иако је та продаја већ обављена. Агенција је затражила да им се достави 
аналитичка картица тог погона са стањем од 31. децембра 2006, као и биланс стања "Азотаре". 

Синдикате "Азотаре" су, међутим, обавештавали Центар за контролу Агенције о томе да су већ 
ангажовани људи на демонтирању погона, да је демонтирано "срце" погона, да је испражњена 
компресорска хала, да су делови и опрема утоварени и да је купопродаја већ обављена. 
Директорка овог Центра, међутим, и поред тога није наложила ванредну контролу нити је 
покренула поступак за раскид уговора што је било у њеној надлежности. 

Ванредна контрола је, међутим, обављена тек 5. јануара 2009. Неколико дана касније Агенција 
је обавестила купца "Азотаре" о раскиду уговора зато што није достављен доказ о уплати првог 
дела разлике од 3,4 милона евра. Утврђено је, међутим, да је Кучинкас део новца од продаје 
"Карбамида" и то 3.440.000 евра без правног основа уплатио фирми" Хаимдал ентерпрајсис" са 
Кипра чији је, иначе, сувласник. Још два милиона легло је на рачун "Веспера", чији је власник 
Доминикас Кашус, брат директора "Азотаре" Симонаса.  

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ: ПОСТУПАЛИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ 
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Агенција за приватизацију и запослени у Агенцији су у поступку приватизације "Азотаре" и 
контроле извршења уговорних обавеза поступли законито, саопштило је то тело поводом 
хапшења члана Колегијума Агенције Јулијане Вучковић. 

У саопштењу се наводи да Агенција о свом пословању редовно обавештава све органе који врше 
контролу и надзор над законитошћу њеног рада - министарство надлежно за послове 
приватизације, Владу Србије и скупштински Одбор за приватизацију.  

"И поред тога, у вези са актуелним хапшењем, злонамерно се наглашава једино одговорност 
запослених у Агенцији и то пре одлуке надлежних правосудних органа", указано је из Агенције. 

Према њиховим наводима, то није први пут да Агенција, односно њени запослени, иако 
политички неутрални, буду јавно злоупотребљени и означени као део корупције и 
организованог криминала у Србији.  

"Недопустиво је да се запослени у Агенцији користе као медијски мамац у предизборној 
кампањи у циљу стварања негативне слике у јавности о приватизационом процесу", додаје се у 
саопштењу. 

Колегијум и запослени у Агенцији затражили од свих надлежних за послове приватизације у 
Србији да правовремено и јасно реагују у циљу објективног информисања јавности и 
обезбеђења даљег процеса рада на актуелним пословима.  

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/U-strajku-lekari-ali-ne-i-medicinske-sestre.sr.html 

У штрајку лекари, али не и медицинске 
сестре 

Синдикат медицинских сестара и техничара са 40.000 чланова неће се придружити протесту у 
здравству 

Чланови Синдиката лекара и фармацеута, незадовољни Уредбом о корективном коефицијенту 
којим је предвиђено да се од 1. јула основица плате снизи за 10 одсто и јуче су наставили 
штрајк.  

Док су чланови Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити донели одлуку да се од 
сутра придруже својим колегама који инсистирају на главном штрајкачком захтеву – да се 
уредба о платама или укине или да се њена примена одложи до краја године, дотле је синдикат 
у којем већину чине медицинске сестре, одлучио да не улази у штрајк. 

– Синдикат медицинских сестара и техничара Србије је проценио да није добар моменат да се 
улази у штрајк само 15 дана пре избора. Међутим, нову владу ће дочекати нерешени проблеми, 
а то је пре свега недовољан број медицинских сестара на најтежим радним местима. То ћемо 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/U-strajku-lekari-ali-ne-i-medicinske-sestre.sr.html
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решавати искрено и ошто, али за преговарачким столом. Нећемо посезати за штрајком док не 
исцрпимо све могућности за преговоре. Сада организовати штрајк, значио би политиканство. 
Ми сада немамо са ким да разговарамо, знамо да су избори за 15 дана и да би у овом моменту 
само испаштали пацијенти – изјавила је јуче за „Политику”, Драгица Дашић, генерални 
секретар овог синдиката, који окупља близу 40.000 чланова. 

Кад је реч о самој Уредби о корективном коефицијенту, Дашићева каже како су урадили 
анализу међу медицинским сестрама и да је више од 70 одсто њих рекло „да једва чека да се 
одвоји рад од нерада, јер многим вредним и поштеним сестрама, дозлогрдило је да вуку за 
нераднике”.  

Председник Синдиката лекара и фармацеута Србије, др Драган Цветић, иначе по 
специјалности анестезиолог, каже како више од 10.000 чланова овог синдиката наставља 
штрајк. 

– Коментар Министарства здравља да је наш штрајк политичког карактера је политички обојен 
коментар и замена теза. Наш штрајк нема никакву страначку подршку. Нико се није огласио, 
али свако оглашавање политичара би нам била „медвеђа услуга”. У нашем штрајку нема 
политике, то је ствар математике и достојанства професије. Међутим, поручујем надлежнима 
да смо ми лекари јача странка него сви они заједно – казао нам је др Цветић, понављајући да је 
у овом часу у штрајку 60 установа.  

Др Цветић истиче захтев штрајкача да се Уредба одложи до краја године и да се до тада нађе 
прихватљивије решење. 

Чланови Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити, по речима председника овог 
синдиката, др Зорана Савића, придружују се штрајку од среде. Овај синдикат броји око 65.000 
чланова.  

– Главни захтев је да се Уредба о корективном коефицијенту повуче или одложи. Наш штрајк 
није политички, јер тражење да се не смање наше зараде не може да буде политички захтев. То 
је борба за бољи материјални положај и чиста економија. Штрајк нисмо померали, јер смо 
разговоре започели још октобра прошле године, пре него што је донета уредба о платама. 
Рекли смо још тада да ако се уредба усвоји, активности ћемо наставити на пролеће, протест 
нисмо могли да организујемо у време мразева – каже др Савић, иначе лекар у болници „Др 
Алекса Савић” у Прокупљу. 

Овај синдикат има око 15.000 чланова у Београду и од тога 4.500 чланова у Клиничком центру 
Србије. 

О. Поповић 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Isplaceno-vise-penzija-nego-plata.sr.html 

Исплаћено више пензија него плата 

У фебруару између 80.000 и 100.000 запослених није добило плату, па је на 1,68 милиона 
исплаћених пензијских чекова било 1,63 милиона исплаћених зарада 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Isplaceno-vise-penzija-nego-plata.sr.html
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Велики број текстилних радника нередовно прима зараде 

Иако званична статистика потврђује да у Србији за сада има више запослених него пензионера, 
у фебруару је живот демантовао статистику. Тог месеца исплаћено је више пензија него плата, 
показују подаци статистичког билтена Републичког фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање. 

А зашто је то тако? Зато што је у фебруару између 80.000 и 100.000 запослених ишло на посао, 
а да за то није добило плату. Тако је економиста Мирослав Здравковић, дошао до закључка да 
је на 1,68 милиона исплаћених пензијских чекова било 1,63 милиона дозначених зарада. 
Статистика истовремено показује да у Србији има 1,77 милиона запослених и 1,68 милиона 
пензионера. И још једна чињеница – у Србији, према последњим подацима, само 18 одсто 
фирми измирује зарада не време. 

Нажалост, није реч о једномесечној замени позиција између радника и пензионера, већ према 
оцени Здравковића, то траје још од краја 2010. године. Подаци Републичког завода за 
статистику, које је Здравковић анализирао, показују да је број запослених за свега 43.000 већи 
од броја пензионера што доводи до тога да 1,025 радника издржава једног пензионера. 
Истовремено у Фонду ПИО имају другачију рачуницу, па на једног пензионера долази 1,26 
радника, јер се у обрачун узимају сви осигураници и сви запослени. Евиденција ПИО показује 
да у Србији има 2,06 милиона запослених и 1,68 милиона пензионера. 

У Фонду ПИО незванично сазнајемо да би однос броја запослених и пензионера требало да 
буде најмање 2,5 према један, како би садашњи пензиони систем био одржив. До пре 10 и 15 
година тај однос је био знатно бољи и ишао је у прилог запосленима. Деведесетих је, на 
пример, 2,5 запослених издржавало једног пензионера. После 1970. на једног пензионера 
долазило је 4,2 радника, а одмах након Другог светског рата однос је био шест радника на 
једног пензионера. Ситуација се драстично мења од 2000. године, када се све више смањује 
број радника који издржавају пензионере, будући да пензијски систем функционише по 
принципу „проточног бојлера”, где радници данас уплаћују доприносе да би пензије биле 
исплаћене најстаријима. 

Ситуацију је додатно погоршала светска економска криза, током које је стопа незапослености 
повећана са 17 на 24 одсто. Уочи кризе, односно 2007. године однос је био 1,41 према један, да 
би данас скоро био изједначен број оних који раде и уплаћују доприносе с бројем пензионера. 

Оно што пензијском систему иде на руку је што би број незапослених у Србији, бар према 
најновијем извештају ММФ-а, требало да стагнира, јер је сада достигао свој максимум. Оно што 
је, међутим, обесхрабрујуће је што се у последњој деценији број пензионера повећава за око 1,5 
одсто, па ће ове године армија пензионера бити увећана за још око 30.000 новопридошлих.     

Према оцени Небојше Атанацковића, председника Уније послодаваца, ситуација ће се 
променити оног тренутка када БДП, односно оно што привреда ствара, почне знатније да расте. 
ММФ тако прогнозира да ће економски раст догодине бити три одсто. Међутим, Атанацковић 
сматра да то није довољно и да без двоцифреног раста не може да се промени „крвна слика” 
привреде. 
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– Раст од 0,5 одсто БДП-а за ову годину на нивоу је статистичке грешке и за привреду је 
безначајан – сматра Атанацковић. 

Он не верује ни да ће доћи до заустављања негативног тренда када је запосленост у питању, 
оцењујући да је веома лоше што се изношењем података о броју новозапослених од 100 или 
200 хиљада прикрива велики проблем незапослених. Јер, од почетка кризе посао је изгубило 
400.000 људи. Највећу цену платили су ипак они који раде у приватном сектору. Према 
анализи Кварталног монитора, од априла до октобра прошле године ситуација у јавном сектору 
остала је, углавном, непромењена. 

Ситуација је најгора код најмлађих, па тако сваки други радно способан становник Србије, 
млађи од 30 година, нема посао. Знатан раст стопе незапослених погодио је оне од 15 до 24 
године старости. Између октобра и априла стопа незапослених повећана је за два процентна 
поена и сада износи 51,9 одсто за ту старосну групу. 

Ј. Петровић – А. Телесковић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/protestovalo_200_vaspitacica.55.html?news_id=238823 

Протестовало 200 васпитачица 

Аутор: В. А. 

Београд - Чланови Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања Србије 
затражили су од Владе да на наредној седници донесе уредбу о нивоу плата запослених у 
предшколским установама или ће у супротном почети штрајк.  

Око 200 чланова тог синдиката протестовало је јуче испред зграде Владе Србије, а председница 
синдиката Љиљана Киковић навела је да би доношењем уредбе плате запослених у 
предшколским установама требало да се изједначе, јер се сада разликују и до 15.000 динара и 
зависе од буџета локалних самоуправа. Она је рекла да 18 општина нема новца за спровођење 
поменуте уредбе и да је за то потребно обезбедити 300 милиона динара годишње, што је, према 
њеној оцени, мала сума. Киковићева је истакла да је уредба усаглашена пре годину дана и да је 
Министарство просвете као предлагач добило сагласност Министарства рада и социјалне 
политике, али да се сада чека мишљење Министарства финансија.  

- Министарство просвете и науке је са представницима синдиката усагласило уредбу, али 
сагласност на тај текст треба да дају још три министарства. Поставља се питање зашто синдикат 
протестује 10 дана пред изборе, будући да овај проблем није решаван 10 година. Наша намера 
је била да се подигну најниже плате запосленима у предшколским установама, а неки су то 
схватили као прилику да се свима повећају плате, што у овом тренутку није могуће - каже 
министар просвете Жарко Обрадовић.  

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/protestovalo_200_vaspitacica.55.html?news_id=238823
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АЛО 

http://www.alo.rs/vesti/48564/Direktor_napao_dvojicu_strajkaca 

Брука! Обрачун у Геолошком институту Србије 

Директор напао двојицу штрајкача!? 

Уторак - 24.04.2012 

Вршилац дужности директора Геолошког института Србије (ГИС) Борислав Вукићевић јуче је 

ујутру насрнуо и ударио двојицу радника који су штрајковали пред вратима националне 

геолошке куће.  

Овај физички обрачун кулминирао је након вишемесечног штрајка запослених у ГИС-у, који 
протестују због вишегодишњих нередовних исплата зарада и неуплаћених доприноса, али и 
односа руководства према овом предузећу. У синдикату тврде да радници националне 
геолошке куће бивају застрашивани, деле им се откази и на њих се врши константни притисак 
минимализацијом њиховог штрајка.  
- Мирно смо стајали пред вратим Института и прво је поред нас прошао технички директор 
Душан Подунавац и регуларно ушао у зграду. Након њега и Вукићевић је кренуо ка улазу и, 
након што нас је затекао на вратима, мене је повукао за дуксерицу и оборио са степеница, 
колегу је ударао док му нисмо забранили да уђе у зграду. У рукама ми је била шоља са чајем, 
која се разбила у парампарчад док сам падао са степеница - каже за „Ало!“ Никола Грујоски, 
један од нападнутих штрајкача. Након овог физичког разрачунавања одмах је дошла и патрола 
полиције, која је направила записник и предложила нападнутим радницима да поднесу 
кривичне пријаве против директора. Директор Вукићевић, међутим, демантује све. 
- Па зар ја овакав могу да нападнем њих 40 окупљених? Све је исценирано. Овде раде 202 
особе, а и сами видите колико је њих испред врата. Проблеми у овом предузећу постоје и они се 
могу решити. Проблем је што држава још увек није исплатила из буџета новац за ГИС и неки 
стари послови из земље и иностранства тек сада могу бити наплаћени - рекао је Вукићевић, 
који је већ шест година на позицији в. д. директора. 

 Министарство: Решићемо ситуацију 

У Министарству животне средине, рударства и просторног планирања кажу да су упознати са 
проблемима у Геолошком институту, будући да је у јанурару, након усвајања Закона о 
рударству, министарство ресорног министра Оливера Дулића преузело надлежност над том 
установом. 

- Реч је о наслеђеним проблемима који ће бити решени ове недеље, када буде изабрано ново 
руководсто. Проблеми ће бити решени у оквиру новог статута Геолошког института и 
залагањем новог руководства - речено је нашем листу у кабинету министра Дулића. 

С. Ђ. - М. Л. 

 

http://www.alo.rs/vesti/48564/Direktor_napao_dvojicu_strajkaca
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БЕТА 

http://www.naslovi.net/2012-04-23/beta/kolektivni-ugovor-za-sve-metalce/3385424 

Колективни уговор за све металце 

Бета  

БЕОГРАД, 23. априла 2012. (Бета) - Социјално економски савета Србије договорио се у 
понедељак о проширеном дејства гранског колективног уговора за металску индустрију на сва 
предузећа у тој грани. 
 
Председавајући Социјално економског савета Небојша Атанацковић казао је на конференцији 
за новинаре да је анеском гранског колективног уговора предвидјено да се за три месеце 
одложи примена члана који се односи на износ топлог оброка и регреса. 
 
"У току та три месеца биће договорен тачан износ топлог оброка и регреса, а синдикати и 
послодавци су се сагласили да ће заједнички тражити да се на те издатке не плаћају порези и 
доприноси", казао је он. 
 
Атанацковић је казао да би према садашњем решењу радници у металској индустрији требало 
месечно да добију око 8.000 динара месечно за топли оброк и регрес. 
 
Како је прецизирао, колективним уговором за металску индустрију предвидјено је да се за 
топли оброк издваја 15 одсто, а за регрес 75 одсто просечне зараде у Србији. 
 
Председник Самосталног синдиката металаца Србије Зоран Вујовић казао је казао да је отказан 
протест металаца најављен за уторак пошто су испуњени затеви радника. 
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