
1 

 

          

 

20-21.октобар  2012. 

                                        

  

 
 

 

Љајић: Биће снижења неких цена;(стр.2) 
Четвртина предузетника у Србији су жене;(стр.3) 
Скупља струја у априлу;(стр.4) 
Суботички катастар од понедељка у штрајку; (стр.5) 
СССС: ЗАКОН ПОГАЂА ОНЕ С НАЈНИЖИМ ПРИМАЊИМА;(стр.6) 

Укидање пенала за послодавце, накнаде остају;(стр.7) 

Радници катастра у штрајку, неће примати захтеве грађана;(стр.8) 

Руски "Урал вагон завод" откупио документацију за Железару;(стр.8) 
Николић: Социјалне карте би се брзо исплатиле;(стр.9) 
Лесковац: Стоматолози у штрајку;(стр.10) 
Комуналци најављују обуставу рада;(стр.12) 
Суботички катастар од понедељка у штрајку;(стр.12) 
 

 

 

 

 

   ПРЕС КЛИПИНГ 



2 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:402234-Ljajic-Bice-snizenja-nekih-cena 

Љајић: Биће снижења неких цена 
Танјуг  

Министар трговине Расим Љајић најавио да ће бити снижења неких 

прехрамбених производа. Влада примењује све мере које јој стоје на располагању 

 
Потпредседник владе и министар спољне и унутрашње трговине и телекомуникација Расим 
Љајић најавио је у суботу увече снижење цена неких прехрамбених производа, наводећи да ће 
влада применити све мере које јој стоје на располагању како би обезбедила стабилност цена и 
тржишта. 

"Пратимо ситуацију, све мере које нам стоје на располагању ћемо применити да би обезбедили 
ценовну и тржишну стабилност", казао је Љајић гостујући у Дневнику РТС-а. 

"Не могу да кажем за све производе да ће бити јефтинији, то би било нереално, нажалост цене 
су отишле, неке ће бити снижене, неке ће остати и даље високе. Ми смо применили оне мере 
које нам стоје на располагању, а да не кршимо принцип слободног тржишта где се цене, 
заправо, и формирају", навео је Љајић. 

ЈЕФТИНИЈЕ МЕСОМинистар трговине је рекао да има информације од произвођача меса о 
снижењу цена и најавио као интервенцију кукуруз из робних резерви, при цему ће сваки 
произвођач добити 500 килограма по грлу стоке и додао да од понедељка почињу разговори са 
млекарима и њиховим кооперантима. 

Љајић је негирао да се уље појавило на тржишту због најаве отварања граница за увоз. 

"На то је утицао читав низ мера, посебно интервенција уља из робних резерви. Људи су већ 
створили залихе, пала је потражња, па су уљари одлучили да смање цене. Ја очекујем да то 
снижење буде између 15 и 20 динара. Ми смо донели одлуку о ограничењу марже на пет одсто 
за трговце тако да је тај сет мера дао резултат и уља ће у малопродајним објектима бити 
довољно по ценама нижим од оних пре десет дана", казао је Љајић. 

Министар је такође рекао да је неопходно ојачати капацитет свих организација за заштиту 
потрошача, у проналажењу најбољег начина за решавање спорова између купаца и трговаца. 

Када је реч о монополима, Љајић је казао да је то посао Комисије за заштиту конкуренције и 
додао да влада на пољу конкуренције чини све да разговара са многим трговинским ланцима 
који су раније показали интерес да улажу у Србију. 

"Тренутмо разговарамо са 'Лидлом', чини ми се да је то најреалније да се догоди у неком 
догледном времену, помажемо у контактима са локалним самоуправама како би 'Лидл' 
обезбедио најмање 15 локација у 15 градова Србије и тиме створио услове за почетак рада у 
Србији", рекао је Љајић. 
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Четвртина предузетника у Србији су жене 
Танјуг  

Четвртину предузетника у Србији чине жене, изјавила је данас министарка за 

регионални развој и локалну самоуправу Верица Калановић, оценивши да је теже 

бити успешна жена него успешни мушкарац 

 
БЕОГРАД - Четвртину предузетника у Србији чине жене, изјавила је данас министарка за 
регионални развој и локалну самоуправу Верица Калановић, оценивши да је теже бити 
успешна жена него успешни мушкарац. 

Говорећи о резултатима студије о предузетништву жена у Србији, Калановић је навела да 22 
одсто предузетница запошљава до 10 људи, док само четири процента, имају нешто већа 
предузећа. 

Она је на конференцији "Женско предужетнистсво у Србији-карактеристике, преперке и 
потребне мере подршке", истакла да је неопходно направити евиденцију власничке структуре у 
Србији, како би се женама омогућило равноправно конкурисање за кредите. 

Калановић је додала да јој "стидљиво изгледа" подршка женском предужетништву, ако се 
кредити лимитирају на пет милиона, а потом, као гаранција тражи, поред доброг бизнис 
палана и хипотека, коју жене најчешће немају. 

Министарка је навела да је истраживање показало и да 80 одсто жена сматра да није у 
равноправним положају у односу на мушке колеге, оценивши да жене предузетнице имају 
додатна оптерећења. 

Додала је и да у Србији није лако бити предузетник, а посебно не жена предузетник, 
напоменувши да су неке од првих мера, које је донела влада Србије, биле окренуте малим и 
средњим предузећима (МСП). 

Она је нагласила да су поред подршке реалној економији, кроз директне инвестиције, за 
излазак из кризе потребни и бржи и јачи ражвој МСП. 

Посебна саветница у Министарству финансија и привреде Драгијана Радоњић-Петровић 
најавила је подршку женском предужетништву, кроз повојније кредите Фонда за развој, али и 
нефинансијске мере, попут обука, помоћи у изради бизнис планова... 

Радоњић -Петровић је додала да је једна трећина учесница у студији навела да није била 
озбиљно схваћена, само због тог што су жене, а да је једна петина активних предузетница 
имала лошији третман у односу на колеге. Она је истовремено истакла да женско 
предужетниство у Србији представља несумљив потенцијал, нагласивши да је задатак 
Министарства да поправи пословну климу у Србији, са посебним фокусом на женско 
предужетниство. 
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Директорка Канцеларије "УН Wомен" у Србији Асја Варбанова је истакла да више од половине 
жена у Србији, радног доба, не улази на тржиште и економски је неактивно. Жене су, према 
њеним речима, присутније на неформалном тржишту, што не одговара њиховом образовању, 
имајући у виду да са факултета изађе 60 одсто жена. 

Она је нагласила да, када је реч о предузетништву, жене у Србији имају велики потенцијал, 
напоменувши да је у земљама ЕУ, једна од 10 жена предузетница, а један од четири мушкарца 
предузетник. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:402103-Skuplja-struja-u-aprilu 

Скупља струја у априлу 
Е. Е. Р.  

У припреми стратегија која ће лагано довести цену електричне енергије до реалне. 

Они који мање троше имаће веће попусте 

ПОТРОШАЧИ у Србији могу да очекују да ће, одмах по окончању грејне сезоне, доћи до 
поскупљења електричне енергије - сазнају „Новости“. 
Проценат могућег поскупљења још увек није познат, али је, према тренутним анализама, 
извесно да ће струја у Србији, од пролећа, бити скупља бар за 12 одсто. Али, кроз нови тарифни 
систем који се припрема биће, према тврдњама извора „Новости“, обезбеђено да сиромашнији 
грађани имају веће попусте на утрошену енергију. Да подсетимо, електрична енергија је у 
Србији последњи пут поскупела 1. априла прошле године, у просеку за 15 досто, тако да цена 
киловат-сата, са урачунатим порезом на додату вредност износи око седам динара. Пре тога, 
струја је поскупела у марту 2010. године, у просеку за десет одсто. 
 

Мада о поскупљењу још увек нико од надлежних не жели да говори јавно, у петак је 
председник савета Агенције за енергетику Љубо Маћић изјавио да цена струје, на дужи рок, 
мора да расте. 
УЛАГАЧИПрема тврдњи помоћника министра енергетике Дејана Трифуновића, у Србији више 
од 20 година нема инвестиција у нове енергетске објекте, за шта је главни разлог ниска цена 
струје. - Недостатак улагања у ову област свакако је последица и економске кризе, али и тога 
што довољно пажње није посвећено обновљивим изворима енергије. За велике инвестиције у 
обновљиве изворе енергије нису потребне субвенционисане цене, пошто ће се та струја 
углавном извозити. 

- Повећање цене струје је неминовно због задовољавања еколошких критеријума, што повећава 
цену изградње електрана - истакао је Маћић на конференцији о путевима енергије у региону и 
њеном утицају на политику цена. - То мора да се догоди и због покривања трошкова 
обновљивих извора енергије, као и због чињенице да ће Србија, као и све друге земље, морати 
да сноси и трошкове емисије угљен-диоксида. 
Маћић каже да је велики проблем Србије то што је до 40 одсто увозно енергетски зависна, као и 
да су трошкови увоза енергије у прошлој години били четири милијарде долара. 
- Србија троши 70-80 одсто више енергије по јединици друштвеног производа у односу на 
куповну моћ него земље Европске уније - открива Маћић и додаје да би држава убудуће морала 
да обезбеди заштиту сиромашних и паралелно подиже цене, да би се створио профит потребан 
за развој овог сектора. 
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И министарка енергетике Зорана Михајловић најављује да ће се, до краја године, у 
скупштинској процедури наћи закон о рационалној потрошњи енергије, као један од 
приоритета. 
- Цене струје и гаса су овде социјална категорија и док се не израде социјалне карте грађана, 
оне не могу да иду „небу под облаке“ - каже министарка Михајловић. 
Струја за домаћинства у Србији је скоро три пута јефтинија од просека ЕУ, а за 28 одсто од 
Бугарске где је струја најјефтинија у ЕУ. Према подацима европског статистичког завода 
Еуростат, струја у ЕУ је у другој половини 2011. коштала у просеку 18,4 евра на 100 киловат-
часова, што је 6,3 одсто скупље него у истом периоду 2010. године. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:402160-Suboticki-katastar-od-ponedeljka-u-strajku 

Суботички катастар од понедељка у штрајку 
Танјуг  

Председник синдиката запослених у суботичком катастру најавио штрајк 

запослених у понедељак, због смањења плата за 30 одсто. Синдикати ЈКП траже 

изузимање од примене закона о платама у јавном сектору 

редседник синдиката запослених у суботичком катастру најавио је ступање запослених у 
штрајк у понедељак, због смањења плата за 30 одсто након примене сета финансијских закона 
који су усвојени крајем септембра. 

Председник синдиката Недељко Ћулумовић за Радио Суботицу изјавио да запослени у 
Републичком геодетском заводу, којем припада и Служба за катастар непокретности Суботице, 
у градовима и општинама широм Србије захтеве неће примати, решавати и издавати за време 
штрајка. 

Запослени траже исплату септембарских примања на нивоу претходног месеца, као и трајно 
решавање положаја и статуса запослених у целини. Применом сета поменутих закона, 
просечна зарада радника са средњом стручном спремом од 40.000, умањена је за 10.000 
динара. 

НАЈУГРОЖЕНИЈИТај закон, како је наведено, погађа најниже и најугроженије категорије 
запослених у јавним комуналним предузећима, који нису корисници буџета - спремачице, 
курире, кафе куварице, возаче, портире, администратине раднике. Његовом применом, како 
тврде, зараде тих категорија радника умањују се и до 40 одсто, а многима би месечна зарада 
већ у октобру била смањена на 18.444 динара, што је мање од минималне зараде гарантоване 
Законом о раду. 

Синдикат комуналаца града Суботица такође није задовољан Законом о утврђивању 
максималних зарада у јавном сектору јер се, како они сматрају, закон коси са другим законима 
и иде у корист само онима чије су плате у овим предузећима и овако велике, док ће радницима 
средњег кадра, у зависности од стручне спреме, плате бити смањене од 20 до 40 одсто. 

Како Радио Суботица сазнаје, представници суботичких јавних и јавно-комуналних предузећа 
почетком наредне недеље требало би да се састану са градоначелником Модестом Дулићем, где 
ће бити формулисани заједнички ставови у вези с поменутим законима, а који ће бити 
прослеђени Влади и Скупштини Србије. 
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Синдикати јавних комуналних предузећа затражили су у суботу да се та предузећа изузму од 
примене Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору упозоравајући да он 
умањује стечена права радника у предузећима која нису корисници буџета. 

Према њиховој оцени, то је супротно Уставу Србије и Закону о буџетском систему. 

Синдикати јавних комуналних предузећа најавили су тоталну обуставу рада у свим 
комуналним предузећима на територији Србије уколико се не прихвати њихов захтев. 

Како се додаје у саопштењу, ограничавање највиших зарада у јавном сектору је оправдано, али 
примена закона који умањује зараде радницима које су и овако недовољне за живот није 
прихватљива. 

АКТЕР 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-18757-ssss-zakon-poga-a-one-s-najni-im-primanjima.html 

СССС: ЗАКОН ПОГАЂА ОНЕ С НАЈНИЖИМ 
ПРИМАЊИМА 
 

Тањуг  
Савез самосталних синдиката Србије поздравио је намеру власти да ограничи износ 

максималних зарада у јавном сектору, али је упозорио да Закон о утврђивању максималне 

зараде у тој области највише погађа запослене са најнижим примањима 

Јасна је намера предлагача закона да на неки начин уједначи зараде за типична радна места у 
јавном и државном сектору, али је, како се оцењује у саопштењу, то учињено на начин који не 
трпи економску логику и доноси праве "ломове" у исплати и обрачуну зарада са веома малим 
финансијским ефектима. 
 
Тако је овим законом, наглашавају синдикалци, погођено око 250.000 запослених, међу којима 
је највише оних који обављају пратеће и помоћно-техничке послове (спремачице, кафе 
куварице, обезбеђење...). 

Према њиховом мишљењу, Закон је неприхватљив јер дерогира колективне уговоре и Закон о 
раду. 
 
Упркос најави премијера да ће сви закони који се тичу света рада пре слања у парламент 
добити социјални консензус и овај закон је усвојен, тврде у том синдикату, без консултација са 
синдикатима и расправе о његовом садржају на Социјално-економском савету. 
 
"Тиме и ова влада наставља пут претходне чија су уста, такође, била пуна обећања о социјалном 
договору између власти, синдиката и послодаваца. Савез самосталних синдиката Србије зато 
захтева од владе да спречи све негативне ефекте примене овог закона", наводи овај синдикат. 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-18757-ssss-zakon-poga-a-one-s-najni-im-primanjima.html
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/348809/Ukidanje-penala-za-poslodavce-naknade-ostaju 

Укидање пенала за послодавце, накнаде 
остају 

Танјуг  

Државни секретар Министарства рада, запошљавања и социјалне политике Зоран Мартиновић 

најавио је данас укидање пенала за послодавце који не запосле одговарајући број особа са 

инвалидитетом. 

Државни секретар Мартиновић је у изјави Тањугу прецизирао да ће послодавци и даље бити у 

обавези да плаћају накнаду - у висини половине просечне зараде, у складу са Законом о 

професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом. 

  

Мартиновић је указао да су законом сада предвиђене две “тарифе” - за уплате до петог у месецу 

50 одсто просечне зараде и пенали, уколико уплата не буде до тада обављена. 

  

- Уколико не уплати накнаду на време, послодавац је дужан да до 30. у месецу уплаћује пенале, 

који су и више него двоструко већи у односу на првобитну обавезу - навео је Мартиновић. 

 

Према Мартиновићевој оцени, та мера је неефикасна и послодавце доводи у недоумицу. 

  

- Сагледали смо и ефекте уплате пенала - од укупног прихода који је остварен за време примене 

овог закона само један одсто се односи на уплату пенала - истакао је Мартиновић. 

  

Државни секретар је указао да је предвиђено да Закон о професионалној рехабилитацији и 

запошљавању особа са инвалидитетом претрпи одговарајуће измене до краја године. 

 

- Укидање пенала ће се делимично одразити на буџет којим располаже Министарство, али не 

тако значајно да би пореметило ефекте овог закона и могућност запошљавања особа са 

инвлаидитетом имајући у виду да новчана накнада као алтернатива остаје на истом нивоу - 

закључио је државни секретар. 

  

Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом средином 

2010. уведена је обавеза за послодавце да у радни однос приме одређени број особа са 

инвалидитетом. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/348809/Ukidanje-penala-za-poslodavce-naknade-ostaju
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У супротном, послодавац до 30. у месецу, за претходни, мора да плаћа пенале у висини 

троструког износа минималне зараде за сваку особу са инвалидитетом коју није запослио. 

 

Према Закону, послодавац који има измедју 20 и 49 запослених дужан је да запосли једну особу 

са инвалидитетом, а најмање две уколико има више од 50 радника и на сваких 50 још по једну. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/348595/Radnici-katastra-u-strajku-nece-primati-zahteve-gradjana 

Радници катастра у штрајку, неће примати 
захтеве грађана 

М. К.  

Запослени у Републичком геодетском заводу (РГЗ) ступиће данас у штрајк због, како наводе, 

смањења плата за 30 одсто након примене сета финансијских закона који су усвојени крајем 

септембра. 

Небојша Пејчиновић, секретар Независног синдиката РГЗ, каже за „Блиц” да запослени у 

службама за катастар непокретности у градовима и општинама широм Србије захтеве неће 

примати, решавати и издавати за време штрајка.  

Он наводи да је ову одлуку донео Збор запослених, а потврдили је представници 

репрезентативних синдиката у РГЗ-у. Иначе, запослени траже исплату септембарских примања 

на нивоу претходног месеца, као и трајно и системско решавање положаја и статуса запослених 

и РГЗ-а у целини. Најављују и протесте пред зградом Владе. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/348692/Ruski-Ural-vagon-zavod-otkupio-dokumentaciju-za-Zelezaru 

Руски "Урал вагон завод" откупио 
документацију за Железару 

Д. Нишавић  

Руска компанија “Урал вагон завод”, који спада међу 100 највећих војно-индустријских 

комплекса у свету, откупила је трансакциону докуменатцију за “Железару Смедерево”, сазнаје 

“Блиц”. 

Данас у 16 часова истекао је рок за откуп документације, док  26. октобра истиче рок за пријем 

обавезујућих понуда.  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/348595/Radnici-katastra-u-strajku-nece-primati-zahteve-gradjana
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/348692/Ruski-Ural-vagon-zavod-otkupio-dokumentaciju-za-Zelezaru
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Министарство финансија и привреде објавило је пре десет дана јавни позив за избор 

стратешког партнера за Железару Смедерево. Како је предвиђено заинтересоване компаније 

морају да понуде бизнис план, па за четири године морају да инвестирају најмање 50 милиона 

долара. 

  

На тендер за куповину Железаре могу да се јаве компаније из рударског и металског сектора 

које су прошле године имале приход од најмање две милијарде долара. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Nikolic-Socijalne-karte-bi-se-brzo-isplatile.sr.html 

Николић: Социјалне карте би се брзо 
исплатиле 

Матковић: За око 300.000 домаћинстава у Србији знамо да немају приход и имовину већу од 

законима прописаних 

Увођење социјалних карти омогућило би увођење економских цена за струју и комуналије, 

сматрају неки стручњаци (Фото Ж. Јовановић) 

Власти у Србији већ сада поуздано знају ко су најсиромашнији људи у нашој земљи, па би 
прављење социјалних карти на основу којих би се одређивало ко треба да прима помоћ и 
олакшице од државе, представљало увођење нових критеријума за оцену социјалног стања, 
каже за „Политику” Гордана Матковић, која је била министарка за социјална питања у влади 
Зорана Ђинђића. 

– Да ли би увођење социјалних карти довело до уштеда, зависи од тога шта тим људима дајете. 
Универзалне социјалне карте, да ви у сваком тренутку знате у каквом је ко социјалном стању, 
могуће су једино у случају да имате савршене информационе системе, и полицијске и пореске и 
све остале – поручује Гордана Матковић. 

Ко су, по званичним критеријумима, сиромашни људи данас у Србији, питамо бившу 
министарку, која је још пре више од десет година направила прве реформе у социјалном 
систему. 

– Званично, то су људи који примају социјалну помоћ и породице које примају дечји додатак. 
За њих постоје докази да су сиромашни. За око 300.000 домаћинстава у Србији знамо да немају 
приход и имовину већу од законима прописаних. Постоје и неки људи који су сиромашни, али 
су изван ових категорија. Ако желимо и њих да укључимо, онда треба да променимо закон у 
парламенту и да кажемо: нису више ови критеријуми за сиромаштво него су неки други – 
закључује Гордана Матковић. 

Горан Николић, економиста Института за европске студије, оцењује да би увођење социјалних 
карти била мера која би дала позитивне и социјалне и економске ефекте. 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Nikolic-Socijalne-karte-bi-se-brzo-isplatile.sr.html
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– Уколико је цена за израду социјалне карте Србије заиста 30 милиона евра, онда то није 
много, јер би се већ прве године отплатило. Социјалну политику бисмо делимично изместили 
из цене струје, што би повећало ефикасност трошења електричне енегрије, јер на тај начин 
богати не би могли да троше јефтину струју. Виша цена утицала би и на смањење 
нерационалне потрошње – напомиње Николић. 

Професор економије др Зоран Попов тврди за наш лист да је увођење социјалних карти 
практично немогуће: 

– Наћи начин да се задовољи апсолутна правда је у пракси неизводљиво. Ако неко троши мање 
од 500 киловата, то не значи аутоматски да је сиромашан и да му треба помагати. Можда он 
троши плин у свом домаћинству – каже Попов и закључује да ова идеја подсећа на некадашњу 
причу о индивидуалним базама података. 

ЕПС за увођење социјалних карти 
Милан Миросављевић, директор Сектора за односе са јавношћу ЕПС-а, потврђује нам да ова 
компанија има нижу цену струје у односу на земље у окружењу, због тога што је цена 
формирана по социјалном, а не по тржишном критеријуму. 

– И даље постоји одређена категорија људи која ни то не може да плати. ЕПС има попусте који 
се односе на две категорије корисника, за породице у стању посебних социјалних потреба и за 
кориснике материјалне помоћи. Припадници ових социјалано угрожених категорија, ако би 
трошили у количинама које су обухваћене погодностима, и платили рачун на време, имали би 
попуст од укупно 62 одсто: 35 одсто на социјалу, пет одсто на редовно плаћање, 12 одсто за 
рационалну потрошњу до 350 киловата, и 15 одсто овог најновијег додатног попуста – 
објашњава Миросављевић. 

ЕПС-у би одговарало увођење социјалних карти, напомиње Миросављевић. 

– У европској пракси се то зове енергетски угрожени потрошачи и они добијају одређену 
количину струје бесплатно, а електропривредној компанији се надокнађује из државног 
буџета. Ми апсолутно подржавамо ту идеју – каже директор Сектора за информисање ЕПС-а. 

Б. Билбија 

 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=10&dd=19&nav_category=12&nav_id=653252 

Лесковац: Стоматолози у штрајку 

ИЗВОР: БЕТА 

Лесковац -- Педесетак стоматолога, стоматолошких сестара и техничара Дома 

здравља у Лесковцу, који примају плате по учинку, протестовало је испред те 

здравствене установе. 

 Они захтевају проширење листе броја уговорених радника и исплату заосталих зарада. 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=10&dd=19&nav_category=12&nav_id=653252
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"Тражимо од руководства Дома здравља да се оконча хаос у нашој служби. Да нам се исплати 

седам заосталих зарада по правоснажним судским пресудама и да се листа запослених 

уговарача прошири са 87 на 117, по нормативима Института за јавно здравље Батут, који се 

праве на основу броја становника", казао је представник Синдиката медицинских сестара и 

техничара на Стоматологији Небојша Мишић.  

 

У стоматолошкој служби Дома здравља је запослено 139 стоматолога, сестара и техничара. Пре 

неколико месеци је по налогу Републичког фонда за здравствено осигурање направљен 

кадровски план, по коме је дозвољено да Министарство здравља Србије обезбеђује зараде само 

за 87 запослених.  

 

У тој служби је 139 запослених, па су 52 тужила Дом, позивајући се на Закон о раду, а суд је 

пресудио у њихову корист.  

 

Према наводима Мишића и специјалисте уста и зуба Љубинке Голубовић, неуговорени 

стоматолози са својим асистентима нису у стању да зараде своје плате, јер услуге стоматолога у 

Дому здравља користе углавном труднице, деца, студенти до 26 година, незапослени и старији 

од 65 година, који се лече на терет државе.  

 

Директорка Дома здравља Јасмина Јовановић је рекла новинарима да руководство те установе 

није адреса којој незадовољни стоматолози треба да се обраћају.  

 

"Још пре два месеца затражила сам од Министарства здравља да се број уговорених радника са 

Републичким здравственим фондом прошири на 117, али одговор још нисам добила. Што се 

исплате њихових зарада тиче, исплатићемо када будемо обезбедили новац", казала је 

директорка и додала да је 52 стоматолога прошлог месеца зарадило само 228.000 динара за 

своје плате.  

 

Демонстранти су данас тврдили да им Дом здравља за седам зарада дугује око 14 милиона 

динара и још преко три милиона за судске трошкове. 
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=10&dd=20&nav_id=653461 

Комуналци најављују обуставу рада 

ИЗВОР: БЕТА 

Београд -- Синдикати јавних комуналних предузећа саопштили су да усвојени 

Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору погађа најугроженије 

категорије запослених 

 Синдикати најављују и евентуалну обуставу рада. 

У ту категорију спадају спремачице, курири, кафе куварице, возачи, портири и 

административни радници. 

Као први знак упозорења Влади Републике Србије и Министарству финансија и привреде, у 

свим већим градовима у Србији, 24. октобра на централним градским трговима, синдикати ће 

се обратити грађанима са саопштењем о штетности примене тог закона, наводе синдикалци.  

 

Уколико се не прихвати захтев синдиката, биће обустављне рад у свим 

комуналним предузећима у Србији.  

 

Применом тог Закона умањује се зарада наведених категорија запослених и до 40 одсто, а 

многима би месечна зарада већ у октобру била смањена на 18.444 динара, што је мање од 

минималне зараде гарантоване Законом о раду.  

 

Синдикати сматрају оправданим ограничавање највиших зарада у јавном сектору, али примена 

закона који умањује зараде радницима које су и овако недовољне за живот, никако није 

прихватљива. 
 

 

http://www.pravda.rs/2012/10/20/suboticki-katastar-od-ponedeljka-u-strajku/ 

Суботички катастар од понедељка у штрајку 

СУБОТИЦА – Председник синдиката запослених у суботичком катастру најавио је 

ступање запослених у штрајк у понедељак, због смањења плата за 30 одсто након 

примене сета финансијских закона који су усвојени крајем септембра. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=10&dd=20&nav_id=653461
http://www.pravda.rs/2012/10/20/suboticki-katastar-od-ponedeljka-u-strajku/
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Председник синдиката Недељко Ћулумовић за Радио Суботицу изјавио да запослени у 

Републичком геодетском заводу, којем припада и Служба за катастар непокретности Суботице, 

у градовима и општинама широм Србије захтеве неће примати, решавати и издавати за време 

штрајка. 

Запослени траже исплату септембарских примања на нивоу претходног месеца, као и трајно 

решавање положаја и статуса запослених у целини. 

Применом сета поменутих закона, просечна зарада радника са средњом стручном спремом од 

40.000, умањена је за 10.000 динара. 

Синдикат комуналаца града Суботица такође није задовољан Законом о утврђивању 

максималних зарада у јавном сектору јер се, како они сматрају, закон коси са другим законима 

и иде у корист само онима чије су плате у овим предузећима и овако велике, док ће радницима 

средњег кадра, у зависности од стручне спреме, плате бити смањене од 20 до 40 одсто. 

Како Радио Суботица сазнаје, представници суботичких јавних и јавно-комуналних предузећа 

почетком наредне недеље требало би да се састану са градоначелником Модестом Дулићем, где 

ће бити формулисани заједнички ставови у вези с поменутим законима, а који ће бити 

прослеђени Влади и Скупштини Србије. 

Синдикати јавних комуналних предузећа затражили су данас да се та предузећа изузму од 

примене Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору упозоравајући да он 

умањује стечена права радника у предузећима која нису корисници буџета. 

Према њиховој оцени, то је супротно Уставу Србије и Закону о буџетском систему. 

Тај закон, како је наведено, погађа најниже и најугроженије категорије запослених у јавним 

комуналним предузећима, који нису корисници буџета – спремачице, курире, кафе куварице, 

возаче, портире, администратине раднике. 

Његовом применом, како тврде, зараде тих категорија радника умањују се и до 40 одсто, а 

многима би месечна зарада већ у октобру била смањена на 18.444 динара, што је мање од 

минималне зараде гарантоване Законом о раду. 

Синдикати јавних комуналних предузећа најавили су тоталну обуставу рада у свим 

комуналним предузећима на територији Србије уколико се не прихвати њихов захтев. 

Како се додаје у саопштењу, ограничавање највиших зарада у јавном сектору је оправдано, али 

примена закона који умањује зараде радницима које су и овако недовољне за живот није 

прихватљива.ИЗВОР: ТАНЈУГ 


