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http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1451948/Martinovi%C4%87%3A+Neophodan+kvalitetan+

Zakon+o+radu.html 

Мартиновић: Неопходан квалитетан Закон о 
раду 

Закон о раду треба бити измењен у најскорије време и нећемо стати на том путу, 
каже за РТС државни секретар у Министарству рада Зоран Мартиновић. Уколико 
поново не обезбедимо учешће синдиката у том процерсу, треба извршити 
политичку и стручну процену које одредбе закона треба да буду измењене, каже 
Мартиновић. 

Крај године као рок за доношење Закона о раду био је тесан и док су сви социјални партнери 
учествовали у расправи. Изласком синдиката из Радне групе за писање тог закона, читав 
процес се додатно успорава. 

Из гостовања Зорана Мартиновића у Дневнику РТС-а 

Гостујући у Дневнику РТС-а, Зоран Мартиновић, државни секретар у Министарству рада, 
запошљавања и социјалне политике и шеф Радне групе за израду Закона о раду каже да је 
процес дуго припреман и да је са социјалним партнером одржано у последњих годину дана низ 
стручних и тематских округлих столова око свих питања која ће бити предмет измена и допуна 
закона. 

Према његовим речима, крајем октобра и почетком новембра понуђена је радна верзија за 
израду закона и започет конструктиван рад на припреми документа. 

"Дошло је за нас до великог изненађења, социјални партнери, представници синдиката у том 
процесу су одустали. Наставићемо рад преосталог дела радне групе да би крајем новембра, како 
смо планирали, дошли до радног текста који ће бити понуђен за јавну расправу", каже 
Мартиновић. 

Према његовим речима, до краја године имаћемо један видљив помак у овом процесу. "Да ли 
ћемо успети да овај закон доведемо и до Скупштине, то је велика дилема имајући у виду све 
што се дешава, јер је ово сложен процес и један од најважнијих системских закона и да га ипак 
не треба доносити на брзину", каже Мартиновић.  

Много је важније да донесемо један квалитетан закон који ће свима служити у наредном 
периоду, каже Мартиновић. 

"Ми смо као страна у овом процесу, када говоримо о улози Министарства рада, од почетка били 
коректни и конструктивни. Покушали смо да  објединимо сва решења која су стизала од 
различитих представника, па и од Министарства привреде. Све те предлоге смо укључили у 
једну радну верзију, тако да она има неколико различитих решења и то је оно око чега ми треба 
да разговарамо са свим социјалним партнерима у оквиру радне групе која је формирана", каже 
Мартиновић. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1451948/Martinovi%C4%87%3A+Neophodan+kvalitetan+Zakon+o+radu.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1451948/Martinovi%C4%87%3A+Neophodan+kvalitetan+Zakon+o+radu.html
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Државни секретар не верује да та алтернативна решења треба да буду разлог да неко у старту 
добије одређену бојазан да ће бити нешто наметнуто. 

"Наша намера је била да у свим питањима озбиљно преговарамо, да се приближимо у 
ставовима. Свесни смо били да ћемо имати разлика у погледу неких питања али то је наша 
улога да преговарамо", каже Мартиновић.       

Говорећи о Агенцији за посредовање приликом запошљавања, каже да то питање 
Министарство није наметало. "И са наше стране постоји дилема да ли смо у овом тренутку као 
друштво и држава која има много проблема на тржишту рада спремни да овај институт сада 
имплементирамо и то је било питање које смо желели да расправимо са свим социјалним 
партнерима", истиче државни секретар. 

Према његовим речима, чак и послодавци имају одређене дилеме у погледу тога. "Оно што нас 
обавезује да говоримо о овом питању уколико га и не уведемо у закон јесте чињеница да смо, 
почетком године једногласнио ратификовали Конвенцију међународне организације рада број 
181 која говори о овим агенцијама, дакле, обавезни смо да ово укључимо у наше 
законодавство", истиче Мартиновић. 

Према другим прописима који дефинишу класификацију делатности већ сада у Србији постоје 
агенције које се баве тзв. изнајмљивањем радне снаге. 

Синдикати нису задовољни предлогом да се отпремнине исплаћују само за рад код последњег 
послодавца и многим другим предлозима закона који омогућавају лакше отпуштање, а не 
лакше запошљавање. 

"Ми смо у заједничком саставу прешли две трећине од понуђених промена. Остао је мали део 
који нисмо прешли са синдикалним организацијама. Обавезни смо да овај процес наставимо. 
Није тренутак да станемо на овом путу, закон о раду треба бити измењен у најскорије време", 
каже Мартиновић. 

Према његовим речима, процениће се који то круг измена може повољније да се одрази и на 
привредне активности и на повећање запослености и смањење рада на црно, али ћемо се 
определити које су то промене које нам заиста требају. 

"Настојаћемо да до краја овог процеса поново обезбедимо учешће синдиката. Уколико га не 
буде треба извршити политичку и стручни процену које одредбе треба да буду измењене", 
закључио је Мартиновић.   

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=11&dd=23&nav_id=780928 

"Примедбе синдиката не стоје" 
ИЗВОР: БЕТА 

Београд -- Министар привреде Саша Радуловић рекао је да ће предложене измене 

и допуне нацрта Закона о раду поспешити запошљавање, а не отпуштање. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=11&dd=23&nav_id=780928
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Он је за телевизију "Пинк" казао да се напуштањем радне групе за израду нацрта закона, 

синдикати "играју са будућношћу своје деце" и да се "држе брода који тоне", односно 

гарантованих права из постојећег закона који је лош и које је довео до раста незапослености. 

"Ево узмимо за пример опременине по години радног стажа. Нико преко 50. година не може 

да нађе посао зато што нема ни једног послодавца који ће преузети ризик да ако му опадне 

пословнање и мора да отпусти радника, да ће морати да плати отпремни," казао је 

Радуловић.  

 

Он је истакао да је циљ измена да се поступак запошљавања олакша, учини једноставнијим и 

флескибилнијим. 

 

"Уколико поступак запошљавања учините рестриктивнијим, послодавци ће избегавати 

запошљавање и тражиће све друге облике да запосле раднике, укључујући и рад на црно", 

казао је министар.  

 

Признао је да се предложеним мерама олакшава оптуштање радника и да разуме страх 

сидиката и додао да је прошло време лоших приватизација, као и да послодавци "нису бесни, 

па да тек тако оптуштају раднике".  

 

Констатовао је и да није циљ да се праве "радикалне промене", већ да се "закон доведе у ниво 

закона Европске уније".  

 

Радуловић је навео да очекује да ће и Закон о раду, као и још три Закона - о стечају, 

приватизацији и планирању и изградњи, ући у скупштинску процедура у децембру, како је то и 

планирано. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=11&dd=22&nav_id=780702 

Орбовић: Спремни смо за протесте 
ИЗВОР: ТАЊУГ 

Београд -- Председник С С С С Љубисав Орбовић рекао је да је тај синдикат 

спреман и на протесте уколико садашња решења у Закону о раду буду задржана. 

 "Очекујемо разумевање владајућих структура и о томе смо већ разговарали са првим 

потпредседником Владе Србије Александром Вучиће, са премијером Ивицом Дачићем и 

представницима неких партија левице", рекао је Орбовић испред Савеза самосталних 

синдиката Србије 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=11&dd=22&nav_id=780702
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Упркос томе што су јуче УГС НЕзависност и С С С С донели одлуку да иступе из преговора о 

изменама и допунама Закона о раду, Орбовић се данас појавио на расправи о Радној верзији 

нацрта о изменама и допунама Закона о раду, јер је она, како је рекао, раније била заказана.  

 

Орбовић је рекао "да неће бити тако једноставно" усвојити садашње предлоге и да не види како 

партије, које представљају левицу, себе виде у будућности уколико пристану на понуђена 

решења.  

 

"Сила Бога не моли", навео је Орбовић и додао да се Самостални синдикат спрема да 

евентуално уз 30.000 потписа понуди своју верзију Закона о раду.  

 

Орбовић је додао да оно што се догађа са предлозима за измену и допуну Закона о раду "није 

била политика којом су добијени избори", нити она када је дошло до реконструкције владе, и 

да због тога Савез самосталних синдиката у томе не жели да учествује.  

 

"Не кажемо да се нећемо вратити ако се принципи буду променили", додао је Орбовић и 

нагласио да синдикати нису имали проблем са Министарством за рад, запошљавање и 

социјалну политику, али јесу са Министарством привреде и предлозима који су стизали из тог 

министарства.  

 

Државни секретар Министарства рада, запошљавања и социјалне политике Зоран Мартиновић 

је изразио жаљење што су два синдиката (Савез самосталних синдиката и УГС "Независност") 

напустили рад на изменама и допунама Закона о раду, јер су многа питања била усаглашена.  

 

"Ми ћемо свакако заокружити овај процес и изнети један комплетан документ на најширу 

јавну расправу", казао је Мартиновић новинарима.  

 

Он је напоменуо да су најспорнија питања она која предвиђају запошљавање преко агенција, да 

нема сагласности по питању рада на одређено време, о отпремнинама и начину утврђивања 

зарада, али да у министарству покушавају да нађу равнотежу између супростављених интереса 

запослених и послодаваца.  

 

Према речима Мартиновића, рад на изменама и допунама биће завршен до краја године, али 

да овакав системски закон не треба доносити брзо, да иза њега остају многа незадовољства.  

 

Основне примедбе синдиката односе се на смањење права радника и то што је "најављено 

флексибилно запошљавање заправо флексибилно отпуштање без најаве", а према њиховим 

прорачунима, зараде запослених биле би смањене од четири до осам одсто у односу на 

садашњи ниво.  
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Председник Градског већа Савеза самосталних синдиката у Нишу Миодраг Ранђеловић 

напоменуо је да "власт манипулише са Удружењем послодаваца јер је реч о удружењу које не 

окупља већину и да многи послодавци у Нишу нису упознати да се ради на изменама и 

допунама Закона о раду". 
 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/orbovic-spremni-smo-i-za-proteste_439975.html 

Орбовић: Спремни смо и за протесте 

НИШ -  

Председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић рекао 

је данас у Нишу да је тај синдикат спреман и на протесте уколико садашња решења 

у Закону о раду буду задржана и ако се на њима се буде инсистирало. 

"Очекујемо разумевање владајућих структура и о томе смо већ разговарали са првим 

потпредседником Владе Србије Александром Вучићем, са премијером Ивицом Дачићем и 

представницима неких партија левице", рекао је Орбовић новинарима током расправе о Радној 

верзији нацрта о изменама и допунама Закона о раду. 

Упркос томе што су јуче УГС НЕзависност и СССС донели одлуку да иступе из преговора о 

изменама и допунама Закона о раду, Орбовић се данас појавио на расправи о Радној верзији 

нацрта о изменама и допунама Закона о раду, јер је она, како је рекао, раније била заказана. 

Орбовић је рекао "да неће бити тако једноставно" усвојити садашње предлоге и да не види како 

партије, које представљају левицу, себе виде у будућности уколико пристану на понуђена 

решења. 

"Сила Бога не моли", навео је Орбовић и додао да се Самостални синдикат спрема да 

евентуално уз 30.000 потписа понуди своју верзију Закона о раду. 

Орбовић је додао да оно што се догађа са предлозима за измену и допуну Закона о раду "није 

била политика којом су добијени избори", нити она када је дошло до реконструкције владе, и 

да због тога Савез самосталних синдиката у томе не жели да учествује. 

"Не кажемо да се нећемо вратити ако се принципи буду променили", додао је Орбовић и 

нагласио да синдикати нису имали проблем са Министарством за рад, запошљавање и 

социјалну политику, али јесу са Министарством привреде и предлозима који су стизали из тог 

министарства. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/orbovic-spremni-smo-i-za-proteste_439975.html
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Државни секретар Министарства рада, запошљавања и социјалне политике Зоран Мартиновић 

је изразио жаљење што су два синдиката (Савез самосталних синдиката и УГС "Независност") 

напустили рад на изменама и допунама Закона о раду, јер су многа питања била усаглашена. 

"Ми ћемо свакако заокружити овај процес и изнети један комплетан документ на најширу 

јавну расправу", казао је Мартиновић новинарима. 

Он је напоменуо да су најспорнија питања она која предвиђају запошљавање преко агенција, да 

нема сагласности по питању рада на одређено време, о отпремнинама и начину утврђивања 

зарада, али да у министарству покушавају да нађу равнотежу између супротстављених интереса 

запослених и послодаваца. 

Према речима Мартиновића, рад на изменама и допунама биће завршен до краја године, али 

да овакав системски закон не треба доносити брзо, да иза њега остају многа незадовољства. 

Основне примедбе синдиката односе се на смањење права радника и то што је "најављено 

флексибилно запошљавање заправо флексибилно отпуштање без најаве", а према њиховим 

прорачунима, зараде запослених биле би смањене од четири до осам одсто у односу на 

садашњи ниво. 

Председник Градског већа Савеза самосталних синдиката у Нишу Миодраг Ранђеловић 

напоменуо је да "власт манипулише са Удружењем послодаваца јер је реч о удружењу које не 

окупља већину и да многи послодавци у Нишу нису упознати да се ради на изменама и 

допунама Закона о раду". 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:465026-Pavlovic-Miodrag-Kostic-zahvaljujuci-

zastiti-DS-od-drzave-kupovao-a-da-nije-platio-ni-dinar-od-svojih-para 

Павловић: Миодраг Костић захваљујући 
заштити ДС од државе куповао, а да није 
платио ни динар од својих пара! 
З. РАДОВИЋ  

Адвокат Бранко Павловић, некадашњи директор Агенције за приватизацију: 

Фирме продате упола цене. Кајмак покупили странци. Приватизације „појеле” пет 

милијарди евра 

КОРУПЦИЈА је појела половину капитала од приватизације српских предузећа. За све наше 
фабрике и банке до сада смо добили око пет милијарди евра, а вределе су бар дупло више. Ово 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:465026-Pavlovic-Miodrag-Kostic-zahvaljujuci-zastiti-DS-od-drzave-kupovao-a-da-nije-platio-ni-dinar-od-svojih-para
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:465026-Pavlovic-Miodrag-Kostic-zahvaljujuci-zastiti-DS-od-drzave-kupovao-a-da-nije-platio-ni-dinar-od-svojih-para
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за "Новости" открива адвокат Бранко Павловић, некадашњи директор Агенције за 
приватизацију и додаје да су странцима за мизерне паре продате српске фабрике. 
 

* Ко је највише профитирао од јефтине приватизације? 
- Убедљиво су највише профитирали странци. Тешка је заблуда да су домаћи бизнисмени 
купили сва најважнија предузећа. Дуванска индустрија, цементаре, фармацеутске куће, 
бензинске пумпе, прехрамбени погони, телекомуникације, банке, све је пало у руке странцима. 
Није спорно да су се неки наши људи обогатили, често на коруптивни начин, уосталом као и 
странци, али то чини тек 10 одсто. 
* Тврдите да је било много корупције, како је текао тај поступак? 
- Они који су желели да купе неку фирму давали су део новца који је одлазио у буџет, а део 
појединцима на руке. Због тога је цена морала бити знатно мања од стварне вредности тога 
што се продаје. Јер, купац је свестан да улази у ризик, зна да је то кривично дело, и пристаје 
само ако има интерес. То је, у овом случају, када се саберу износ плаћен по уговору и мито, 
много нижа цена предузећа од реалне. Скоро у свакој од тендерских куповина имате корупцију, 
без обзира на то ко су инвеститори. 
НЕСТАЛО У ПРЕВОДУ- ДОК сам био на челу Агенције за приватизацију, Сектор контроле ме је 
обавестио да власник цементаре у Косјерићу реализује инвестицију из текућих прихода 
компаније, а не из сопствених средстава, као што је било наведено у уговору - прича Павловић. 
- Позвао сам власника, Грка, и рекао му да крше уговор, а он ме је питао да ли сам прочитао 
верзију на енглеском. Када сам узео да прочитам, схватио сам да је цео један пасус који се 
односи на ту обавезу избачен! А у последњем члану пише да у случају спора важи верзија 
уговора на енглеском. Није тешко претпоставити да је плаћено да се у енглеској верзији 
избрише та ставка, када је одмах знао на шта ја мислим. 

* Ко је од српских тајкуна најбоље прошао? 
- Миодраг Костић ништа од државе није купио за паре. Све за нулу. Имао је своју позицију и 
заштиту Демократске странке. На пример, вештак је после бомбардовања зграду ЦК на Новом 
Београду, данас пословни центар "Ушће", прогласио статички нестабилном и за рушење. 
Међутим, Костић је излицитирао, али није платио ни динар од својих пара. Касније је 
ангажовао другог вештака, који је рекао да зграда не мора да се руши. Скинуо је алуминијумске 
прозоре, лифтове, оплате, плоче и ољуштио целу зграду, утоварио скинуто на камионе, продао 
и платио прву рату, а после тога препродао објекат. "Генексове" хотеле је исто излицитирао и 
дозволили су му да уђе у управљање хотелима пре него што је платио прву рату. На почетку 
сезоне је почео да управља хотелом, а на крају сезоне је, из прихода хотела платио прву рату. О 
шећеранама да и не говорим. 
* Једини сте у ДОС гласали против закона о приватизацији, шта би се догодило да 
су и други исто урадили? 
- Било би другачије, јер би то значило да смо свесни укупног погрешног концепта који нам 
запад сугерише. Када сам изабран на место директора Агенције за приватизацију, кључни 
концепт је био да реорганизујемо јавна предузећа као државна и да их доведемо до високе 
профитабилности, без продаје не чекајући стране консултанте. И, наравно да сасечемо 
корупцију, што смо постигли за 30 дана. То је било супротно концепту предвиђеном за Србију. 
* Оптуживали су вас да сте зауставили приватизацију? 
- Био сам директор Агенције за приватизацију, 2004. године, само три месеца, а то није 
довољно ни да се припреми један тендер за продају, јер минимум три месеца траје конкурс за 
избор консултанта на тендерима. 
* Шта мислите, шта је био ваш "грех"? 
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- Страшан проблем им је био што мој тим и ја разумемо ствари. Осмислили смо концепт без 
корупције и очекивали већ крајем августа прве одличне резултате. Да сам то успео да остварим, 
нико ме више не би померио. Зато им нисам одговарао. 
* Коме сте сметали? 
- Није нико знао да ћу ја бити директор - па ни ја! Они су то припремали без обзира на то ко би 
дошао. Одговор на постављено питање је свима. И странцима и тајкунима и онима који су 
видели да могу да одговарају за учињено. Кључна одговорност је на Војиславу Коштуници. Без 
његове сагласности као премијера не би могли да ме смене. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:465163-Apsurd-U-Srbiji-manjak-lekara-u-praksi-i-

visak-na-birou-za-nezaposlene 

Апсурд: У Србији мањак лекара у пракси, и 
вишак на бироу за незапослене! 
 
Б. РАДИВОЈЕВИЋ  

У Немачкој се, у последње две године, запослило 530 наших лекара. Довели смо се 

у ситуацију да немамо чиме да задржимо стручњаке 

ЛЕКАРИ у све већем броју пакују кофере и одлазе! Најчешће у Немачку и Словенију, али и на 
Малту, у скандинавске земље, на Блиски исток. Само од почетка године сертификате добре 
праксе који су им неопходни за запошљавање у иностранству из Лекарске коморе Србије узело 
је чак 800 лекара. Међу њима је највише младих доктора опште медицине, који у свет крећу 
право са евиденције Националне службе за запошљавање, али има и анестезиолога, хирурга, 
кардиохирурга, који напуштају своја радна места на клиникама. 
 

Професорка др Татјана Радосављевић, директорка ЛКС, каже да нема повратну информацију 
колико је њих заиста и отишло, али рачуна да кад једном одлуче да напусте земљу пре или 
касније то и учине: 
- Сваког дана потписујем по три-четири сертификата којима наши лекари у иностранству 
доказују да су уписани у ЛКС и да нису осуђивани пред судом части. Тај тренд је почео од 
прошле јесени. Раније смо издавали један-два сертификата месечно. Извештаји које добијамо 
од Лекарске коморе Немачке показују да се тамо у последње две године запослило 530 лекара 
из Србије, а њих 67 је успело да направи своју приватну праксу! То је трагедија за нашу државу. 
Довели смо се у ситуацију да немамо чиме да задржимо стручњаке: нема радних места, а плате 
лекара су овде од четири до седам пута мање него, рецимо, у Немачкој. 
СЕЛИДБЕ И ПО СРБИЈИИЗ Клиничког центра Србије у последњих годину, годину и по лекари 
не одлазе, а из других центара је овде дошло десетак специјалиста - тврди професор др Миљко 
Ристић, директор. - Примили смо лекаре из Ћуприје, Суботице и још неких центара. Један 
лекар, искусан специјалиста из Пејсмејкер центра, на дужој је едукацији у Болоњи, а хирург из 
Ургентног у Дубаију. Ниједан кардиохирург нас није напустио. 

Наши лекари сада лакше долазе до посла у иностранству. Немачка, која се суочава са 
дефицитом лекара јер њени одлазе у Америку и Енглеску, више не тражи нострификацију 
дипломе, а услов је само знање језика. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:465163-Apsurd-U-Srbiji-manjak-lekara-u-praksi-i-visak-na-birou-za-nezaposlene
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:465163-Apsurd-U-Srbiji-manjak-lekara-u-praksi-i-visak-na-birou-za-nezaposlene
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- Нажалост, све је израженији тренд одласка лекара из Србије, као и из других сиромашнијих 
земаља - потврђује др Драган Цветић, председник Синдиката лекара и фармацеута Србије и 
анестезиолог у КБЦ „Бежанијска коса“. - Оно што нас разликује од других држава јесте апсурд 
да у исто време имамо и мањак лекара у пракси, посебно специјалиста анестезиологије, 
радиологије, патологије, и вишак лекара који године губе на бироу за незапослене. Када се 
узме у обзир да је просечна плата специјалисте око 700 евра, а да су услови у којима радимо 
испод стандарда, све је много јасније. Ако се овако настави, а не видим да се нешто мења, осим 
нагоре, када уђемо у ЕУ и када практично не буде никаквих препрека за запошљавање ван 
земље, остаћемо без квалитетних лекара, и тешко ћемо попунити та упражњена места, јер због 
оваквих плата и услова рада нећемо бити интересантни чак ни за колеге из Африке и Азије. 
Професорка Радосављевић подсећа да је Пољска у првих шест месеци по уласку у ЕУ остала без 
3.000 лекара, а то би, каже, могло да се догоди и нама: 
- Наш додатни хендикеп је неповољна старосна структура у здравству. Готово 50 одсто лекара 
старије је од 50 година, а у наредних од пет до седам година више од 60 одсто специјалиста 
одлази у пензију. Годинама су радна места која су се упражњавала одласком у пензију гашена. 
Министарство здравља је напокон схватило да је то била грешка и сада се кадар подмлађује, 
али требало би поново размислити о увођењу волонтерских специјализација, јер би то био 
најбржи пут да се ишколује кадар. Наши лекари који право са бироа оду у Немачку тамо одмах 
добијају специјализацију. 
Доктор Цветић се прибојава да смо и за такве потезе закаснили, и да ће се неминовно појавити 
вакуум: 
- Специјализације трају четири-пет година, а и после тога је тај лекар у својој струци 
„почетник“ и он треба да замени неког са 30 година искуства. То није исти квалитет. 

 

СКУПО ШКОЛОВАЊЕ 
НА евиденцији Националне службе за запошљавање налази се више од 2.300 лекара. За 
школовање сваког од њих наша земља издвојила је око 100.000 евра. 
 
 
НЕМЦИ ТРАЖЕ 5.500 ДОКТОРА 
Немачкој недостају лекари зато што се у последње време у овој земљи отварају бројне нове 
здравствене установе. Тренутна „потражња“ је за 5.500 лекара, а очекује се да у блиској 
будућности буде - 20.000. Највише се траже интернисти, хирурзи, гинеколози и анестезиолози. 
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Уз високе плате, нуди се и годишњи одмор од 31 дана, помоћ у проналажењу стана и учењу 
језика. 
Део прековремених радних сати месечно додатно се плаћа, а део се претвара у слободне дане. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/421900/Objavljene-licne-karte-javnih-preduzeca-24-preduzeca-je-ocenjeno-

cetvorkom 

Објављене "личне карте" јавних предузећа, 
24 предузећа је оцењено "четворком" 

Танјуг  

Министарство привреде објавило је "личне карте" свих 36 јавних предузећа у Србији од чега је 

највећи број - њих 24, оцењен оценом четири, док ниједна "лична карта" није добила највишу 

оцену, објављено је на сајту министарства. 

Оцену три добило је 10 "личних карти" јавних предузећа, док су два предузећа доставила 

најнекомплетније извештаје и оцењене оценом два - Железнице Србије и Путеви Србије. 

  

После 153 предузећа у реструктурирању и других 419 предузећа у надлежности Агенције за 

приватизацију, свих 36 јавних предузећа доставило је Министарству привреде попуњене 

"личне карте", које су објављене на сајту министарства. 

  

Квалитет достављених "личних карата" јавних предузећа није у потпуности у складу са 

захтевима Министарства привреде и у сарадњи са руководствима тих предузећа биће предмет 

дораде у наредном периоду. 

  

Министарство привреде наставиће са прикупљањем додатних података за "личне карте" свих 

јавних предузећа да би у најскоријем периоду оне биле потпуне и у складу са Медјународним 

рачуноводственим стандардима. Поред тога, Министарство привреде од данас покреће и 

процедуру прикупљања "личних карти" свих јавно-комуналних предузећа, које ће такодје бити 

објављене на званичној интернет страни министарства. 

 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/421900/Objavljene-licne-karte-javnih-preduzeca-24-preduzeca-je-ocenjeno-cetvorkom
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/421900/Objavljene-licne-karte-javnih-preduzeca-24-preduzeca-je-ocenjeno-cetvorkom
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/421886/Nema-zatvaranje-Zelezare 

Нема затварање Железаре 

Фонет  

Нема говора о затварању фабрике, Железара Смедерево ће наставити да ради, изјавила је данас 

градоначелница Смедерева Јасна Аврамовић. 

- Могу да кажем да ће се питање Железаре врло брзо решити. Железара ће наставити да ради и 

нема говора о затварању фабрике -  рекла је Аврамовић ФоНету. 

  

Она је нагласила да императив градске власти представљају инвестиције и нова радна места, 

али да се у протеклом периоду радило тихо, без много помпе и медијских најава. 

  

- Велика инвестиција ПКЦ групе од 1.500 радних места дошла је у Смедерево, а очекујемо и 

реализацију гринфилд инвестиције, већ од јануара и нових 1.000 радних места - рекла је 

Аврамовић. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/422092/Radnici-Savremenog-doma-blokirali-prilaz-turskom-Erste 

Радници Савременог дома блокирали 
прилаз турском Ерсте 

Танјуг  

Радници крушевачког предузећа "Савремени дом" од 5. новембра блокирају прилаз турској 

компанији "Ерсте" која се на основу уговора о пословно –  техничкој сарадњи налази у кругу 

тог предузећа јер им, како истичу, није изимирила трошкове закупа. 

Председник самосталног синдиката Дејан Богдановић потврдио је данас Тањугу да та блокада 

и даље траје уз напомену да више не може да даје изјаве за медије. Ипак, рекао је да "радници 

ништа нису криви“ , те да нису имали други начин да реше овај проблем. 

 

"Људима нису оверене здравствене књижице, дугује нам се 35 плата, једино што смо од тога 

закупа нешто примали“ , истакао је Богдановић и посебно нагласио да радници "нису против 

турског инвеститора“ , изразивши наду да ће се блокада што пре окончати. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/421886/Nema-zatvaranje-Zelezare
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/422092/Radnici-Savremenog-doma-blokirali-prilaz-turskom-Erste
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С друге стране, председник већа савеза самосталног синдиката Миленко Михајловић рекао је 

недавно за Радио телевизију Крушевац да пословодство "Савременог дома" манипулише 

радницима и "одлука да се онемогући и заустави рад турске компаније резултат је 

неодговорног односа Агенције за приватизацију према предузећима у реструктурирању". 

 

На улазу у "Савремени дом“  стоји да су радници сагласни што је руководство повело спор пред 

Привредним судом у Београду за наплату потраживања од "Ерсте“  компаније, а да је улаз 

дозвољен радницима обезбеђења те фирме. 

 

"На збору радника донет је закључак да се турској Ерсте компанији не дозволи да обавља своју 

делатност у хали где се производи ПВЦ све док не измири заостали дуг. Такође, неће моћи да 

иселе машине за прераду дрвета из хале Елементара док нашу опрему не врате у првобитно 

стање“  –  наведено је између осталог у саопштењу које стоји на улазу фабрике. Власник 

"Ерсте“  компаније Муамер Озђан рекао је Тањугу да је та компанија према уговору до 

новембра измиирила сва дуговања. 

 

Објаснио је да су постојала два уговора о закупу, од којих је један продужен, а други, због 

налаза инспекција за противпожарну заштиту – није. 

 

Озђан је нагласио да је због блокаде за само десетак дана, ова компанија имала губитке од око 

20.000 евра и рекао да сматра да су радници злоупотребљени јер "ако им се нешто дугује, 

требало би да протестују или штрајкују у 'Савременом дому'“ . 

 

Директор "Савременог дома" Никола Вуловић рекао је да "Ерсте" на име закупа дугује око 

милион динара. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/421883/Tuzi-direktorku-za-mobing-Vredjala-nas-je-uz-povike-da-ce-nam-duse-goreti-

u-paklu 

Тужи директорку за мобинг: Вређала нас је 
уз повике да ће нам душе горети у паклу 

Бета  

Радослав Ристић, помоћник директора у зрењанинској Градској стамбеној агенцији (ГСА) 

оптужио је данас директорку те установе Јовану Љиљак за злостављања на раду. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/421883/Tuzi-direktorku-za-mobing-Vredjala-nas-je-uz-povike-da-ce-nam-duse-goreti-u-paklu
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/421883/Tuzi-direktorku-za-mobing-Vredjala-nas-je-uz-povike-da-ce-nam-duse-goreti-u-paklu
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Ристић је рекао да кроз обраћање новинарима и тужбу против надређене покушава да заштити 

себе, а својој породици обезбеди даљу егзистенцију. 

  

"Са госпођицом Љиљак сам покушао да разговарам и на миран начин да решим проблем, 

међутим она се на заказаном састанку није појавила. Такође је игнорисала и позиве на састанке 

са оба репрезентативна синдиката у предузећу, а самим тим и са већином запослених", рекао је 

он. 

 Ристић је навео да је био један од кандидата који су се пријавили на конкурсу за директора 

зрењанинске ГСА који је Град расписао крајем јуна. 

  

"Након тога госпођица Љиљак је почела да галами, да ме вређа, шиканира и односи се према 

мени неприкладно. Ова тужба ће показати како се са људима не треба играти, јер примера за то 

је пуно. Називала нас је неморалнима, бацала оловке и говорила да ће нам душа горети у 

паклу. Због тога ја данас причам у име свих запослених, који су у страху и који би желели да се 

ова ситуација што пре реши", изјавио је Ристић. Он је казао да ће, ако буде потребно, помоћ 

потражити и у Стразбуру. 

  

Јована Љиљак је навела да се наводно злостављање састоји само у томе што тражи да радници 

ГСА раде свој посао и зараде плату. 

  

"Једино што тражим од радника ГСА је да ово јавно предузеће поспеши наплату пословног 

простора у власништву града, а не да дуг закупаца као у неколико претходних година нарасте 

на скоро 150 милиона динара, а да с друге стране пословни простор у граду пропада јер нема 

пара за његово одржавање", навела је она. 

  

Љиљак је додала да је циљ кампање да буде смењена с места директора. 

"Оркестрираној кампањи дужника међу којима су највећи поједини функционери владајуће 

странке очигледно је циљ да будем смењена са места директора, односно да више од радника 

ГСА не тражим да раде свој посао и да се за, немалу плату, замерају локалним политичарима и 

истовремено приватним предузетницима", навела је Јована Љиљак. 

  

Она је недавно у обраћању медијима саопштила имена највећих дужника, међу којима су и 

функционери Српске напредне странке. Градска стамбена агенција је једино зрењанинско 

јавно предузеће које, уз регионални Радио Зрењанин, и поред два расписана конкурса још није 

добило директора по новом закону, а Јована Љиљак је вршилац дужности директора. 
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http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/Vucic-Prioritet-Vlade-je-stvaranje-zdrave-srpske-privrede.sr.html 

У две фабрике посао за око 600 радника 
Јуче су у близини Алексинца и Бруса отворене две фабрике у којима ће посао добити безмало 
600 радника. Прва је погон немачког „Грамера”, познатог произвођача опреме за аутомобиле, 
док је друга инвестиција наших привредника из Русије. У њој ће се производити пелет, млевено 
огревно дрво, а посао ће добити нових 50 радника. 

Можда је оба та посла најбоље оценио председник Србије Томислав Николић на отварању 
фабрике у Брусу када је рекао да „Србија не сме више да буде поприште за сукобе међу 
политичарима, већ место где ћемо да доказујемо ко уме боље да ради”. 

Упошљавањем Србије решићемо 80 одсто проблема 
Брус – Председник Србије Томислав Николић отворио је јуче у Брусу фабрику „РИЗ пелет” уз 
поруку да ћемо, ако успемо да упослимо Србију, решити 80 одсто проблема. „Србија не сме 
више да буде поприште за сукобе међу политичарима, већ место где ћемо да доказујемо ко уме 
боље да ради”, истакао је Николић. Према његовим речима, упошљавање Србије дугујемо деци 
за коју кажемо да их имамо све мање. 
Он је приметио да је за њега ова инвестиција у Брусу подједнако важна, као и почетак радова 
на изградњи „Јужног тока” од којег ће Србија имати дугорочне користи. „Уколико уложимо у 
пољопривреду и отворимо још оваквих фабрика нећете више страховати”, рекао је Николић. 
Он је напоменуо да се на прсте једне руке могу избројати фирме у које је инвестиран новац из 
дијаспоре, јер, како је додао, претходне нису преживеле под притиском општинара и разних 
инспекција. „Ово је трећи покушај. Србија зове све своје грађане који живе ван граница земље 
да улажу у своју државу”, нагласио је председник. Имајући у виду близину Копаоника у 
тренутку када се свет враћа природи, Николић је позвао представнике општине Брус да то 
искористе „са најбољим инвеститорима и најбољим уговорима” и да се не задужују. 

У фабрику „РИЗ пелет”, површине 2.500 метара квадратних, српски привредници из Русије, 
које предводи Горан Радмановац, уложили су око 2,5 милиона евра и запослиће 50 радника. 

Према речима Радмановца, фабрика ће годишње производити 60.000 метара кубних пелета, 
по високо развијеној немачкој технологији, а производи су намењени домаћем и тржишту 
ЕУ. Танјуг 
На развалинама старе никла нова фабрика 
Алексинац – Између Алексинца и Алексиначких рудника, у погонима некадашње фабрике 
картонске амбалаже „ЕИ Пак”, јуче је почела производња опреме за немачку ауто-индустрију. 
На пригодној свечаности почетак производње означили су први потпредседник Владе Србије 
Александар Вучић, бивши министар привреде Млађан Динкић и директор фирме „Грамер” из 
Немачке у Србији Пјер Луиђи Гионе. Ова немачка фирма, која производи седишта и наслоне за 
аутомобиле, отварањем новог погона проширила је производњу, коју већ има у Алексинцу од 
2007. године, рекао је Пјер Луиђи Гионе. 
– Радимо пуним капацитетима већ шест година и у њима 800 радника производи опрему за 
најпознатије фабрике аутомобила у Немачкој – за „мерцедес”, БМW, „ауди”, програм 
„фолксвагена”, „форда”, као и за њихове фабрике широм Европе и света. У овој новој фабрици, 

http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/Vucic-Prioritet-Vlade-je-stvaranje-zdrave-srpske-privrede.sr.html
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према уговору који имамо са државом Србијом, до лета 2016. запослићемо нових 520 радника, 
а њих стотинак већ је почело претходних дана да ради – рекао је Гионе. 

Први потпредседник владе Александар Вучић истакао је да је приоритет државног руководства 
Србије опоравак и стварање здравог система српске привреде, то јеср повећање запослености уз 
привлачење нових инвестиција. 

– Нови производни погони направљени су на развалинама једне уништене фабрике и верујем 
да ће допринети опоравку привреде овог краја. У преговорима смо са руководством „Грамера”, 
успешне компаније која има тржиште широм света и чији систем остварује годишњи профит 
од преко 1,2 милијарде евра, да настави са проширењем производње у Србији и отварањем 
нових радних места. Пословодство немачке компаније изузетно је задовољно вредним и 
стручним, али и послу веома посвећеним радницима који су већ запослени. Уз 800 радника, 
који већ раде и 520 колико ће добити посао у овим новим погонима, надамо се да ће немачки 
партнер кроз неколико наредних година имати и више од 1.800 запослених у нашој земљи. 
Наше повезивање с немачком привредом је веома важно и свакако најсигурнији корак за 
опоравак српске привреде – рекао је Вучић. Т. Тодоровић 
На темељима рудника 
Фирма из Немачке недавно је купила некадашњу фабрику „ЕИ Пак” и за само два месеца 
опремила је за почетак производње. Ова фабрика саграђена је почетком деведесетих година 
прошлог века, одмах после једне од највећих рударских несрећа у Србији, некадашњој СФРЈ и 
на Балкану, када је у јами „Морава” алексиначког угљенокопа од експлозије метана погинула 
елитна бригада – 92 рудара копача и рударских инжењера. Пошто је после трагедије 
Алексиначки рудник затворен, у тој фабрици требало је да раде некада запослени у предузећу 
за експлоатацију мрког угља и чланови породица страдалих рудара. Фабрика је радила у 
саставу „Електронске индустрије Ниш” и после само неколико година је затворена. 

Подршка Клубу инвеститора 
Први потпредседник Владе Србије Александар Вучић и његов саветник Млађан Динкић били 
су гости у Нишу на петој редовној седници Клуба инвеститора Регионалне привреде коморе 
Ниш за Нишавски, Пиротски и Топлички округ. Седници клуба, на чијем је челу директор 
немачког „Грамера“ у Србији Пјер Луиђи Гионе присуствовала је и бројна делегација 
привредника из Италије, међу којима је много потенцијалних инвеститора. Александар Вучић 
пружио је пуну подршку свим иницијативама Клуба привредника РПК Ниш. Т. Т. 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/o_ekonomskim_merama__umereni_optimizam.4.html?news_id=271653 

Панел Привредног клуба западне Србије о условима пословања 

О економским мерама – умерени оптимизам 

АУТОР: Н. КОВАЧЕВИЋ 

Ужице - Неизвесност, политичка и економска, одсуство реформе јавног сектора, дуге и 
компликоване бирократске процедуре, велики намети, само су неки од проблема на које су 
указали учесници панел-дискусије „Макроекономски трендови - како успешно пословати у 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/o_ekonomskim_merama__umereni_optimizam.4.html?news_id=271653
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нестабилном окружењу”, коју је протекле недеље у Ужицу организовао Пословни клуб западне 
Србије. 
 
Са скупа је поручено да држава не би требало да се меша у економију, већ да ствара добар 
пословни амбијент и да реформише јавни сектор, да је потребно улагати у квалитетно 
образовање и ускладити образовни систем са потребама тржишта рада, али и јачати 
институције како би Србија привукла пажњу инвеститора, а њена привреда постала 
конкурентнија. У пуној сали Скупштине града, говорили су и на питања присутних 
привредника одговарали Горан Питић, професор и председник Савета Факултета за економију, 
финансије и администрацију (ФЕФА) и председник УО банке Сосијете женерал Србија, 
Михаило Црнобрња, професор ФЕФА, као и успешни привредници Нинко Тешић, директор 
Импол Севала у Севојну и Драгољуб Вукадиновић, председник Металац групе из Горњег 
Милановца, док је модератор био Зоран Пановић, главни и одговорни уредник Данаса. 
Истакавши да су неизвесност, неефикасност, проблематично коришћења ресурса и бирократија 
кључни проблеми за пословање у Србији, те да је једна од могућих шанси за опоравак наше 
привреде улагање у образовање, Горан Питић је навео да део проблема ипак може да реши 
држава, тако што ће исказати истинску спремност за реформе, док би домаће компаније 
допринеле побољшањем својих организацијских, финансијских и кадровских ресурса. 
Осврнувши се на предложене економске мере, он је рекао да „до сада нисмо видели превише“ и 
да је „добрим делом потрошена наредна година“, за коју је проценио да ће бити тешка. 

- Проблем је у томе што нема јасних порука иза којих ће следити акција, како би се подигао 
кредибилитет оних који воде економску политику да би инвеститори поверовали да ова земља 
иде напред - оценио је Питић поручивши да је сламање отпора бирократије један од 
предуслова за оптимистичније прогнозе. 

Рекавши да је резервисани оптимиста, јер у овом тренутку постоји декларативна одлучност 
креатора економске политике да покрену реформе, али да би у наредних неколико месеци 
предложене мере требало преточити у одговарајуће норме, Михаило Црнобрња је навео да ће, 
највероватније, бити потребне и додатне мере, првенствено за реформу пензијског фонда. 

- Вероватно ће неколико месеци наредне године бити тешки, али сматрам да ће од средине 
идуће године бити боље, иако неће бити наглог скока, нити ћемо имати стопу раста која нам је 
потребна. Потребно је да се вратимо на стопу од 1,5 до два одсто, а за неколико година да 
достигнемо четири до 4,5 одсто, што није неизводљиво - оценио је др Црнобрња, упозоривши 
на то да је коначно дошло време да се социјална политика измести из компанија. 

Он се заложио за реиндустријализацију, али је упозорио на опасност од политичких и 
страначких утицаја. 

- Реиндустријализацију не би требало спроводити кроз централно планирање, нити кроз 
државне инвестиције, већ скупом мера које ће делимично подстицати или оне секторе у којима 
смо раније били конкурентни, попут производње текстила и намештаја, или нове секторе, 
попут информационих технологија - навео је Црнобрња и указао на проблем партократије, 
поручивши да ће Србија постати нормална европска држава уколико буде јачала институције, а 
не моћ појединаца на јавним функцијама. 

Нинко Тешић, генерални директор Импол Севала у Севојну, фабрике која је успешно 
приватизована 2002. године, када је већински власник постала словеначка компанија Импол, 
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на питање о успеху тог предузећа, одговорио је лаконски: "Свих ових година, ми смо 
једноставно радили, инвестирали у људе и у опрему и тај процес не сме да стане.“ 

- Криза је стално, али без посвећености послу и менаџера и свих запослених, нема успеха. У 
опрему смо до сада инвестирали око 65 милиона евра, а до 2020. године планирамо да 
инвестирамо још 27 милиона евра, јер да бисмо били конкурентни на светском тржишту, 
морамо да инвестирамо - објаснио је Тешић, а потом указао на проблем неусклађености 
школског система са потребама тржишта рада, те да тој фабрици недостају ваљачи, ливци, 
топионичари... 

Искусни и такође веома успешни менаџер Драгољуб Вукадиновић, председник Металац групе 
из Горњег Милановца, истакао је важност улагања у образовање запослених, за које је рекао да 
су „моторна снага“ те компаније, која је успела да произведе конкурентан производ. Металац 
данас има 35 милиона евра сопствених обртних средстава и не мора да се задужује код банака, 
истакао је Вукадиновић и додао да је за привреду и целокупан развој западне Србије од 
изузетне важности изградња аутопута до Пожеге. 

- Председници општина Пећинци, Старе Пазове, Инђије и других нису ништа способнији од 
челника Горњег Милановца или Ужица, него су те општине близу аутопута, имају 
инфраструктуру и земљиште и то нуде инвеститорима уз субвенције - поручио је Вукадиновић, 
истакавши да је потребно изједначити домаће и иностране инвеститоре. 

Изразивши „умерени песимизам“ о мерама Владе Србије, Вукадиновић је рекао да оне 
представљају „гашење пожара“ и компромис са Светском банком и ММФ, а потом додао да не 
верује да ће предложене мере имати очекиване ефекте. 

- Све што је најавио министар привреде веома је добро, али не можемо ући у реформу привреде 
а да не реформишемо здравство, просвету, пензијски фонд, јавна предузећа. Не видим излаз из 
кризе док се не буде урадила свеобухватна реформа. То много кошта и боли, али после тога не 
морате да се додворавате страним инвеститорима, него ће и домаћи и инострани инвеститори 
пословати у уређеном систему. Политичари треба да смогну снаге и да кажу да због таквих 
реформи неће следећи пут бити изабрани на изборима, као што се је то својевремено учинио 
премијер Словачке - поручио је Вукадиновић. 

Иначе, Пословни клуб западне Србије основан је пре неколико година с циљем да омогући 
развој приватног сектора и унапреди услове пословања. Окупља угледне и искусне 
привреднике, власнике или менаџере успешних компанија западне Србије у којима ради око 
800 радника, које остварују годишњи промет од око 30 милиона евра, а вредност њиховог 
извоза у прошлој години била је око 13,6 милиона евра. 

Образовање 

- Верујем у мноштво малих пројеката, у иницијативу, иновацију и предузетништво, а основа за 
то су образовани људи, не само доктори наука, него одлични квалификовани радници. 
Потребно је и да се промовишу најбољи студенти, људи са иновацијама, успешни 
привредници, да се људи припреме за промене, које су нам неопходне - рекао је др Горан 
Питић. 

Рационализација 
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- Тврдим да у јавном сектору има 30 до 40 одсто вишка запослених. Не мислим да то треба да се 
реши за један дан, већ је потребан добар програм. Потребно је и да се уведу принципи 
одговорности према раду и награђивања и да све то буде јасно сваком запосленом - поручио је 
Нинко Тешић. 

Намети 

- Потребно је да се смање доприноси и порези, што ће сиву економију увести у легалне токове. 
Тако ће се створити и већа база пореских обвезника и то мора једанпут да дође до ушију владе. 
Ако сви будемо гласни око смањења доприноса и пореза, политичари ће морати да учине 
почетне кораке - сматра Драгољуб Вукадиновић. 

Извоз 

- Треба више да радимо за извоз, а могућност за то су тржишта Бразила, Русије, Индије, Кине и 
Јужноафричке Републике, на која, осим Русије, једва да извозимо. Потребно је да млади и 
образовани људи остану у Србији, јер смо међу првима у свету по „одливу мозгова“ - упозорио 
је др Михаило Црнобрња. 

 

 


