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Без ппсла 770.000, пкп 200.000 незаппслених млађе пд 30 

ИЗВПР: ТАНЈУГ 

На евиденцији НСЗ тренутнп се налази 770.000 незаппслених, а у најнеппвпљнијем пплпжају су млади 
кпјих је на евиденцији те службе знатнп више пд оихпвих вршоака у земљама ЕУ, кап и старијих пд 
50 гпдина 

БЕПГРАД - На евиденцији Наципналне службе за заппщљаваое у Србији (НСЗ) тренутнп се налази 
770.000 незаппслених, а у најнеппвпљнијем пплпжају су млади кпјих је на евиденцији те службе знатнп 
вище пд оихпвих врщоака у земљама Еврппске уније, кап и старијих пд 50 гпдина, рекап је Таоугу 
директпр те службе Зпран Мартинпвић. 

Пн је, међутим, приметип да стппа незаппсленпсти ппследоих месеци стагнира захваљујући, између 
псталпг и сезпнским ппслпвима. 

Ипак, Мартинпвић каже да су ппдаци из јуна пве гпдине неппвпљни с пбзирпм на старпсну структуру 
незаппслених. 

Пд укупнп 770.000 незаппслених, наиме, 202.000 су млађи пд 30 гпдина, дпк старијих пд 50 гпдина има 
пкп 200.000. 

Пкп 32 пдстп незаппслених шине пспбе кпје имају први или други степен струшне спреме, пднпснп пни 
кпји су пплуквалификпвани или без икаквих квалификација, наппменуп је Мартинпвић и дпдап да 
нещтп вище пд пплпвине, 54 пдстп, шине пспбе са средопм струшнпм спремнпм. 

Стппа незаппсленпсти младих између 15 и 24 гпдине је 50 пдстп, дпк је мали брпј пних кпји су на 
евиденцији незаппслених са виспким пбразпваоем. 

Стппа незаппсленпсти младих у Србији је знатнп вища у пднпсу на прпсек земаља ЕУ где се, иакп пна 
изнпси пкп 23 пдстп, сматра вепма виспкпм. 

"Акп се у земљама ЕУ тп сматра јакп виспким стпппм, пнда мпжете мислити кпликп је незаппсленпст 
младих у Србији алармантна", навеп је Мартинпвић кпји је на шелну функцију НСЗ-а ппстављен недавнп. 

Ппследоих некпликп месеци, каже Мартинпвић, стппа незаппсленпсти у Србији ипак стагнира, ппсебп у 
пднпсу на април 2012. гпдине када је пна била најалармантнија и изнпсила је 26 пдстп, пкп 4,5 пдстп 
пдстп вище негп щтп је данас. 

"Ппказатељи су врлп неппвпљни и указују нам да у будућем перипду ппсебну пажоу мпрамп ппсветити 
пбласти заппщљаваоа", навеп је директпр НСЗ-а. 
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Пн указује да тржисте рада у Србији није такп пасивнп кап щтп на први ппглед изгледа, јер је у првих 
щест месеци пве гпдине са евиденције ппсап нащлп пкп 100.000 пспба. 

С друге стране, и брпј нпвппријављених на евиденцији је пкп 208.000, али међу оима и пних кпји су 
вище пута пријављени и пђављени са евиденције НСЗ, превасхпднп услед сезпнских ппслпва, 
наппменуп је Мартинпвић. 

"Упбишајенп је да је пвп перипд када услед сезпнских ппслпва ппстпји стагнација стппе 
незаппсленпсти", навеп је пн и дпдап да су најтраженији сезпнски ппслпви у преради хране, 
хладоашама, берби впћа и прпизвпдои биља. 

Узимајући у пбзир ппдатке кпјима распплаже НСЗ п пријављеним пптребама за заппщљаваоем, кап и 
брпјем незаппслених лица кпнкретних пбразпвних прпфила/зваоа, мпжемп рећи да најлакще и 
најбрже дплазе дп ппсла, пднпснп имају највеће щансе за заппщљаваое на тржищту рада 
виспкппбразпвани прпфили из следећих пбласти: инжеоери електрптехнике, ИТ струшоаци, инжеоери 
електрпнике, мащинства и грађевине са пдгпварајућим лиценцама, математишари, наставници страних 
језика, лекари с пдгпварајућим специјализацијама, диплпмирани фармацеути и струшоаци за 
финансије, навеп је Мартинпвић. 

Псврнувщи се на раднп закпнпдавствп, Мартинпвић је рекап да се усвајаоем измеоенпг Закпна п раду 
птищлп некпликп кпрака даље у приближаваоу стандарима Еврппске уније. 

Приметип је, међутим, да те измене не мпгу пдмах да се пдразе на заппщљаваое у већем пбиму, али 
ће, какп каже, у великпј мери утицати на другашије пднпсе ппслпдаваца и заппслених и дппринети 
смаоеоу "рада на црнп". 

Пн је пценип да ће нпвпусвпјене пдредбе знашајнп утицати на другашији амбијент, кап и на тп да ће 
сваки незаппслени, без пбзира у кпм је живптнпм дпбу и кпликп стажа има, мпћи да нађе местп на 
тржищту рада. 

Инаше, нпвпименпвани директпр НСЗ-а најављује да ће та Служба ппмнп пратити ефекте рефпрми кпје 
спрпвпди влада, пне кпје су већ спрпведене, али и пне кпје су већ у фази спрпвпђеоа, а кпје би сигурнп 
мпгле да се ппзитивнп пдразе на ппвпљнију слику тржищта рада. 

"Не мпже се пшекивати пдмах, у пвпм тренутку, не мпже тп бити такп брзп, али у гпдинама кпје су 
испред нас сигурнп да мпжемп имати дпбре ппказатеље кпји се пд рефпрми пшекују", рекап је 
Мартинпвић. 

Циљ је, какп је казап, да се ствпри ппвпљнији амбијент у кпме незаппслени мпгу да нађу свпје местп, 
щтп ће утицати на смаоеое стппе незаппсленпсти. 

НСЗ планира да ускпрп распище јавне ппзиве за спрпвпђеое активних мера заппщљаваоа, најавип је 
Мартинпвић. 

Средства, какп каже, нису дпвпљна да би се пбухватип већи брпј лица, али се пшекују и ппдстицаји 
лпкалних сампуправа. 
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Пд највећег знашаја је јашаое ппсреднишке улпге НСЗ између незаппслених лица и ппслпдаваца, 
нагласип је Мартинпвић. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:503716-Smederevska-zelezara-Crveni-oktobar-

stize-u-septembru 

Смедеревска железара: “Црвени пктпбар“ стиже у септембру? 

АУТПР: Ј. ИЛИЋ   

У раднпј групи за прпдају српске челичане тврде да се јпш не зна кп ће бити оен купац. Смедеревски 
гигант нпвпг власника дпбија на тендеру. Руси највише желе да уђу у стратешкп партнерствп 

ИСТИНА је да је руски „Црвени пктпбар“ један пд заинтереспваних партнера за Железару Смедеревп, 
али није ташнп да је најизгледнији купац српске шелишане. Какп „Нпвпсти“ незванишнп сазнају пд извпра 
у државнпј раднпј групи за прпдају фабрике, делегација из пве кпмпаније бправила је тпкпм претхпдне 
недеље у Железари Смедеревп, и са оима је пдржан састанак, на кпме се разгпваралп п мпгућим 
пблицима сарадое. Нащ извпр, међутим, истише да ће Железара нпвпг власника дпбити на тендеру, 
кпји се пшекује крајем пвпг месеца, или у првпј пплпвини септембра. 
- Саппщтенп им је да се ускпрп пшекује расписиваое тендера кпји ће бити транспарентан, и да, кап и сви 
други заинтереспвани партнери, мпгу да дају свпју ппнуду - пбјащоава нащ извпр. - Нищта вище пд тпга 
није билп, и није ташнп да је „заврщена ствар“, кап щтп се мпглп прпшитати у ппјединим медијима. 
Вплгпградска шелишана „Црвени пктпбар“, кап деп кпрппрације „Уралвагпнзавпд“, један је пд највећих 
прпизвпђаша шелика за аутп и авип индустрију, енергетска и нафтна ппстрпјеоа у Русији. 
Влада прегпвара са пет пзбиљних кпмпанија п преузимаоу пве фабрике. Најпзбиљнија интереспваоа за 
мпгући ппслпвни аранжман са Железарпм Смедеревп, дп сада је, према сазнаоима „Нпвпсти“, 
ппказала „Есмарк стил група“, један пд впдећих америшких прерађиваша и дистрибутера шелика. 
Спекулације пкп мпгућих купаца самп пметају пвај вепма важан ппсап, пд кпга зависи судбина 5.200 
радних места, и јпщ 20.000 заппслених у фирмама кпје раде за Железару. 
 
ПЛАЋАОЕ 
Премијер Александар Вушић је недавнп рекап да је Влада спремна да финансијски ппдржи све пне кпји 
ће задржати прпизвпдоу и раднике у кпмпанијама кпје су данас у реструктурираоу. 
- Не самп да бисмп Железару дали за дплар, већ бисмп финансијски ппмпгли све пне кпји су спремни да 
сашувају прпизвпдоу и радна места у Смедереву - нагласип је премијер. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:503717-Sve-spremno-da-drzava-preuzme-Simpo 

Све спремнп да држава преузме „Симпп“ 

АУТПР: Ј. С.  

Најппзнатија враоска фабрика с ппслпвним банкама склппила угпвпре п мирпваоу дуга. Чека се да 
Влада кпнвертује пбавезе пп пснпву ппреза и дппринпса у свпј улпг 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:503716-Smederevska-zelezara-Crveni-oktobar-stize-u-septembru
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ППТПИСИВАОЕМ угпвпра између враоске кпмпаније „Симпп“ и седам ппслпвних банака п мирпваоу 
дуга на име приспелих рата кредита и камата, ппшеп је прпцес кпнсплидације. Тиме су ствпрени услпви 
за ппшетак прпцеса прпизвпдое кпји је застап срединпм јуна - пптврдип је за „Нпвпсти“ генерални 
директпр кпмпаније Слађан Дисић. 
 
- Захваљујући разумеваоу ппслпвних банака, пптписан је угпвпр п мирпваоу дуга дп 31. пктпбра, кпјим 
се регулище мирпваое дпспелих рата кредита, камата и псталих накнада. Угпвпр је пптписан са 
мпгућнпщћу прпдужеоа важеоа дп краја пве гпдине - каже Дисић. - Рашуни ће бити пдблпкирани ппсле 
усвајаоа закљушка Владе п кпнверзији пбавеза кпје „Симпп“ има пп пснпву ппреза и дппринпса и 
псталих јавних прихпда у трајни улпг Републике Србије у капитал „Симпа“, па ће држава такп ппстати 
оен већински власник. 
У августу ће бити пдржана ванредна скупщтина акципнара. Накпн тпга „Симпп“ ће из Фпнда за развпј 
дпбити кредит у вреднпсти пд пет милипна евра за ппшетак прпцеса прпзвпдое кпја је у застпју. Дп сада 
је непрекиднп радила прпзвпдоа дешијег прпграма у ппгпну у „Радпвници“ кпд Тргпвищта, а 
делимишнп и у предузећу „Шик“ у Курщумлији. Ппслпви се пдвијају и у фарми на Власини и делимишнп 
у цвећари у Враоскпј Баои. 
 
ДУГУЈУ 5,7 МИЛИЈАРДИ ДИНАРА 
ДУГ „Симпа“ за неисплаћене ппрезе и дппринпсе кпје ће држава преузети на себе када ппстане 
већински власник кпмпаније изнпси 5,7 милијарди динара. „Симпп“ у пвпм тренутку заппщљава 3.988 
радника. 

  

 

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/484899/Sindikat-Sloga-Ocekivali-smo-vise-od-ove-Vlade 

Синдикат "Слпга": Пчекивали смп више пд пве Владе 

Извпр : ТАНЈУГ, БЕТА  

Удружени синдикати Србије "Слпга", првих 100 дана рада Владе Србије не мпгу пценити ппзитивнпм 

пценпм, јер псим усвајаоа низа системских закпна пп хитнпј прпцедури и без сагласнпсти спцијалних 

партнера није урадила мнпгп на ппбпљщаоу екпнпмскпг стандарда свпјих грађана. 

У саппщтеоу синдиката наглащава се да су пд Владе пшекивали мнпгп вище, пре свега птвараое нпвих 

радних места, прпналазак стратещких партнера предузећа у реструктуираоу и пживљаваое 

прпизвпдое. 

  

Закпни кпји су усвајани пп хитнпј прпцедури, без сагласнпсти спцијалних партнера и без јавне расправе, 

бацили су велику мрљу на питаое синдикалне пцене рада Владе, јер је пна пктрписаним нашинпм 

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/484899/Sindikat-Sloga-Ocekivali-smo-vise-od-ove-Vlade
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оихпвпг усвајаоа ппказала да не ппщтује демпкратију, сппствене закпне и принципе кпји се ппщтују у 

ЕУ. 

  

Синдикати пцеоују дqа је такав приступ усвајаоу прпизилази из ппследице стагнираоа владајуће 

кпалиције, кпја је и прптеклих две гпдине била на власти у маое вище слишнпм саставу, а кпјпј се сада 

журилп да надпкнади изгубљенп време и да их дпнесе на нашин кпјим је пзбиљнп псппрена закпнитпст 

и правилнпст у дпнпщеоу и усвајаоу закпна. 

  

"Слпга" указује на ппраст антисиндикалне кампаое кпја се впди прптив синдиката кап незапбилазних 

фактпра у трпартитнпм пдлушиваоу Влада мпра да зна да пна није држава, већ самп представник 

државе, пд кпје се пшекује да буде гарант ппщтпваоа закпна и владавине права, према Уставу, кап 

темељнпм дпкументу на кпме је заснпвана Република Србија - наглащава се у саппщтеоу Удружених 

синдиката. 

 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Fiskalni-savet-za-smanjenje-plata-i-penzija-od-15-odsto.sr.html 

Фискални савет за смаоеое плата и пензија пд 15 пдстп 

АУТПР: Ј. Рабренпвић 

Србија ће сваке гпдине мпрати да се задужи за нпвих пет милијарди евра какп би мпгла да птплати 

дпспели дуг и финансира дефицит 

Смаоеое плата и пензија пд десет пдстп није дпвпљнп да би се кпнсплидпвале јавне финансије. Тп 
смаоеое мпра да буде 15 пдстп и тп већ приликпм ребаланса бучета крајем лета. Уз ппменутп 
смаоеое фискална кпнсплидација ппдразумева и дпвпђеое у ред јавних и државних предузећа, али и 
структурне рефпрме, рекап је јуше Павле Петрпвић, председник Фискалнпг савета. 

– Смаоеое пензија и плата је критишнп за успех фискалне кпнсплидације, јер дпнпси највеће ущтеде пд 
800 милипна евра гпдищое и тп практишнп пдмах у 2015. гпдини. Тренутна издвајаоа за пензије и плате 
у јавнпм сектпру непдржива су и привреда није у стаоу тп да финансира. Сада се за пензије издваја 14, 
а за плате 11 пдстп БДП-а, дпк је пдрживи нивп за пензије десет, а за плате у јавнпм сектпру псам пдстп 
БДП-а, пценип је председник Фискалнпг савета. 

Пп Петрпвићевим решима и друге земље кпје су смаоиле плате и пензије пппут Гршке, Румуније, 
Ппртугалије ппказале су да другпг пута за ущтеде нема, а пп оему нису ташне ни пцене у јавнпсти да ће 
се ппправкпм привредне активнпсти рещити прпблеми јавнпг дуга и дефицита. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Fiskalni-savet-za-smanjenje-plata-i-penzija-od-15-odsto.sr.html
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– У пвпј гпдини минус у државнпј каси изнпсиће вище пд 2,6 милијарди евра щтп је 8,3 пдстп БДП-а. 
Пвплики дефицит је највећи у Еврппи са изузеткпм мпжда Украјине. Јавни дуг тренутнп изнпси 66 пдстп 
БДП-а. Дп краја гпдине дпстићи ће забриоавајућих 73 пдстп БДП. Неминпвнпст је пщтра фискална 
кпнсплидација, јер се ни дефицит ни јавни дуг не мпгу ппвећавати и финансирати у недпглед. Србија 
сваке гпдине мпра да се задужи пет милијарди евра да би птплатила дпспели дуг и финансирала 
дефицит, рекап је Петрпвић. 

Прихпди су ппдбацили за пкп 400 милипна евра збпг изузетнп ниске инфлације, рецесије, пада 
заппсленпсти, кап и сиве екпнпмије. Расхпди су били ппд кпнтрплпм и маои су за 250 милипна евра, 
али тп има и свпју негативну страну, јер су пале инвестиције. 

– Држава сада на оих гпдищое пптрпщи милијарду евра. „Србијагас” је за некпликп гпдина пптрпщип 
вреднпст „Телекпма”. ЕПС је кандидат за нпви „Србијагас” не самп збпг ниске цене струје и вищка 
заппслених, већ и слабе наплате, губитака у дистрибуцији. И друга јавна предузећа имају слишне 
прпблеме, али укпликп ЕПС не буде у стаоу да сам сервисира свпје пбавезе, тп би збпг велишине 
прпблема пптпунп урущилп јавне финансије. Уместп да се кап щтп је најављенп рещи прпблем 
„Железаре” у првпј пплпвини пве гпдине, држава ппнпвп ппкреће прпизвпдоу и прави трпщак. 
„Железнице” се гпдинама не ппмерају с места, а иакп су пптрпщене пгрпмне субвенције, брзине впзпва 
су кап у 19. веку, а стпје неппвушена средства за прпјекте, шулп се јуше пд представника Фискалнпг 
савета. 

 

Пп оима, дпвпђеое у ред јавних и државних предузећа је најтеже и најнеизвесније, јер птппр пружају 
пплитишке и интересне групе, а прпблем су и привилегије заппслених. 

Члан Фискалнпг савета Владимир Вушкпвић рекап је да јавна предузећа имају прпблем већ на нивпу 
пснпвнпг ппслпваоа, јер прихпди нису дпвпљни да ппкрију расхпде. – У неким слушајевима све щтп 
предузећа зараде није дпвпљнп да ппкрије трпщкпве плата у оима, казап је пн, навпдећи да је најгпра 
ситуација пп тпм питаоу у „Железницама Србије” где се за плате издваја 15 милијарди динара 
гпдищое, дпк је укупан прихпд 10 милијарди динара. 
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Вушкпвић је навеп да се слишан прпблем у ппслпваоу јавља и у другим фирмама пппут рудника 
„Ресавица”, али и у ЕПС-у и „Србијагасу”, щтп, према оегпвпј пцени, гпвпри да прпблем ппстпји у 
пснпвнпм мпделу ппслпваоа. 

Кап ппследица тих прпблема, према оегпвим решима, мнпга предузећа су ппјела капитал, щтп знаши да 
је губитак већи пд капитала. 

Какп је дпдап, у већем брпју слушајева су и пбавезе веће пд капитала, щтп, пп оему знаши „да би та 
предузећа да нису јавна и защтићена већ пдавнп била у стешају”. „’Србијагас’, ’Ресавица’, ’Галеника’ и 
јпщ пкп 60 јавних предузећа су предузећа кпја су ппјела капитал и не ппстпји екпнпмски резпн да пна и 
даље ппстпје”, казап је пн. 

Пн је дпдап да велики прпблем у ппслпваоу предузећа у државнпм власнищтву представљају и: 
ненаплаћиваое исппрушене рпбе и услуга, ниске цене услуга, вищак заппслених и велике зараде, али и 
тп щтп се оихпвп лпще ппслпваое прелива и на дуге делпве привреде. 

У Фискалнпм савету су дали ппзитивну пцену усвпјеним закпнима п раду и пензијама кпје пп оима 
ппстављају темеље за стабилне финансије у средоем рпку, међутим ущтеда пп тпм пснпву јпщ нема. 

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

Струја треба да ппскупи 15 пдстп 
Владимир Вушкпвић рекап је да цену струја треба ппвећати за пкп 15 пдстп. Тп би пмпгућилп да ЕПС 
„прпдище” и да у ппслпвнпм делу не прави губитке кпји би се пренпсили на државу. – Није дпбрп да се 
изузетнп виспким ппвећаоем цене струје ЕПС-у ппвећају прихпди, јер би тп умаоилп мптивацију за 
рефпрмисаое и смаоеое трпщкпва, рекап је пн дпдајући да би тп ппвећаое цене струје билп дпвпљнп 
да ЕПС мпже да плати ревитализацију ппстрпјеоа, али да тп не би билп дпвпљнп за инвестиције. „За 
инвестиције би у другпм кпраку билп пптребнп да цена дпдатнп ппрасте. Тп је и захтев у смислу 
исправљаоа диспаритета цене енергије у Србији и регипну”. 

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

У „Дунав псигураоу” за пет гпдина заппсленп 1.500 људи 
„Дунав псигураое” пет гпдина ппслује у минусу, а брпј заппслених је истпвременп ппвећан за 50 пдстп, 
рекап је јуше Вушкпвић. – Финансијски извещтај „Дунава” у кпме стпји да пва фирма бележи дпбит у 
2012. гпдини, сигурнп би прпщап да није билп државнпг ревизпра. Заправп, пва псигуравајућа кућа је 
гпдинама у минусу, дпдап је Вушкпвић. Према ппдацима Фискалнпг савета, „Дунав” псигураое сада 
заппщљава вище пд 3.000 људи, а у 2012. је та псигуравајућа кућа имала губитак пд 1,5 милијарди 
динара. 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Corbast-pasulj-za-Vucica-i-Kirbija.sr.html 

Чпрбаст пасуљ за Вучића и Кирбија 

АУТПР: Г. Птащевић 

Синдикат шашанске „Слпбпде”, у сарадои с ппслпдавцем, радницима пбезбедип рушак уппла цене, 

лекара, регрес пд 40.000 и ппправак у баои 

http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Corbast-pasulj-za-Vucica-i-Kirbija.sr.html
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Чачак – Пчак рестпрана у „Слпбпди” и данас се дими. Пвп је једна пд ретких раднишких кухиоа 
шашанскпг краја кпја је преживела све белаје транзиције и дпшекала 21. век. Чпрбаст пасуљ са сланинпм 
кпщта 90, салата је 15, а шетвртина хлеба 10 динара, и тп је пмиљени избпр заппслених у пвпј фабрици 
муниције. Прпщле гпдине у мају, тпкпм заједнишке ппсете „Слпбпди”, управп такав рушак изабрали су и 
тада српски министар пдбране Александар Вушић и америшки амбасадпр Мајкл Кирби. 
– Нащи људи раде у ппсебним услпвима и заслужују пристпјан, кувани рушак у фабрици. Анекспм 
кплективнпг угпвпра пд фебруара 2013. гпдине накнада за тппли пбрпк заппсленима ппвећана је са 120 
на 250 динара, па сада мпгу да рушају, евп, за пплпвину тпг изнпса – каже за „Пплитику” Драган Јекић, 
председник Сампсталнпг синдиката у „Слпбпди”. 

Тпј централи приклпнилп се и шланарину плаћа 1.327 пд укупнп 1.540данас заппслених. У мензу, 
међутим, свраћа тек сваки десети, ппщтп се пвде ппслужи, у прпсеку, 150 пбрпка у дану. Дпдуще, 
кухиоа требује намирнице за 280 дп 315 рушкпва, али се пплпвина упућује у Технишки ремпнтни завпд у 
Чашку, ппет впјнп предузеће, где се ппсебнп кува рушак за тај кплектив. 

Ценпвник на зиду „Слпбпдинпг” рестпрана сведпши да је најјефитније куванп јелп празан густи пасуљ 
(55 динара), међу радницима је пмиљена и мусака (100), а прате је ппдварак, пуоене паприке, сарма и 
купус са јунетинпм (пп 105). У дирекцији предузећа кажу да се цене, инаше непрпмеоене пд јула 2013, 
пдређују такп да ппкрију трпщкпве материјала, а струју, впду и плате сервиркама плаћа фабрика. 

Јекић истише да се сампстални синдикат ппсебнп стара да сашува нека раднишка права кпја је време, 
једнпставнп, мпглп да пбрище. Здравствена инспекција, рецимп, у свпје дпба затвприла је раднишку 
амбуланту у „Слпбпди” збпг неуслпвнпсти, али је пре шетири гпдине лекар враћен у тај пбнпвљени 
прпстпр на фабришкпј капији. Улаз је прилагпђен такп да дпктпру у впјнпј фабрици мпгу да приђу, без 
легитимисаоа, и цивили из пкплних села. 

– Ппред радника, наще услуге кпристе и мещтани Јездине, Парменца, Придвприце и Бељине, и имамп 
птвпренп укупнп пкп 700 картпна – вели др Неда Никплић, лекарка. 

Амбуланта у кпјпј пна ради са сестрпм Пливерпм Милпщевић прима радним данима пд 7.00 дп 14.30 и 
у прпсеку се на вратима ппјави тридесетак пацијената. 

– Вепма ретки су слушајеви да некп пд радника затражи бплпваое, јер се пнда примаоа смаоују на 60 
пдстп. Сада се најшещће дпгађа супрптнп: радницима кпји, рецимп, имају ищијас или узимају 
антибиптску терапију, предлажем два дп три дана бплпваоа, али пни тп пдбијају и настављају да раде – 
казује лекарка. 

Драган Јекић наглащава, даље, да је синдикат ппделип 550 ппклпн-пакета за раднишку децу дп 10 
гпдина, у вреднпсти пд 1.600 динара. Заппсленима ће пве гпдине, дпдаје пн, у щест рата бити исплаћен 
регрес пд 40.000 динара или хиљаду вище негп лани, щтп је практишнп јпщ једна плата, ппщтп је 
прпсешна зарада у „Слпбпди” 44.000. 

– Ппред тпга, већ трећу гпдину узастппнп пбезбедили смп превентивни ппправак за заппслене ппд 
изузетним услпвима, мпжда најппвпљнијим у нащим фабрикама уппщте. Седмпдневни бправак у некпм 
баоскпм хптелу у Србији, рецимп, наще шланпве кпщта пкп 5.000 динара или самп хиљаду динара 
месешнп ппщтп плаћају у пет рата – пбјащоава Јекић. 

Пве гпдине у ппнуди су хптели у псам баоа, свуда се ппдразумева пун пансипн, а цене су разлишите. Пд 
1.760 динара (хптел „Минерал” у Бпгутпвашкпј баои), па 1.870 (Специјална бплница за рехабилитацију у 
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Иваоици) и 1.900 (хптел „Језерп” у Перућцу) дп 3.800 и 4.180 динара, кпликп кпщтају пансипни у 
„Меркуру” у Вроашкпј Баои. 

Једну трећину тпг трпщка плаћа сампстални синдикат фабрике из шланарине, другу кпмпанија 
„Слпбпда”, трећу радник. Прве гпдине јавилп се 60, лане 165, а пвпг лета шак 227 заппслених и сви су 
дпбили правп да се пдмпре пп синдикалним ценама. Кап некад. 

 

 


