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http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:509479-Sindikati-traze-povecanje-minimalca-poslodavci-

protiv 

Sindikati traže povećanje minimalca, poslodavci protiv 
Tanjug  

Minimalna zarada u Srbiji već dve godine nije menjana i iznosi 115 dinara po radnom satu, a 
sindikati smatraju da bi ona trebalo da se poveća na 137, 9 dinara, a poslodavci da ona ne bi 

trebalo da se menja 

 
Ostaje stari minimalac 

Minimalna zarada u Srbiji već dve godine nije menjana i iznosi 115 dinara po radnom satu, a 
sindikati smatraju da bi ona trebalo da se poveća na 137, 9 dinara, a poslodavci da ona ne bi 
trebalo da se menja, jer se za to nisu stekli uslovi. 

Taj stav izneli su na današnjem Sastanku komisIje koja se bavi utvrĊivanjem minimalne zarade, dok 

se predstavnici resornih ministarstava nisu o tome izjašnjavali, već su samo saslušali njihove 

stavove, reĉeno je Tanjugu nakon sastanka u Uniji poslodavaca Srbije i Savezu samostalnih 

sindikata Srbije (SSSS). 

Predsednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković mišljenja je da minimalnu zaradu ne bi trebalo 

još uvek povećavati budući da nije došlo do povećanja BDP-a i on je ostao na nivou iz 2008. godine. 

Budući da neki pokazatelji ukazuju na to da se može oĉekivati pad BDP-a, a nije došlo ni do 

znaĉajnog povećanja zaposlenosti, mislimo da nije potrebno povećavati zaradu, kaže Atanacković. 

Atanacković kaže da ne bi bilo logiĉno da se minimalna zarada poveća jer ona utiĉe i na povećanje 

ukupne zarade, što bi, kako kaže bilo kontra merama koje se oĉekuju, a odnose se na smanjenje 

plata i penzija. 

Na današnjem sastanku, kako kaže, predstavnici Ministarstva rada i Ministarstva finansija nisu se 

izjasnili o tome, već su samo saslušali stavove socijalnih partnera. 

Atanacković oĉekuje da bi sednica Socijalno-ekonomskog saveta (SES) mogla da se održi već u 

petak. 

Potpredsednik Saveza samostalnog sindikata Srbije (SSSS) Zoran Mihajlović rekao je Tanjugu da 

prema izmenama Zakona o radu ima osnova da se minimalna zarada, koja je ista već dve godine 

poveća i da bi ona prema svim parametrima mogla da iznosi oko 138 dinara. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:509479-Sindikati-traze-povecanje-minimalca-poslodavci-protiv
http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:509479-Sindikati-traze-povecanje-minimalca-poslodavci-protiv
http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:426654-Ostaje-stari-minimalac


3 

 

On je podsetio da bi ona trebalo da se menja jer je već dve godine na istom nivou - 115 dinara po 

satu. 

Oĉekuje i da bi se detaljnije o tome socijalni partneri mogli izjasniti na sednici krajem ove 

nedelje. 

Vlada Srbije je polovinom jula donela odluku da minimalna zarada, bez poreza i doprinosa za 

obavezno socijalno osiguranje za period jul - decembar 2014. godine u Srbiji ostane 115 dinara po 

satu. 

To znaci da minimalna neto plata u Srbiji iznosi 20.010 dinara, i na tom je nivou od pre dve godine. 

Tolika zarada spada u najniže u regionu, a poslednje povecanje zaposleni su dobili u aprilu 2012 . 

godine kada je minimalac po satu povećan sa 102 na 115 dinara. 

Na sednici Socijalno ekonomskog saveta u februaru ove godine, doneta je odluka da se cena rada 

ne menja do juna, a i tada je radnik u Srbiji je sa minimalnom platom od 175 evra bio jedan od 

najmanje placenih u okruženju. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:509407-Zelezara-odnela-100-miliona-evra 

Železara odnela 100 miliona evra 
D. MARINKOVIĆ  

Institut za tržišna istraživanja upozorava na kašnjenje reformi javnog sektora 

STALNO odlaganje najavljenih reformi, dovelo je do nužnog zla - neminovnog smanjenja plata u 
javnom sektoru i penzija, jer „živimo u penzionerskoj ekonomiji propuštenih šansi“, ocenio je Saša 
Đogović, saradnik Instituta za tržišna istraživanja IZIT. 

- Mi smo šampioni propuštenih šansi, a najavljeno smanjivanje plata i penzija ne bi bilo potrebno, 

da je prošle godine poĉelo rešavanje problema preduzeća u restrukturiranju - rekao je Đogović i o 

dodao da će to biti uzaludna žrtva, ukoliko tu meru ne budu pratile suštinske reforme. 

Prema njegovom mišljenju, da smo ranije rašĉistili neefikasan javni sektor, došlo bi do razmaha 

privatne ekonomije. Stoga što pre treba rešiti dugove tih preduzeća, koja „gutaju“ novac poreskih 

obveznika, i izbaciti ih na tržište, pa videti ko može da opstane, a ko ne. 

Školski primer propuštenih šansi svakako je smederevska železara, za koju je samo u prvih šest 

meseci ove godine država morala da obezbedi više od 100 miliona evra, kako ne bi otpustila 

radnike. To je neprihvatljivo, skupo i nedopustivo. Time Srbija propušta šansu, da umesto u 

železaru, recimo, ulaže u poljoprivredu. Sliĉna situacija je i u „Petrohemiji“, „Azotari Panĉevo“... 

- Zakasnili sa neophodnim reforamama, koje su to mogle da spreĉe i naša ekonomija šalje loše 

signale, kad se zasniva na potražnji i potrošnji penzionera, koji uz to izdržavaju nezaposlene 

ĉlanove svojih porodica - dodaje Đogović. - Nismo rešili nijedno preduzeće u restrukturiranju, na 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:509407-Zelezara-odnela-100-miliona-evra
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njih je potrošeno mnogo sredstava iz budžeta i sada plaćamo cenu. Nalazimo se u „crnoj rupi“, 

koja sama sebe hrani i guta nas. 

JAVNA PREDUZEĆA NISU ZA TAJKUNE 

TAJKUNI ne treba da budu direktori javnih preduzeća, ni da ĉuvaju javne resurse, pre svega iz 

moralnih razloga, smatra Saša Đogović. Kako je rekao, tajkuni ne treba da budu ĉuvari javih 

resursa, imajući u vidu njihovu prošlost, „da uglavnom nisu izmiravali sve poreze i da su u dogovoru 

sa autokratskom državom, radili na prelivanju sredstava iz javnog sektora u privatni.“ 
 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/494077/O-izmenama-i-dopunama-Zakona-o-radu-u-Privrednoj-komori 

O izmenama i dopunama Zakona o radu u 
Privrednoj komori 

Tanjug  

Izmene i dopune Zakona o radu koji je stupio na snagu 29. jula biće danas predstvaljene u 

Privrednoj komori Srbije (PKS) u organizaciji Centra za privredni sistem PKS, Ministarstva za rad, 

zapošljavanje, boraĉka i socijalna pitanja i USAID Projekta za bolje uslove poslovanja. 

Zakonske novine predstaviće pomoćnik ministra u oblasti rada Zoran Lazić, kao i predstavnici 

Ministarstva Jesenka Ĉvoro i Gordana Budimović. 

  

Oni će objasniti odredbe, ali i odgovarati i na pitanja privrednika, najavila je PKS. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/493997/Sindikati-traze-povecanje-minimalca-poslodavci-protiv 

Sindikati traže povećanje minimalca, poslodavci 
protiv 

Tanjug  

Minimalna zarada u Srbiji već dve godine nije menjana i iznosi 115 dinara po radnom satu, a 

sindikati smatraju da bi ona trebalo da se poveća na 137, 9 dinara, a poslodavci da ona ne bi 

trebalo da se menja, jer se za to nisu stekli uslovi. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/494077/O-izmenama-i-dopunama-Zakona-o-radu-u-Privrednoj-komori
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/493997/Sindikati-traze-povecanje-minimalca-poslodavci-protiv
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Taj stav izneli su na današnjem Sastanku komisIje koja se bavi utvrĊivanjem minimalne zarade, dok 

se predstavnici resornih ministarstava nisu o tome izjašnjavali, već su samo saslušali njihove 

stavove, reĉeno je nakon sastanka u Uniji poslodavaca Srbije i Savezu samostalnih sindikata Srbije 

(SSSS). 

 

Predsednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković mišljenja je da minimalnu zaradu ne bi trebalo 

još uvek povećavati budući da nije došlo do povećanja BDP-a i on je ostao na nivou iz 2008. godine. 

 

Budući da neki pokazatelji ukazuju na to da se može oĉekivati pad BDP-a, a nije došlo ni do 

znaĉajnog povećanja zaposlenosti, mislimo da nije potrebno povećavati zaradu, kaže Atanacković. 

 

Atanacković kaže da ne bi bilo logiĉno da se minimalna zarada poveća jer ona utiĉe i na povećanje 

ukupne zarade, što bi, kako kaže bilo kontra merama koje se oĉekuju, a odnose se na smanjenje 

plata i penzija. 

 

Na današnjem sastanku, kako kaže, predstavnici Ministarstva rada i Ministarstva finansija nisu se 

izjasnili o tome, već su samo saslušali stavove socijalnih partnera. 

 

Atanacković oĉekuje da bi sednica Socijalno-ekonomskog saveta (SES) mogla da se održi već u 

petak. 

 

Minimalna plata ista već dve godine 

 

Potpredsednik SSSS Zoran Mihajlović rekao je da prema izmenama Zakona o radu ima osnova da se 

minimalna zarada, koja je ista već dve godine poveća i da bi ona prema svim parametrima mogla 

da iznosi oko 138 dinara. 

  

On je podsetio da bi ona trebalo da se menja jer je već dve godine na istom nivou - 115 dinara po 

satu. Mihajlović oĉekuje i da bi se detaljnije o tome socijalni partneri mogli izjasniti na sednici 

krajem ove nedelje. 

 

Vlada Srbije je polovinom jula donela odluku da minimalna zarada, bez poreza i doprinosa za 

obavezno socijalno osiguranje za period jul - decembar 2014. godine u Srbiji ostane 115 dinara po 

satu. 

To znaĉi da minimalna neto plata u Srbiji iznosi 20.010 dinara, i na tom je nivou od pre dve godine. 

Tolika zarada spada u najniže u regionu, a poslednje povećanje zaposleni su dobili u aprilu 2012 . 

godine kada je minimalac po satu povecan sa 102 na 115 dinara. 
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Na sednici Socijalno ekonomskog saveta u februaru ove godine, doneta je odluka da se cena rada 

ne menja do juna, a i tada je radnik u Srbiji je sa minimalnom platom od 175 evra bio jedan od 

najmanje plaćenih u okruženju. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/493967/Ekonomisti-Manje-plate-i-penzije-stede-do-25-milijardi 

Ekonomisti: Manje plate i penzije štede do 25 
milijardi 

Beta  

Ekonomisti oko ĉasopisa Makroekonomske analize i trendovi (MAT) procenili su danas da bi 

umanjivanjem plata u javnom sektoru i penzija u ĉetvrtom kvartalu 2014. moglo da se u budžetu 

Srbije uštedi od 12 do 25 milijardi dinara. 

Kako je rekao saradnik tog ekonomskog biltena Miladin Kovaĉević, procena ušteda u tom intervalu 

bi zavisila od toga da li će plate i penzije biti smanjenje za 10 odsto ili 15 odsto i da li će doći do 

smanjivanja svih penzija ili samo onih iznad proseka. 

  

- Ako procenjeni iznos (ovogodisnjeg koosolidovanog) deficita smanjimo za, na primer, 20 milijardi 

dinara, to znaĉi da bi se deficit spustio na 200 milijardi dinara, a njegovo uĉešće u bruto domaćem 

proizvodu Srbije sa šest na oko 5,4 odsto - rekao je on na predstavljnju novog broja biltena MAT. 

  

Kako je dodao, ako se dodaju i rashodi ispod crte, poput garancija, što je oko 250 do 260 milijardi, 

deficit bi bio oko sedam odsto BDP-a. 

  

Kovaĉević je napomenuo da je deficit budžeta od oko 220 milijardi dinara procenjen na osnovu 

konolidovanog deficita Srbije u prvih sedam meseci ove godine. 

  

Uštedu koju bi budžet imao smanjivanjem plata u javnom sektoru i penzija u MAT-u su izraĉinali na 

osnoviu nekoliko simulacija koje su uradili i koje podrazumevaju i razliĉite procente i kombinacije 

umanjenja. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/493967/Ekonomisti-Manje-plate-i-penzije-stede-do-25-milijardi
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Prema jednoj od simulacija koje su uradjene u MAT-u, linearno smanjivanje od 10 odsto donelo bi 

uštede od 67 milijardi dinara godišnje, dok bi umanjenje od 15 odsto donelo uštede od 101 

milijardu dinara. 

  

Ušteda je, prema reĉima Kovaĉevića, u prvom sluĉaju oko 567 miliona evra, a u drugom oko 856 

miliona. 

  

Ako bi se, kako je rekao, plate smanjile 10 odsto linearno, a penzije progresivno, dobile bi se 

uštede od 49 milijardi dinara. 

  
Kovaĉević je naveo i primer da bi se u sluĉaju da se plate linearno smanje za 15 odsto, a penzije 

progresivno, iznad odreĊenog iznosa za 15 odsto, uštedelo u budžetu 74 milijarde dinara. 

 

http://www.politika.rs/rubrike/dogadjaji-dana/Penzije-i-plate-manje-za-sest-do-osam-odsto.sr.html 

Пензије и плате мање за шест до осам одсто 

Представници ММФ-а су то оценили као недовољно, а много више их је занимала укупна сума 

коју ће влада уштедети 

За колико ће и коме бити умањене плате и пензије засад са сигурношћу не може да каже чак 
ни министар финансија, јер ће се тек до краја недеље знати прецизнија рачуница. Тада ће 
ребаланс буџета, односно прекројена државна каса, стићи на владу, да би најкасније до 15. 
септембра посланици добили на увид план мера штедње. 

Према нашим сазнањима, један од начелних предлога је да кресање личних примања не буду 
двоцифрена. То је у складу са најавом министра финансија Душана Вујовића да смањења неће 
бити већа од 10 одсто. Oно што је такође познато јесте да ће они који најмање имају бити 
изузети , то јест да грађани са најнижим платама и пензијама неће платити цену стабилизације 
јавних финансија. 

На разговорима са синдикалцима и представницима послодаваца спомињала су се смањења 
плата и пензија од шест и осам одсто. Ипак, то није дефинитивно, јер је на јучерашњем 
састанку са представницима Међународног монетарног фонда то оцењено као недовољно. 
Заправо, представнике МФФ је више интересовала укупна сума коју ће влада уштедети, а 
колико ће умањење плата и пензија бити зависи од осталих мера које ће влада применити, а 
које се пре свега односе на смањење трошкова предузећа у државном власништву, али и на 
опорезивање сиве економије. 

Србољуб Антић, дугогодишњи представник Србије у ММФ-у каже да је потпуно неуобичајено то 
што су на састанку са представником канцеларије Фонда у Београду били и премијер 
Александар Вучић, али и министри финансија Душан Вујовић, привреде Жељко Сертић, 

http://www.politika.rs/rubrike/dogadjaji-dana/Penzije-i-plate-manje-za-sest-do-osam-odsto.sr.html
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државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички, за рад и социјална питања Александар 
Вулин и гувернер НБС Јоргованка Табаковић. 

„То само говори о озбиљности ситуације у којој се налазе наше јавне финансије. Кад је 
премијер присуствовао састанцима са Фондом, осим врло ретко када се отварају преговори? То 
је понекад радио премијер Мирко Цветковић, али он је истовремено био и министар 
финансија. Наша земља нема аранжман са ММФ-ом. О програму још званично није било речи. 
Ово није била посета мисије. Ово су само консултације о буџету. Зна се ко присуствује 
разговорима са члановима мисије – министар финансија и гувернер са сарадницима. 
Присуство премијера у овом случају вероватно значи да је председник владе својим 
ауторитетом покушао нешто да изгура”, оцењује Антић. 

Он додаје да ће због последњег клизања курса, позиција министра финансија сада бити мало 
релаксиранија и да ће по том основу буџет више приходовати. Плаћа се ПДВ на увоз, нормално 
да кад евро више вреди да ће и по том основу бити већи прилив у буџету, објашњава Антић. 

Мирослав Здравковић, уредник портала Макроекономија, израчунао је за „Политику” тај 
ефекат на буџет. Само код ПДВ-а на увоз и код царина садашњи курс ће повећати приходе за 
три милијарде динара, што је релативно мала сума, али не и занемарљива. Јер, на годину 
дана ефекат може да буде и до 8,5 милијарди динара. 

А. Телесковић 
 
Ким: Заштитити социјално угрожене 
Представник Међународног монетарног фонд у Србији Дехенг Ким јуче је у разговору с 
представницима Владе Србије истакао да све мере које ће бити предузимане како би се 
постигле уштеде у српском буџету и стабилизовао јавни дуг треба да имају широку друштвену 
прихватљивост и да заштите социјално угрожене. 

Како је саопштено из владе, састанку су, поред премијера Александра Вучића, присуствовали 
и министар финансија Душан Вујовић, министар привреде Жељко Сертић, министар државне 
управе и локалне самоуправе Кори Удовички, министар за рад и социјална питања Александар 
Вулин и гувернерка Народне банке Србије Јоргованка Табаковић. 

Вучић је рекао да Србија мора да настави структурне реформе и изразио очекивање да ће 
договор с ММФ-ом бити постигнут. Он је нагласио да представници ММФ-а у разговорима с 
властима у Србији нису предложили конкретне мере потребне за фискалне уштеде. 

Како је саопштено, представници Владе Србије упознали су сталног представника ММФ-а с 
мерама усмереним на уштеде у буџету и стабилизацију јавног дуга, као и с мерама за 
оживљавање привреде и најавили да ће те мере бити усаглашене у наредним недељама. 

Бета 
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http://www.danas.rs/danasrs/politika/udovicki_pomaze_vujovicu_da_prebroji_zaposlene_.56.html?news_id=288710 

Nakon Šabićevog naloga Danas očekuje odgovor Ministarstva finansija 

Udoviĉki pomaže Vujoviću da prebroji zaposlene 

AUTOR: B. CVEJIĆ 

Beograd - Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave preuzima podatke iz Registra 
zaposlenih, ĉiji je vlasnik Trezor, radi bolje pripreme mera u okviru reforme javne uprave, posebno 
Zakona o platama. 
Ministarstvo je spremno da pomogne, ukoliko je to potrebno Ministarstvu finansija, u pripremi 
odgovora listu Danas na pitanje koliko je ljudi zaposleno nakon usvajanja zabrane zapošljavanje u 
javnom sektoru do 2016. i koliko u kojoj instituciji, reĉeno je Danasu u Ministarstvu koje vodi Kori 
Udoviĉki povodom naloga poverenika za informacije od javnog znaĉaja Ministarstvu finansija da 
odgovori našem listu. 

Poverenik Rodoljub Šabić je, podsetimo, izdao nalog Ministarstvu finansija da odgovori u roku od 
sedam dana na zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog znaĉaja, u kojem je Danas 
tražio podatke o broju zaposlenih lica u javnom sektoru od dana stupanja na snagu Zakona o 
izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu 7. decembra 2013. godine. 

Informaciju o novozaposlenima u javnom sektoru od decembra 2013. do 1. maja ove godine, 
novinar Danasa nije dobio od ministarstva koje vodio Lazar Krstić, a na ĉijem ĉelu je danas Dušan 
Vujović, ni nakon poslatog zvaniĉnog zahteva za pristup informacijama od javnog znaĉaja, zbog 
ĉega smo podneli žalbu povereniku za informacije od javnog znaĉaja. 

Zahtev je Ministarstvu finansija poslat 13. maja, a u zakonskom roku od 15 dana umesto traženih 
podataka Danas je dobio obaveštenje da se traži naknadni rok od 40 dana, koji je istekao još 8. 
jula. 

Nema objave na sajtu 

Rodoljub Šabić je naveo da je zakonima o odreĊivanju maksimalnog broja zaposlenih u republiĉkoj i 
u lokalnoj administraciji, donetim još 2009. godine, bilo pored ostalog predviĊeno postojanje 
registara sa konkretnim podacima o broju zaposlenih i izdacima za njih koji su morali biti javno 
objavljivani na veb-sajtu Ministarstva finansija, ali se to nikada nije desilo. 

 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/politika/udovicki_pomaze_vujovicu_da_prebroji_zaposlene_.56.html?news_id=288710
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Бивши радници "Књаза Милоша" започели уличне 
протесте 

Група од 110 бивших радника аранђеловачке фабрике "Књаз Милош" започела је данас 
уличне протесте, јер су, како кажу, незадовољни радом надлежних правосудних органа, 

Погон фабрике (илустрација, фото: РТС) 

 пред којима три године воде спорове како би се вратили на радна места, без којих су остали 
после приватизације фабрике. 
"Нас новац не интересује већ посао и ми тражимо само да правосудни органи поштују Закон о 
раду и Устав Србије", изјавио је Танјугу представник радника Зоран Милосављевић. 

Према речима Милосављевића, радници су после приватизације фабрике отпуштени, иако им 
је претходно обећано да ће из ње отићи само на добровољној основи. 

"Нас су отпустили, а онда су ангажовали друга лица, преко разних 
агенција", рекао је Милосављевић и навео да су отпуштени радници радили на различитим 
пословима, од финансијске службе до производње, обезбеђења, транспорта. 

Милосављевић је рекао, да ће бивши радници "Књаза Милоша", и сутра протестовати у главној 
улици у Аранђеловцу. 
(Танјуг) 
 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/loncar_bolja_kontrola_doprinosa_.55.html?news_id=288667 

Skupština Srbije o izmeni i dopuni Zakona o zdravstvenom osiguranju 

Lonĉar: Bolja kontrola doprinosa 

Promena papirnih u elektronske zdravstvene knjižice do kraja 2016. godine * Opozicija traži 

besplatnu podelu zdravstvenih legitimacija 

AUTOR: M. R. MILENKOVIĆ 

Beograd - Elektronske zdravstvene knjižice, koje će zameniti papirne do kraja 2016. godine, 
omogućiće bolji uvid i kontrolu uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, a biće 
smanjene i zloupotreba svih utrošaka u procesu zdravstvene zaštite, uz maksimalnu bezbednost 
liĉnih podataka osiguranika - rekao je juĉe u Skupštini Srbije ministar zdravlja Zlatibor Lonĉar, 
obrazlažući izmene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju.  
On je naveo i da će zamena zdravstvenih knjižica koštati oko 400 dinara, jer ni u jednom od ĉetiri 
aneksa ugovora koji je potpisan još 2. februara 2010. godine nije traženo da Republiĉki fond za 
zdravstveno osiguranje plati izradu kartica, već da će to uraditi graĊani. Opozicija, meĊutim, 
smatra da svi graĊani treba besplatno da dobiju elektronske zdravstvene kartice. 

Ministar je napomenuo da će 1,2 miliona kartica biti besplatno podeljeno najugroženijim 
stanovnicima, ali da će se tražiti naĉin da se i za još neke slojeve stanovništva obezbede besplatne 
knjižice. Objasnio je i da će nove knjižice biti ĉipovane i u njima će se nalaziti svi neophodni 
podaci. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/loncar_bolja_kontrola_doprinosa_.55.html?news_id=288667
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- Biće uvezane sa elektronskim receptom i u svakom momentu će biti moguće videti ko uplaćuje 
doprinose, ali će biti i pod maksimalnom zaštitom i svi podaci će biti dostupni izabranom lekaru. 
Kartica će biti kao u svim evropskim zemljama - rekao je Lonĉar i dodao da ukupan iznos troškova 
RFZO za zamenu papirnih knjižica i markica iznosi oko 45 miliona dinara, a uvoĊenjem ove kartice 
neće biti tih troškova. To će biti i velika ušteda za poslodavce, jer svake godine procedura overe 
markice košta blizu 400 miliona dinara. 

Ministar je objasnio da niko neće zaraĊivati na promeni knjižica i naveo da će cena biti 2,96 evra 
umesto 5,16, koliko je bilo predviĊeno u vreme potpisivanja ugovora 2. februara 2010. godine, za 
izradu sedam miliona kartica. 

- Za graĊane je i 400 dinara velika para. Fond za zdravstveno osiguranje kao kuća koja sakuplja 
novac svakoga meseca od tih graĊana dužna je da izda zdravstvenu legitimaciju i da je, kao sve 
banke, pošalje poštom na kućnu adresu osiguraniku - ocenio je juĉe tokom rasprave o predloženom 
zakonu Dušan Milisavljević, poslanik DS, i dodao da bi bilo najbolje da postoji više osiguravajućih 
kuća, jer tada bi se RZZO borio za svakog osiguranika. 

Tokom naĉelne rasprave Janko Veselinović, poslanik NDS, poruĉio je ministru zdravlja da je 
zdravstveni sistem u Srbiji i zvaniĉno najgori u Evropi i da je najveći strah graĊana da li će moći da 
se leĉe ukoliko se razbole. 

- Ne vidimo efekte vašeg rada, ceneći vašu struĉnost, šta ste uĉinili da makar osnovna zaštita bude 
obezbeĊena graĊanima, da kada dobiju dijagnozu za zraĉenje to mogu da urade u adekvatnom roku 
- rekao je Veselinović. 

Odgovarajući poslaniku NDS ministar zdravlja je istakao da je nemoguće sistem zdravstva promeniti 
preko noći i ako bi imali neograniĉena sredstva. Veselinoviću je replicirao i zamenik šefa 
poslaniĉkog kluba SNS Aleksandar Martinović rekavši mu da “nema tog doktora Lonĉara i genijalca 
da ispravi ono što su ljudi iz bivšeg režima uradili srpskom zdravstvu i svim ostalim segmentima 
društva”. 

- Bez ikakve potreba širili ste paniku, naravno da graĊani neće biti u nedoumici da li će moći da se 
leĉe - rekao je Martinović. 

Bivša ministarka zdravlja, a sada poslanica SPS Slavica Đukić Dejanović, ocenila je da je dobro što 
će 1,2 miliona takvih dokumenata biti podeljeni graĊanima bez nadoknade. Ona je ocenila da su 
predložene izmene zakona, iako tehniĉke, korak dalje u postavljanju elementarnog cilja za bolje 
zdravstvo. 
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=09&dd=09&nav_id=897729 

"Galenika može vratiti staru slavu" 
IZVOR: TANJUG 

Sindikati Galenike a.d. kao i većina zaposlenih, smatraju da u ovom trenutku ne treba po svaku 

cenu prodavati Galeniku. 

Oni smatraju da kompanija reprogramom dugova i uštedama može povratiti poziciju lidera u 

farmaceutskoj industriji Srbije i regionu. 

U zajedniĉkom saopštenju Sindikata Nezavisnost i Samostalnog sindikata te kompanije navedeno je 

da je Galenika a.d. krajem prošle nedelje zvaniĉno izašla iz restrukturiranja i da prema 

najavljenim procedurama, pisma o eventualnoj zainteresovanosti strateških partnera treba da 

pristignu do 15. septembra u Agenciju za privatizaciju. Potom će Agencija, u zavisnosti od ponuda, 

preporuĉiti ministarstvu privrede i Vladi mere, model, i metod za rešenje pitanja budućnosti 

kompanije, podesećaju sindikati.  

 

U Agenciji za privatizaciju su, kako navode, naglasili da će omogućiti dijalog izmeĊu predstavnika 

države, poslovodstva i sindikata pre donošenja konaĉne preporuke Agencije prema Vladi.  

 

Sindikati smatraju da je neophodno da se sagledaju svi aspekti oko znaĉaja Galenike a.d. za 

zdravstveni sistem i graĊane Srbije kako bi se izbegli toliko puta viĊeni katastrofalni primeri 

privatizacija i malverzacija.  

 

Po njihovom mišljenju, Galeniku u ovom trenutku ne treba prodavati po svaku cenu.  

 

"Reprogramom dugova , otpisom dela duga, smanjenjem enormno visokih kamata i uštedama 

unutar same kompanije, Galenika a.d. može i bez novčane pomoći države za kratko vreme 

povratiti poziciju lidera u farmaceutskoj industriji Srbije i regionu, za šta imamo i kadar i 

potencijal. Ovo je preduslov ozdravljenja kompanije", navedeno je u saopštenju.  

 

Sindikati smatraju da bi "nepromišljenom i brzom prodajom" Galenike najviše država bila na 

gubitku jer bi uz njenu minimalnu pomoć za najdalje dve godine Galenika mogla da u privatizaciju 

ide kao firma vredna oko 500 miliona evra.  

 

Ukazano je i na pitanje svih dugovanja prema zaposlenima i bivšim zaposlenima, "koji su i pored 

pregornog rada i zalaganja decenijama unazad, postali kolateralna šteta u zadnjih nekoliko godina 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=09&dd=09&nav_id=897729
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usled katastrofalnog rada kadrova koje su razne prethodne Vlade postavljale na vodeća mesta u 

Galenici, kao i zbog brutalne pljaĉke kojoj se ne vidi epilog".  

 

Gotovo dvogodišnja proizvodnja nije naplaćena, za lekove koje smo uredno proizveli i izneli na 

tržište, u iznosu od oko 120 miliona evra. To je jedan od razloga što je Galenika a.d. upala u 

finansijske teškoće, navode sindikati. 
 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=09&dd=10&nav_category=12&nav_id=898070 

Verbić u ponedeljak sa sindikatima 
IZVOR: TANJUG 

Beograd -- Ministar prosvete SrĊan Verbić izjavio je da će u ponedeljak biti održan sastanak sa 

predstavnicima reprezentativnih sindikata. 

Verbić je rekao da, "ako je jedina tema smanjenje plata, onda malo šta imamo da razgovaramo" i dodao da 

to najviše interesuje nastavnike, ali ne i predstavnike sindikata. 

On je naveo i da trebalo da se reši pitanje naĉina zapošljavanja u prosveti, jer je cilj da ono bude 

transparentno.  

 

Ministar prosvete je za Pink ukazao da je znaĉajna tema tehnoloških viškova i da u toj oblasti 

postoji dogovor izmeĊu Ministarstva prosvete i sindikata.  

 

Verbić je objasnio da je reĉ o dogovoru da prednost pri zapošljavanju imaju nastavnici, koji su na 

listi tehnoloških viškova, što, kako je ocenio, nije najbolje rešenje, jer je potrebno da najbolji 

studenti budu nastavnici.  

 

Ministar prosvete je rekao da je zadovoljan poĉetkom školske godine, jer je najbitnije da su Ċaci 

krenuli na nastavu.  

 

On je istakao da ĉak i ugroženim podruĉjima, koje su zadesile poplave, Ċaci negde pohaĊaju 

nastavu u dve, a negde u tri smene, a da su podeljeni i besplatni udžbenici.  

 

Verbić je precizirao da ima više od 100 ili 105 škola koje imaju dugove od približno 150-160 miliona 

dinara.  

 

On je objasnio da je reĉ o dugovima za grejanje, struju i jubilarne nagrade i da Ministarstvo izdvaja 

sredstva za plate zaposlenih, a da grejanje i druge troškove plaća lokalna samouprava.  

 

Prema njegovim reĉima, Ministarstvo ne može da plati grejanje, ali bi moglo da traži meĊunarodne 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=09&dd=10&nav_category=12&nav_id=898070
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projekte da neko plati rad na boljoj izolaciji i modernizaciji škole.  

 

Verbić je ukazao da takvi problemi postoje u Kragujevcu i Nišu, da lokalne samouprave pokušavaju 

da to reše, istiĉući da je juĉe razgovarao sa gradonaĉelnikom Niša.  

 

Na pitanje novinara o zakonu o visokom obrazovanju, Verbić je odgovorio da su važne novine 

vezane za doktorske studije, da će biti uveden jedan recenzent iz inostranstva i da transparentnost 

podrazumeva pravljenje registra doktorskih disertacija.  

 

Verbić je najavio da će u petak posetiti Požarevac, gde će sa nastavnicima razgovarati o disciplini u 

školi, jer je cilj da se ona poboljša.  

 

Prema njegovim reĉima, u nekim školama nastava poĉinje u 07.30 ĉasova, a u nekim od 08.30 sati i 

o tome svaka škola samostalno odluĉuje, jer ponegde, zbog problema prevoza uĉenika, nastava 

poĉinje ranije ili kasnije. 

 
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=09&dd=08&nav_id=897453 

Dželetović:Vlada još nije prelomila 
IZVOR: TANJUG 

Vlada Srbije još uvek nije prelomila za koliko da smanji plate i penzije jer se traži optimalan 

model koji će upakovati interese svih. 

To kaže predsednik Ekonomskog saveta SNS-a Milenko Dželetović dodajući da se posebno vodi 

raĉuna o socijalno najugroženijim kategorijama. 

On je precizirao da je i dalje više opcija na stolu, jer Vlada nastoji da zadovolji dva kriterijuma. 

Jedan je da izaĊe u susret sindikatima, poslodavcima i medjunarodnim finansijskim institucijama, a 

drugi da zadovolji interese socijalno najugroženijih kategorija stanovništva.  

 

"To znaĉi da je cilj da svim tim merama zaštiti socijalno najugroženije kategorije stanovništva, tj. 

da koliko god bile bolne te mere najmanje pogode one sa najmanjim primanjima, a da za bolje 

situirane, mere budu više opterećujuće", izjavio je Dželetović.  

 

Smanjenje plata i penzija će, prema njegovim reĉima, biti samo kratkoroĉan rez koji će biti 

propraćen paketom dugoroĉnih i srednjoroĉnih mera, a koje će biti usmerene ka privrednim 

granama koje će brzo generisati nova radna mesta.  

 

Upitan da li se razmišlja o povećanju PDV-a, on je rekao da prvo treba videti kako će ove mere 

zaživeti i kakav će imati rezultat.  

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=09&dd=08&nav_id=897453
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"Naravno, svaka dalja fiskalna presija dodatno smanjuje agregatnu tražnju i dodatno može uticati 

na pad privrednih performansi, pa je to mera koja će biti poslednja", rekao je Dželetović. 

 

РТБ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/canak-smanjenje-plata-i-penzija-najverovatnije-sest-ili-osam-odsto_517444.html 

Ĉanak: Smanjenje plata i penzija najverovatnije šest ili 
osam odsto 

NOVI SAD  

"Na jednom od poslednjih sastanaka sindikata i Vlade oko smanjenja plata i penzija, nije 

reĉeno da je doneta konaĉna odluka o tome. Ipak, pominjano je da će to biti na nivou od šest 

ili osam odsto, ali to nije definitivno. Izriĉito je reĉeno da sigurno neće biti 15 odsto kako su to 

predlagali MMF i Unija poslodavaca", istakao je predsednik UGS "Nezavisnost" Branislav Ĉanak u 

emisiji "Jedan na jedan" Radio-televizije Vojvodine. 

 Ĉanak je naveo da je na tim sastancima predsednik Vlade Srbije Aleksandar Vuĉić ovaj stav branio 

specifiĉnim jezikom socijaldemokratije, što je neobiĉno za njegovu stranku. 

"Pitao sam da li će biti otpuštanja u javnom sektoru, jer bez toga je svaka mera neodrživa, ali 

nisam dobio odgovor na to pitanje. Sindikati insistiraju na onome što je socijalno održivo. Mi imamo 

sve više onih koji su na ivici siromaštva. Naš minimalac je nešto preko 20.000, a za troĉlanu 

porodicu da ne bi pala preko ivice siromaštva, potrebno je nešto više 22.000 dinara", naveo je 

Ĉanak 

Dodao je da su sindikati prihvatili da sa Vladom razgovaraju oko penzija i plata, misleći da će nešto 

postići. 

"A onda smo saznali da će premijer Vuĉić kad se vrati iz Kine saopštiti konaĉnu odluku. Mi skrećemo 

pažnju na to da je veoma teško da se sa penzija legalno skine makar i jedan dinar. Pitao sam 

premijera dokle će da se uzima taj novac od naroda, on mi je rekao dok se ne izleĉimo. Pa ko da se 

izleĉi? Pa ova sirotinja će do tada da umre", ocenio je Ĉanak. 

On navodi da se ne možemo porediti sa Grcima koji su se štednjom izvukli iz recesije. 

"Pa, Grci su imali od ĉega da štede. Lako je nekome uzeti dve hiljade evra kad ima platu od 5.000 

evra", kaže Ĉanak. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/canak-smanjenje-plata-i-penzija-najverovatnije-sest-ili-osam-odsto_517444.html
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Dodaje da tek treba da se otvore neka važna socijalna pitanja, i da nije sve u smanjenu plata i 

penzija. 

"Mi još ne znamo šta će biti sa ovim zamrznutim preduzećima u restrukturiranju. Tu ima 53.000 

zaposlenih, šta ćemo da radimo ako to ne možemo da rešimo? Šta ćemo da radimo ako nam sutra 

tih 53.000 ljudi zakuca na vrata Nacionalne službe za zapošljavanje. Pa NSZ jedva da može da 

servisira sadašnje obaveze", istiĉe lider UGS. 

Kaže da je Socijalno ekonomski savet je samo fikus, i da na tom nivou gotovo ništa ne može da se 

reši. 

"Ali ako ne doĊemo na sednicu SES-a, onda nas optužuju za opstrukciju. Pa mi smo tamo da bi 

priĉali o potezima Vlade, a iz Vlade nam ne dolaze nikakvi materijali. Pa zar ja moram da provalim 

u Vladin sef i da uzmem papire koko bismo znali šta će se raditi", kaže Ĉanak. 

Posebno je ogorĉen na to što Zakon o radu, kako keže nije dao nikakve efekte sem što je radnicima 

oduzet novac od smenskog i noćnog rada. 

"Pa gde su te hiljade investitora koje su cupkale na granicama ĉekajući da krenu da ulažu u srbiju, 

gde je ta eksplozija zapošljavanja koja je obećavana pre usvajanja Zakona o radu, Nije uložen ni 

jedan dinar, niti je otvoreno i jedno radno mesto", decidan je Ĉanak. 

On kaže da sindikati smatraju da bi dobar paket mera štednje bi bio onaj koji bi ravnomerno delio 

probleme, na ravne ĉasti, da celo društvo podnose te mere mere, a ne da ovde seĉemo, a ovde ne 

seĉemo. 

"Kljuĉno je to da mi siromašimo već 25 godina i da smo potpuno smo izgubili srednju klasu. Ovde svi 

nude posao na odreĊeno vreme, a srednja klasa ne radi na odreĊeno vreme. Ja ne mogu da 

postanem srednja klasa ako nemam stalno posao. To sam im govorimo pre usvajanja Zakona o radu, 

da ne forisiraju rad na odreĊeno vreme. Odgovorili su mi da to investitori vole. A gde je u tome 

interes Srbije, pa koliko radimo toliko će nam leći novca u državnu kasu", zakljuĉio je Ĉanak. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/odluka-o-minimalnoj-zaradi-do-15.-septembra_517262.html 

Odluka o minimalnoj zaradi do 15. septembra 

BEOGRAD  

Minstar za rad Aleksandar Vulin izjavio je da će država do 15. septembra videti šta je realno po 

pitanju minimalne zarade, koja sada iznosi 115 dinara po satu, a ĉije povećanje traže 

sindikalci, a smanjenje poslodavci. 

Nova cena rada biće poznata do 15. septembra, kazao je Vulin za Veĉernje novosti - broj od 

utorka. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/odluka-o-minimalnoj-zaradi-do-15.-septembra_517262.html
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"Sidnikati traže njeno povećanje, a poslodavci smanjenje, a država mora da vidi šta je realno s 

obzirom na to da gro novca odlazi iz budžeta i da država to plaća", rekao je Vulin odgovarajući na 

pitanje da li radnici u Srbiji mogu da oĉekuju uskoro povećanje minimalne cene rada, koja nije 

promenjena tri godine. 

Prema njegovim reĉima, "država, sindikalci i poslodavci su na istoj strani, a dosadašnje 

neuĉestvovanje u dijalogu nije pomoglo nikome". 

Poslednje povećanje zaposleni su dobili u aprilu 2012. godine kada je minimalac po satu povećan sa 

102 na 115 dinara. 

 


