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http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:514700-U-drzavnoj-upravi-za-mesec-dana-zaposleno-3759-

ljudi-Ministarstvo-Stalno-zaposleno-samo-27 

UPRKOS NAJAVAMA MERA ŠTEDNJEU drţavnoj upravi za 

mesec dana zaposleno 3.759 ljudi! Ministarstvo: Stalno 

zaposleno samo 27 

 
Tanjug  

U julu je u drţavi bilo zaposleno 33.895 ljudi, dok je u junu broj zaposlenih iznosio 30.136 

BEOGRAD - Broj zaposlenih u drţavnoj upravi, ministarstvima, organizacijama, fondovima ili 
agencijama za samo mesec dana, od juna do jula, porastao je za 3.759, objavilo je Ministarstvo 
finansija. 

Prema podacima iz Registra zaposlenih, koje ovo ministarstvo objavljuje na svom sajtu, u julu je u 
drţavi bilo zaposleno i angaţovano 33.895 ljudi, dok je u junu taj broj iznosio 30.136. 

Prema istom izvoru, u julu je na neodredeno vreme bilo zaposleno 25.467 ljudi, na odreĊeno i 
privremeno anagaţovnih bilo je 6.914, dok je po drugim osnovama angaţovano 1.514 ljudi. 

U ministarstvima i organima uprave u julu je bilo zaposleno ukupno 17.557 ljudi, 14.956 za stalno i 
1.778 honorarno. 

Posebne organizacije su ukupno zapošljavale njih 5.480, 1.366 za stalno, a ĉak 4.093 njih je 
zaposleno po osnovu ugovora i na odreĊeno vreme. Gledajući ukupan broj zaposlenih i angaţovanih, 
samo u Hidrometeorološki zavodu ih ima 4.397 a mahom je reĉ o sezoncima. Naime, RHMZ ima 397 
stalno zaposlenih i 3.997 sezonaca, dok su tri osobe angaţovane po drugim osnovama. 

U sluţbama Vlade Srbije, prema ovim podacima, radi 1.683 ljudi, 1.252 za stalno, 316 na 
neodreĊeno, dok je njih 115 angaţovano po drugim osnovama. 

Najviše njih u ovom sektoru radi u Upravi za zajedniĉke poslove republiĉkih organa, ĉak 1.028, ali 
837 za stalno, 169 na odreĊeno a 22 po drugim osnovama. 

Javne agencije zapošljavaju 514 osoba, 453 stalno zaposlenih, 15 na odreĊeno, i 46 po drugim 
osnovama. Više od polovine ukupnog broja, zaposleno je u Agenciji za privatizaciju - njih 292, ali 
280 za stalno. 

U Fondovima radi ukupno 8.382 ljudi, 7.175 stalno zaposlenih. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:514700-U-drzavnoj-upravi-za-mesec-dana-zaposleno-3759-ljudi-Ministarstvo-Stalno-zaposleno-samo-27
http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:514700-U-drzavnoj-upravi-za-mesec-dana-zaposleno-3759-ljudi-Ministarstvo-Stalno-zaposleno-samo-27
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U julu je u PIO Fondu bilo zaposleno 3.593, od ĉega 3.251 za stalno. U Republiĉkom fondu za 
zdravstveno osiguranje 2.765, a za stalno 2.136, dok je u Nacionalnoj sluţbi za zapošljavanje 
ukuono zaposleno 2.024 ljudi od ĉega 1.788 za stalno. 

Ministarstvo finansija je objavilo i da su lokalne samouprave u Srbiji u julu ukupno zapošljavale 
45.050 ljudi. 

U administraciji gradova i opština u centralnoj Srbiji bilo je ukupno 32.178 zaposlenih, u Vojvodini 
12.101, a na Kosovu i Metohiji 771. 

MINISTARSTVO: DRŢAVA ANGAŢUJE SEZONCE, NE ZAPOŠLjAVA ZA STALNO 
Ukupna broj zaposlenih u drţavnoj upravi je u julu, u odnosu na jun ove godine porastao za 3.759 
ljudi, od kojih su u velikoj većini sezonski radnici i radnici na odreĊeno vreme, dok je broj stalno 
zaposlenih veći za 27, objavilo je danas Ministarstvo finansija. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/502294/Radnicima-Poste-odobreni-bonusi-Koliko-dobija-DRZAVA-a-koliko-RADNICI 

Radnicima Pošte odobreni bonusi: Koliko dobija 
DRŢAVA, a koliko RADNICI? 

Suzana Lakić  

Zaposleni u javnom preduzeću “Pošta Srbije” imaju nezvaniĉne informacije da će svakom radniku 

biti isplaćen bonus od proseĉno 35.000 dinara. 

 

Kliknite za uvećanje (+) 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/502294/Radnicima-Poste-odobreni-bonusi-Koliko-dobija-DRZAVA-a-koliko-RADNICI
http://www.blic.rs/data/images/2014-10-13/523806_13_lb.jpg?ver=1413227717.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-10-13/523806_13_lb.jpg?ver=1413227717.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-10-13/523806_13_lb.jpg?ver=1413227717.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-10-13/523806_13_lb.jpg?ver=1413227717.jpg
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Predsednik Samostalnog sindikata poštanskih radnika Zoran Pavlović izjavio je za “Blic” da radnici 
nisu dobili zvaniĉnu odluku o isplati bonusa, ali da su iz poruke premijera Aleksandra Vuĉića shvatili 
da mogu da raĉunaju na dodatak. 

- Zvaniĉnu odluku Vlade još nismo dobili. Premijer je, meĊutim, pre nekoliko dana na otvaranju 

logistiĉkog centra poruĉio radnicima Pošte da će, zbog teške situacije, to preduzeće morati da 

izdvaja 70 odsto prihoda za budţet drţave. 

Takvu poruku smo protumaĉili kao da će bonusa biti i da radnicima ostaje 30 odsto dobiti - ocenio 

je Pavlović za “Blic”. 

 

Krajem septembra Nadzorni odbor ovog javnog preduzeća doneo je odluku da se 25 odsto 

prošlogodišnjeg profita podeli radnicima, a 75 odsto uplati u budţet. Ovakvu odluku Krkobabić je 

poslao ministarstvima privrede i finansija, a konaĉnu reĉ ima Vlada Srbije. Prema odluci, u “Pošti 

Srbije” bi oko 15.000 zaposlenih dobilo 708 miliona dinara bruto, što je oko šest miliona evra, što 

je ĉitavih tri odsto sume koju Vuĉić planira da dobije uštedama u javnim preduzećima. 

 

Direktor Pošte Milan Krkobabić juĉe nije ţeleo da odgovori na pitanje da li je Vlada odobrila 

bonuse, kao ni da li se Vuĉićeva poruka da u budţet treba uplatiti 70 odsto prihoda moţe 

protumaĉiti kao odobrenje. Odgovor nismo dobili ni od Ministarstva privrede. 

 

Pre nekoliko dana Krkobabić je rekao za “Blic” da je planom poslovanja za 2013. predviĊeno da 

polovina dobiti od 2,8 milijardi dinara ide u budţet, a polovina firmi. 

 

- U znak podrške merama štednje predloţili smo da se u budţet uplati 2,1 milijarda dinara, a da se 

samo 708 miliona dinara raspodeli zaposlenima - istakao je Krkobabić. 

 

Interesantno je da su tri sindikalne organizacije “Pošte Srbije” pretile štrajkom u vreme kada je 

bilo neizvesno da li će Krkobabić doneti odluku o isplati bonusa. 

  

„OPRAVDANO“ 

Na pitanje da li je legitimno traţiti bonuse u vreme kada se 

javni sektor poziva na štednju, Pavlović kaţe da je zahtev 

opravdan, s obzirom na nisku proseĉnu zaradu u Pošti. 

„Proseĉna zarada u javnim preduzećima je iznad 65.000, a u 

Pošti oko 80 odsto zaposlenih zaraĊuje od 35.000 do 45.000“, 

kaţe Pavlović. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/502433/NALED-Svaka-druga-inspekcija-nema-dovoljno-zaposlenih 

NALED: Svaka druga inspekcija nema dovoljno 
zaposlenih 

Tanjug  

Svaka druga inspekcija zaduţena za suzbijanje sive ekonomije u Srbiji nema dovoljan broj ljudi za 

adekvatno obavljanje posla, zbog ĉega je potrebno povećati broj inspektora, zakljuĉak je 

Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i ameriĉkog USAID-a. 

- U publikaciji kojom je obuhvaćeno 12 republiĉkih i tri lokalne inspekcije, pokazalo se da ti organi 

nisu zaposlili broj ljudi predvidjen Aktom o sistematizaciji, a da ne govorimo o realnim potrebama 

za uspešno kontrolisanje više od 315.000 firmi registrovanih u našoj zemlji -  saopštio je NALED. 

 

Poreska uprava, kako je navedeno, ima na raspolaganju 1.530 inspektora dok je Aktom o 

sistematizaciji predvideno da ih bude 1.791. 

 

U Trţišnoj inspekciji predviĊ eno je 487 zaposlenih u kontroli privrede, ali ih radi 452, navodi se u 

saopštenju i dodaje da je veliki manjak prisutan u Komunalnoj inspekciji Beograda gde je zaposleno 

80 inspektora od 150 predviĊenih. 

 

Da pojedine inspekcije imaju manje inspektora nego što je zaista potrebno pokazuje primer 

republiĉke gradjevinske inspekcije koja celokupnu teritoriju Srbije pokriva sa samo sedam 

inspektora, a 13 je predvidjeno Aktom o sistematizaciji. 

Urbanisticka inspekcija ima tek 10 inspektora, a Republiĉka komunalna inspekcija samo šest, 

navedeno je u saopštenju. 

 

 - Prisutna je disproporcija u broju firmi koje bi jedan inspektor trebalo da kontroliše. Dolazimo do 

situacija da, recimo, svaki inspektor za rad mora da pokrije više od 1.300 firmi, a jedan turistiĉki ili 

poljoprivredni inspektor više od 250 preduzeća -  navedeno je u saopštenju. 
 

 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/502433/NALED-Svaka-druga-inspekcija-nema-dovoljno-zaposlenih
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/502359/Platni-razredi-za-javnu-upravu-ne-za-javna-preduzeca 

Platni razredi za javnu upravu, ne za javna 
preduzeća 

Tanjug  

Ministarka drţavne uprave i lokalne samouprave Kori Udoviĉki naglasila je danas da je reforma 

drţavne uprave jedna je od kljuĉnih stvari na koju Srbija treba da se fokusira i precizirala da se 

uvodjenje platnih razreda ne odnosi na javna preduzeća već na javnu upravu. 

Udoviĉki je gostujući na RTS pojasnila da će u sklopu reforme drţavne uprave platni razredi biti 

uvedeni za drţavne i lokalne sluţbenike, prosvetu, zdravstvo i da obuhvata oko 500.000 zaposlenih. 

  

- Javna preduzeća moraju da primaju platu u skladu sa korporativnim planovima i platni razredi se 

ne odnose na javna preduzeća. Ulaţe se velik napor da se javna preduzeća urede i da se plate tako 

dovedu u red - rekla je Udoviĉki. 

 

Ona je precizirala da je cilj uvodjenja platnih razreda pravednost, ali i kontrola, kao i da će oni 

koji odskaĉu u zaradama biti dovedeni u "prihvatljive razmere". 

  

Nepravde se, kako kaţe, najlakše ispravljaju podizanjem plata, ali da za to neće biti prostora jer je 

drţava u velikoj fiskalnoj konsolidaciji i da platni razredi nemaju nikakve veze sa smnjenjem plate. 

  

Reforma drţavne uprave je, kako objašnjava, u strategiji proširivanja EU koju oni 

donose svake godine i odnosi se na ceo region i da se potencira na tome da Evropa mora da veruje 

da Srbija, ali i ostale zemlje, menjaju svoje institucije, da je odgovorna zemlja i da moţe da 

obezbedi evropske vrednosti. 

Prijatelji i roĎaci 

 

- Mi moramo da napravimo prostor za nove poslove, za moderniju drţavu - naglasila je ministarka i 

dodala da će se prvo pozabaviti ugovorima gde je neko doveo prijatelje i roĊake koji se ne 

pojavljuju na poslu. 

  

- Evropa već nekoliko godina naglasak stavlja na vladavinu prava, pojaĉan je na ekoniomsko 

upravljanje, ove godine dodat je treći stub javna uprava i to se odnosi za sve zemlje - pojasnila je 

Udoviĉki. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/502359/Platni-razredi-za-javnu-upravu-ne-za-javna-preduzeca
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Upitana kako drţavna uprava da postane funkcionalnija, Udoviĉki je rekla da je to proces i kao 

primer navela odrţavanje škola koje su delom osnivaĉ Republika, delom lokalna samouprava. 

 

- Kada ţele da poprave krov oni moraju da pišu Republici. Ne odgovara se na vreme, krov 

prokišnjava. Treba spustiti odgovornost na onoga ko upravlja, a onda ga kontrolišite i to efektivno - 

naglasila je Udoviĉki. 

  
Govoreći o viškovima u drţavnoj upravi da ima puno poslova koji nedostaju i puno suvišnih poslova 

koji jedni drugi koĉe, Udoviĉki kaţe da "moramo da preuredimo celu drţavu, ali kada sve 

prebrojimo broj sluţbenika ne odskaĉe onoliko od potreba koliko se smatra". 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/502500/Zdravstveni-radnici-najavljuju-jednodnevni-strajk-upozorenja 

Zdravstveni radnici najavljuju jednodnevni  štrajk 
upozorenja 

Tanjug  

Ĉetiri reprezentativna sindikata u zdravstvu najavili su jednodnevni štrajk upozorenja belih 

mantila, sa zahtevom da se zdravstveni radnici izuzmu od smanjenja plate i da se do kraja godine 

potpiše kolektivni ugovor. 

Predsednik Sindikata lekara i farmaceuta Srbije Dragan Cvetić rekao je danas na zajedniĉkoj 

konferenciji za novinare ĉetiri sindikata da su iscrpljena sva sredstva, da su imali razgovore sa 

ministrom zdravlja i ministarkom drţavne uprave i lokalne samouprave, ali da nije postignut 

nikakav dogovor. 

 

Cvetić nije mogao da precizira datum kada će biti organizovan štrajk upozorenja jer, kako kaţe, 

moraju da se ispoštuju sve procedure i štrajk najavi deset dana ranije, tako da će najverovatnije 

biti krajem ovog ili poĉetkom narednog meseca. 

  

"Štrajk upozorenja neće trajati jedan sat, već će trajati ceo dan. Drţaćemo se striktno Uredbe o 

minimumu rada i zbrinjavaćemo samo hitna stanja i povrede", rekao je Cvetić i dodao da će 

pedijatrija, porodilišta i Hitna sluţba tog dana normalno raditi. 

 

On je rekao da štrajk nije uperen protiv pacijenata, već poruka vladi i ministarstvu zdravlja, kao i 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/502500/Zdravstveni-radnici-najavljuju-jednodnevni-strajk-upozorenja
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da će se ponavljati svake naredne nedelje u isti dan. 

Kako će se odvijati, nastavlja on, zavisiće od reakcije vlada i ne iskljuĉuje mogućnost da to 

preraste u nešto što će se zvati "svake nedelje jedan dan na minimumu procesa rada". 

 

Insistiraće se, kako kaţe, na dva zahteva jedan je izuzimanje zdravstvenih radnik od smanjenja 

plata i potpisivanje kolektivnog ugovora do kraja godine. 

 

Osim SLFS u jednodnevni štrajk upozorenja stupiće i Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj 

zaštiti Srbije, Sindikat medicinskih sestara i tehniĉara, kao i Granski sindikat zdravstva i socijalne 

zaštite "Nezavisnost". 

 

Predstavnici sindikata tvrde da u zdravstvu ima 126.000 zaposlenih, a da je 80 odsto zaposlenih 

ĉlanovi ova ĉetiri sindikata, ali pozivaju i sve ostale zaposlene koji nisu ĉlanovi nijednog sindikata 

da im se pridruţe. 

 

Predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu Zoran Savić kaţe da je problema mnogo, ali da je 

najavljeno smanjenje plata prelilo ĉašu. 

 

On je podsetio da je doneta uredba o zabrani zapošljavanja, tako da su uslovi rada za zaposlene u 

zdravstvu postali nesnosni, obim poslova se povećava i za veće angaţovanje zaposleni dobijaju 

manju platu. 

 

Savić je podsetio da plate zdravstvenih radnika ne idu iz budţeta već se finansiraju od doprinosa za 

zdravstvo. 

 

Predsednik Sindikata medicinskih sestara i tehniĉara Dragan Bisenić rekao je da se ne traţi 

povećanje plata koje su zamrznute poslednje tri godine, već da one ostano na istom nivou. 

 

"Zaposlenima u zdravstvu se preti da na birou ima puno zdravstvenih radnika i da se lako mogu 

zameniti. Ovo je problem drţave i mora se razgovarati sa sindikatima", naglasio je Bisenić. 

 

Prema mišljenje predsednika GS "Nezavisnost" Gorana Ilića uvodjenje platnih razreda u zdravstvo je 

nepravedno i da će dovesti do još većeg nepotizma, politikanstva, do pravljenja klanova od kojih 

će zavisiti plate. 

 

"Zzelimo da politika izadje iz zdravstva. Platni razredi će dovesti do destrukcije drţavnog 

zdravstva, i favorizovanja privatnog zdravstva", zakljuĉio je Ilić. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/502274/Lece-a-ni-sami-nemaju-zdravstvene-knjizice 

Leče, a ni sami nemaju zdravstvene knjiţice 

G. Jevremović  

Leĉimo ljude, to je naša obaveza, ali nemamo pravo da budemo leĉeni - kaţu zaposleni u Domu 

zdravlja u Ćupriji, koji već godinu dana nemaju overene zdravstvene knjiţice. 

Zbog duga od 300 miliona dinara prema zaposlenima, dobavljaĉima i poveriocima, ta ustanova ne 

moţe da overi zdravstvene knjiţice zaposlenima. Sindikat „Nezavisnost“ je najavio organizaciju 

protestne šetnje za sredu u 12 sati do zgrade opštine i zahtev za razgovor sa osnivaĉem. 

  

- Ugovorenim radnicima dugujemo dve zarade, a neugovorenim od marta 2013. nije isplaćeno ništa. 

TakoĊe, velika su dugovanja prema poveriocima i dobavljaĉima. Predloţili smo da bolnica, kada 

ima potrebu za novim radnicima, preuzima zaposlene iz Doma zdravlja, ali to se nije dešavalo. 

Propusti koji su pravljeni nam se obijaju o glavu - kaţe direktorka dr Mirjana Miletić.  

  

Od 270 zaposlenih, oko 100 nema ugovoren rad sa Fondom, ali imaju validne ugovore sa Domom 

zdravlja. Neugovoreni radnici tuţbama dolaze do neisplaćenih zarada, Fond je zahtevao da se vrate 

nenamenski utrošena sredstva, raĉun ustanove je stalno pred blokadom ili u njoj. 

 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Politika/Udovicki-Nema-viska-koliko-se-smatra.sr.html 

Удовички: Нема вишка колико се сматра 
БЕОГРАД – Министарка за државну управу и локалну самоуправу Србије Кори Удовички 
изјавила је данас да у државној управи нема вишка запослених у оној мери колико се сматра, 
али је и истакла да има и сувишних послова али и оних који недостају. 

„Укупан број запослених не одскаче онолико колико се сматра, али треба да направимо 
простор за нове послове и модернију државу”, рекла је Удовички за Радио телевизију Србије. 

Упитана да ли је тај вишак запослених 25.000, она је рекла да тачног броја нема, али да ће ће 
се кроз платне разреде направити преглед и да ће се прво преиспитати они случајеви 
запошљавања по пријатељским, рођачким и другим линијама. 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/502274/Lece-a-ni-sami-nemaju-zdravstvene-knjizice
http://www.politika.rs/rubrike/Politika/Udovicki-Nema-viska-koliko-se-smatra.sr.html
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Према њеним речима, примање плате по платним разредима односиће се на 550.000 људи у 
јавном сектору и „довешће у ред све односе зарада”. 

„Ефекат Закона је да то постане прегледно, да праведност уводимо постепено. Оне који 
неправедно одскачу, довешћемо у прихватљиве размере. Неправде се најбоље исправљају 
подизањем зарада, а неће бити простора за подизање зарада великом броју људи у тренутку 
када следи фискална консолидација”, прецизирала је министарка. 

Она је додала да Закон о платним разредима нема никакве везе с најављеним смањивањем 
зарада. 

У државној управи, агенцијама и фондовима 33.895 запослених 
БЕОГРАД – У државној управи Србије, агенцијама и социјалним фондовима у јулу је било 
запослено 33.895 људи, објављено је на сајту Министарства финансија (www.mfin.gov.rs). 

На неодређено време у јулу било је запослено 25.467 људи, на одређено време и привремено 
ангажованих 6.914, а по другим основама 1.514. 

У министарствима је, по последњим подацима из Регистра запослених, било 17.557 
запослених, у посебним организацијама, као што су Завод за статистику, Управа за јавне 
набавке, Хидрометеоролошки завод и Дирекција за робне резерве, 5.480, а у службама Владе 
Србије 1.683. 

Стручне службе управних округа запошљавале су 279 људи, јавне агенције 514, а у 
Републичком фонду за ПИО, Републичком фонду за здравствено осигурање и Националној 
служби за запошљавање било је 8.382 запослених. 

По подацима Министарства финансија, локалне самоуправе у Србији у јулу су запошљавале 
45.050 људи. Од тога је у администрацији градова и општина у централној Србији било 32.178 
запослених, у Војводини 12.101, а на Косову и Метохији 771. 

У поређењу са подацима за јун, број запослених у државној управи, агенцијама и фондовима 
повећан је за око 3.800 и ти људи ангажовани су у Републичком хидрометеоролошком заводу. 

У Заводу су објаснили да се „не ради о запошљавању него само о сезонском ангажовању 
стрелаца противградне одбране, као и осматрача у подручној државној мрежи за 
метеоролошка и хидролошка мерења и осматрања”. 

„Они су ангажовани, не запошљавањем, него сезонски, по уговору о привремено повременим 
пословима, а што је већ устаљена пракса дужи низ година. За овогодишње ангажовање 
финансијским планом од прошле године обезбеђени су хонорари који су од 1.600 до 4.000 
динара месечно”, рекао је Бети заменик директора Републичког хидрометеоролошког завода 
Југослав Николић. 

У Заводу је у јулу било запослено 397 људи на неодређено време, а законом је предвиђено да 
стално запослених у тој институцији буде максимално 484. 

Бета 
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http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=10&dd=14&nav_category=12&nav_id=911459 

Štrajk upozorenja belih mantila 
IZVOR: TANJUG 

Beograd -- Četiri reprezentativna sindikata u zdravstvu najavila su štrajk upozorenja belih 

mantila, sa zahtevom da se zdravstveni radnici izuzmu od smanjenja plata. 

 Predsednik Sindikata lekara i farmaceuta Srbije Dragan Cvetić rekao je danas na zajedniĉkoj 

konferenciji za novinare ĉetiri sindikata da su iscrpljena sva sredstva, da su imali razgovore sa 

ministrom zdravlja i ministarkom drţavne uprave i lokalne samouprave, ali da nije postignut 

nikakav dogovor. 

Cvetić nije mogao da precizira datum kada će biti organizovan štrajk upozorenja jer, kako kaţe, 

moraju da se ispoštuju sve procedure i štrajk najavi deset dana ranije, tako da će najverovatnije 

biti krajem ovog ili poĉetkom narednog meseca.  

 

"Štrajk upozorenja neće trajati jedan sat, već će trajati ceo dan. Drţaćemo se striktno Uredbe o 

minimumu rada i zbrinjavaćemo samo hitna stanja i povrede", rekao je Cvetić i dodao da će 

pedijatrija, porodilišta i Hitna sluţba tog dana normalno raditi.  

 

On je rekao da štrajk nije uperen protiv pacijenata, već poruka vladi i ministarstvu zdravlja, kao i 

da će se ponavljati svake naredne nedelje u isti dan.  

 

Kako će se odvijati, nastavlja on, zavisiće od reakcije vlada i ne iskljuĉuje mogućnost da to 

preraste u nešto što će se zvati "svake nedelje jedan dan na minimumu procesa rada".  

 

Insistiraće se, kako kaţe, na dva zahteva jedan je izuzimanje zdravstvenih radnik od smanjenja 

plata i potpisivanje kolektivnog ugovora do kraja goduine.  

 

Osim SLFS u jednodnevni štrajk upozorenja stupiće i Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj 

zaštiti Srbije, Sindikat medicinskih sestara i tehniĉara, kao i Granski sindikat zdravstva i socijalne 

zaštite "Nezavisnost".  

 

Predstavnici sindikata tvrde da u zdravstvu ima 126.000 zaposlenih, a da je 80 odsto zaposlenih 

ĉlanovi ova ĉetiri sindikata, ali pozivaju i sve ostale zaposlene koji nisu ĉlanovi nijednog sindikata 

da im se pridruţe.  

 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=10&dd=14&nav_category=12&nav_id=911459


12 

 

Predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu Zoran Savić kaţe da je problema mnogo, ali da je 

najavljeno smanjenje plata prelilo ĉašu.  

 

On je podsetio da je doneta uredba o zabrani zapošljavanja, tako da su uslovi rada za zaposlene u 

zdravstvu postali nesnosni, obim poslova se povećava i za veće angaţovanje zaposleni dobijaju 

manju platu.  

 

Savić je podsetio da plate zdravstvenih radnika ne idu iz budţeta već se finansiraju od doprinosa za 

zdravstvo.  

 

Predsednik Sindikata medicinskih sestara i tehniĉara Dragan Bisenić rekao je da se ne traţi 

povećanje plata koje su zamrznute poslednje tri godine, već da one ostano na istom nivou.  

 

"Zaposlenima u zdravstvu se preti da na birou ima puno zdravstvenih radnika i da se lako mogu 

zameniti. Ovo je problem drţave i mora se razgovarati sa sindikatima", naglasio je Bisenić.  

 

Prema mišljenje predsednika GS "Nezavisnost" Gorana Ilića uvodjenje platnih razreda u zdravstvo je 

nepravedno i da će dovesti do još većeg nepotizma, politikanstva, do pravljenja klanova od kojih 

će zavisiti plate.  

 

"Ţelimo da politika izadje iz zdravstva. Platni razredi će dovesti do destrukcije drţavnog zdravstva, 

i favorizovanja privatnog zdravstva", zakljuĉio je Ilić. 

 

RTV 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/sertic-vlada-i-sindikati-zajedno-do-okoncanja-privatizacije_526975.html 

Sertić: Vlada i sindikati zajedno do okončanja 
privatizacije 

BEOGRAD  

Drţava će učiniti sve što je u njenoj moći kako bi, kroz proces privatizacije, spasila što više 

preduzeća, a u tom poslu drţavi je potrebna i pomoć sindikata, poručio je danas ministar 

privrede Ţeljko Sertić na sastanku sa predstavnicima Saveza samostalnih sindikata Srbije. 

Sertić je predsednicima granskih sindikata, sa kojima je razgovarao o stanju u srpskoj privredi, kao 

i o sudbini preduzeća koja su u procesu privatizacije, objasnio da je Vlada Srbije opredeljena da 

zajedno sa sindikatima uspešno okonĉa proces privatizacije, saopšteno je iz Ministarstva privrede. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/sertic-vlada-i-sindikati-zajedno-do-okoncanja-privatizacije_526975.html
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"U tom poslu nam je neophodna i pomoć sindikata kako bi zajedniĉki rešili mnoge probleme, ali i na 

vreme spreĉili moguće nepravilnosti kojih je, na ţalost, ranijih godina i te kako bilo", istakao je 

Sertić. 

Predstavnici Samostalnog sindikata Srbije su se saglasili sa ministrom Sertićem da je najvaţnije da 

preduzeća, koja će se privatizovati, imaju odrţivi razvoj i, koliko je to moguće, zadrţe svoju 

osnovnu delatnost. Oni su se sloţili da je jedino rast proizvodnje uslov za privredni oporavak Srbije, 

navedeno je u saopštenju.  

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1722403/Serti%C4%87%3A+Spasiti+preduze%C4%87a+privatiza

cijom.html 

Sertić:Spasiti preduzeća privatizacijom 

Najvaţnije da preduzeća, koja će biti privatizovana, imaju odrţivi razvoj, saglasni su sindikati i 
ministar Ţeljko Sertić. 

Ministar privrede Srbije Ţeljko Sertić rekao je da će drţava uĉiniti sve što moţe da kroz proces 
privatizacije spase što više preduzeća, prenosi Beta. 

"U tom poslu nam je neophodna i pomoć sindikata kako bi zajedniĉki rešili mnoge probleme, ali i na 
vreme spreĉili moguće nepravilnosti kojih je, naţalost, ranijih godina i te kako bilo", rekao je Sertić 
u razgovoru sa predstavnicima Saveza samostalnih sindikata Srbije, saopštilo je Ministarstvo 
privrede. 

Predstavnici tog sindikata, kako je navedeno, saglasili su se da je najvaţnije da preduzeća, koja će 
biti privatizovana, imaju odrţivi razvoj i, koliko je to moguće, zadrţe svoju osnovnu delatnost. 

Zajedniĉka je ocena da je jedino rast proizvodnje uslov za privredni oporavak Srbije. 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1722767/%C4%8Cije+zarade+%C4%87e+urediti+platni+ra

zredi%3F.html 

Čije zarade će urediti platni razredi? 

Oko 530.000 zaposlenih u javnom sektoru, izuzev javnih preduzeća, od iduće godine primaće 
plate po novoj sistematizaciji i platnim razredima. Cilj je da se zarade stave pod kontrolu i 
usklade po zanimanjima. 

Šuma koeficijenata i dodataka – tako izgleda sadašnji obraĉun plata u javnoj sluţbi. Postoji taĉno 
900 koeficijenata i 70 stavki koje se dodaju na plate. To bi trebalo da se zameni platnim 
razredima. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1722403/Serti%C4%87%3A+Spasiti+preduze%C4%87a+privatizacijom.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1722403/Serti%C4%87%3A+Spasiti+preduze%C4%87a+privatizacijom.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1722767/%C4%8Cije+zarade+%C4%87e+urediti+platni+razredi%3F.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1722767/%C4%8Cije+zarade+%C4%87e+urediti+platni+razredi%3F.html
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Pripremila Vesna Damjanić 

UvoĊenje platnih razreda planirano je postepeno, po zakonu koji treba da se usvoji do kraja godine 
i o kojem predstoje konsultacije sa sindikatima. 

"Glavni efekat je da to postane pregledno, da mi znamo i imamo kontrolu i da onda moţemo 
pravednost da uvodimo postepeno. Nepravde se najbolje i najlakše ispravljaju podizanjem, a neće 
biti prostora za podizanje velikom broju ljudi i zarada u trenutku kada smo mi zapravo u velikoj 
fiskalnoj konsolidaciji", kaţe Kori Udoviĉki, ministarka drţavne uprave i lokalne samouprave. 

Iako tek treba da se sastanu sa ministarkom, sindikati naĉelno podrţavaju uvoĊenje novog sistema 
obraĉuna. 

"Odgovara nam uvoĊenje platnih razreda, jer ako ih uradimo kako treba i kako ih je već uradila 
Evropa, onda bi naše zarade trebalo da budu veće od onih koji su završili šesti, peti ili ĉetvrti 
stepen obrazovanja", kaţe Jasna Janković iz Unije prosvetnih radnika. 

Njegoš Poteţica iz Sindikata drţavne uprave oĉekuje neki vid preraspodele kod onih koji daju veće 
rezultate, "koji su odgovorniji prema svom poslu, koji rade kvalitetnije, da se taj rad ceni i bolje 
nagradi". 

Kritiĉniji stav dolazi od onih koji su poloţili Hipokratovu zakletvu. "Praktiĉno će se vrednovati 
rukovoĊenje nekim sistemima bez obzira ko koliko radi i koliko kvalitetno izvršava svoje obaveze. 
Mislim da to nije dobro, jer ako merimo rad i rezultate rada, onda treba i da ih adekvatno 
nagradimo kroz platu", kaţe Zoran Savić iz Sindikata zdravstva i socijalne zaštite. 

Sindikati su saglasni u tome da bi bilo pravedno da se platni razredi uvedu i u javna preduzeća, a 
struĉnjaci kaţu da je ovo jedna od mera koja mora da poveća efikasnost drţavnih sluţbi. 

"Sa ovakvim jednim sistemom će se uvesti pravilna raspodela unutar sistema i moći će lakše da se 
prati kako se novac troši. Što se tiĉe efikasnosti, naravno da će onda to dovesti do toga da ljudi 
koji više rade i bolje rade budu nagraĊivani", kaţe SrĊan Svirĉev, specijalista za javni sektor 
Svetske banke. 

Pre platnih razreda, rebalans će dati zeleno svetlo za smanjenje zarada u javnom sektoru. 
Ministarka Udoviĉki kaţe da će biti i otpuštanja u drţavnoj upravi – pre svega onih koji se i ne 
pojavljuju na poslu a dobili su ga preko veze. 

 

 


