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http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:512810-Turci-hoce-srpske-tekstilce 

Turci hoće srpske tekstilce 
D. I. K. - Z. R.   

Kompanija „Džinsi“, koja radi u Leskovcu, otvara nove pogone u Krupnju i Vladičinom Hanu 

 
AUSTRIJSKI „Boksmark“ planira u Srbiju da uloţi 20 miliona evra i uposli hiljadu radnika. Ova 
kompanija, specijalizovana za izradu koţne galanterije za automobilsku, avio-industriju i ţeleznicu, 
samo je jedan od 37 investitora sa kojima Vlada Srbije aktivno pregovara o ulaganju u našu zemlju. 
MeĎu investitorima koji planiraju da pokrenu svoj biznis u Srbiji je i jedna španska firma, 
zainteresovana za elektronsku industriju. Prema njihovim proračunima, za posao vredan 20 miliona 
evra, biće im potrebno čak 3.200 radnika. Ime kompanije i dalje se krije, pošto sam investitor 
zahteva poverljivost u pregovorima sa Vladom. 

Turska kompanija „Dţinsi“, koja već ima svoju fabriku u Leskovcu planira da izgradi još dva pogona 
- u Krupnju i Vladičinom Hanu. Uloţili bi oko tri miliona evra, a planiraju da zaposle 800 radnika. 
Postoji mogućnost i da italijanski G. P. A. zaposli 400 tekstilaca, ali ova firma još merka lokaciju za 
svoj biznis. 
Prema podacima u koje su „Novosti“ imale uvid, jedan od velikih investitora je i ruski 
„Monokristal“. On planira da u sektor nemetala uloţi 25 miliona evra i angaţuje 200 ljudi. Ova 
ruska kompanija specijalizovana je za izradu elektronskih komponenti. Reč je o braunfild 
investiciji, što znači da će ruski kupac svojim novcem renovirati već postojeći pogon i pokrenuti 
proizvodnju, i to u Kragujevcu. 
AUSTRIJANCI U “MITROSU“KAKO saznajemo, nekadašnji „SL Mitros“, klanična industrija iz Sremske 
Mitrovice, dobiće uskoro novog gazdu - kompaniju „Gerlinger“ iz Austrije. Poslu se u ovom 
vojvoĎanskom gradu moţe nadati 300 ljudi. 

Kompanija iz SAD, NCR3 je svetski tehnološki lider u pruţanju visokokvalitetne i stručne podrške 
kompanijama iz različitih industrija meĎu kojima su vodeće firme iz oblasti finansija, turizma, 
ugostiteljstva, telekomunikacija, zabave, igara na sreću, javnog sektora i telekomunikacija u više 
od 100 zemalja. Oni u Beogradu već imaju operativni i informacioni centar, a planiraju da u 
narednom periodu angaţuju 900 ljudi na poslovima u srpskoj prestonici i da investiraju sedam 
miliona evra. Za poslovanje u Srbiji zainteresovane su i četiri švajcarske kompanije, pet 
italijanskih, kao i jedna iz Japana. Investitor sa Dalekog istoka je insistirao na anonimnosti, a 
zainteresovan je za ulaganje u jednu srpsku fabriku u kojoj bi posla bilo za 600 novozaposlenih. 
Premijer Srbije Aleksandar Vučić nedavno je izjavio da je Vlada sklopila dogovor ili je u procesu 
pregovora sa 46 kompanija, koje će doneti u našu zemlju investicije vredne 583 miliona evra i 
21.000 novih radnih mesta. 
- Svakog čoveka u Srbiji mora radovati činjenica da strani investitori dolaze. Imajući u vidu krizu 
koja traje već šest godina i koja se neće uskoro završiti, kao i činjenicu da nam raste javni dug, da 
drţavi preti bankrot i da je nivo nezaposlenosti i dalje veoma visok, dolazak stranaca koji ţele ovde 
da ulaţu je dobra vest - smatra Ljubodrag Savić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. - 
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Strane investicije su od 2011. godine izuzetno skromne, tako da bi ulaganja i otvaranje novih 
radnih mesta mnogo značilo i graĎanima i srpskoj privredi. 
Osim 583 miliona evra, koliko su „teške“ najavljene investicije, u Srbiju bi, prema najavama 
Klemensa Tenisa, predsednika i vlasnika najveće mesne industrije u Evropi, trebalo da stigne 
dodatnih 200 miliona evra koliko njegova kompanija „Tenis“ planira da uloţi u prehrambenu 
industriju u Srbiji. 

 

TREBA BITI OBAZRIV 
SA ovim najavama treba biti obazriv - smatra profesor Ljubodrag Savić. - Moram da budem delom i 
pesimista, jer nije ovo prva vlast koja govori o ogromnim ciframa i koja nam obećava da će 
preporoditi Srbiju. Zato, uprkos lepim ţeljama da ovo uspe, moramo imati i dozu opreza. Poţeleo 
bih puno uspeha timu koji vodi pregovore i nadam se da će uspeti da realizuju veći deo projekata. 
Nismo mi u prilici, kao neke zemlje u Evropi, koje su „bogate neţenje“, pa da moţemo mnogo da 
biramo „mlade“, ali se nadam i da još imamo šta da ponudimo. Postoje tri nivoa kada su u pitanju 
veliki projekti i na njima su političari, investitori i graĎani. Strane investcije i radna mesta najbrţe 
se otvaraju u glavama političara, a graĎani ih najsporije primete. 
 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:512847-Vlada-usvojila-Predlog-zakona-o-uzbunjivacima 

Vlada usvojila Predlog zakona o uzbunjivačima 
Tanjug  

Vlada Srbije usvojila je Predlog zakona o zaštiti uzbunjivača, kojim se otklanjaju mogućnosti da 
oni trpe štetne posledice i obezbeđuje odgovarajuća pravna sigurnost 

Vlada Srbije usvojila je danas Predlog zakona o zaštiti uzbunjivača kojim se predviĎa pruţanje 
potpune zaštite licima koja prijavljuju sumnju na korupciju. 

Kako je saopštila vladina kancelarija za saradnju sa medijima, zaštitom uzbunjivača se štiti javni 
interes, pa se predloţenim zakonom otklanjaju mogućnosti da oni trpe štetne posledice i 
obezbeĎuje im se odgovarajuća pravna sugurnost. 

Vlada je na današnjoj sednici usvojila i Drţavni program obnove elektroenergetskih objekata za 
distribuciju električne energije oštećenih prilikom poplava. 

Vlada je usvojila i Predlog zakona o zaštiti i korišćenju ribljeg fonda i Predlog zakona o 
potvrĎivanju sporazuma izmeĎu Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u 
oblasti turizma. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/499346/Intenzivni-razgovori-sa-MMF-o-rebalansu-i-merama 

Intenzivni razgovori sa MMF o rebalansu i merama 

Tanjug  

Predlog rebalansa budţeta, koji bi do kraja meseca trebalo da se naĎe u Skupštini Srbije, uključiće 
deo reformskih mera, izjavio je danas drţavni sekretar u Ministarstvu finansija Nenad Mijailović, 

dodajući da se o tome vode intenzivni razgovori sa MeĎunarodnim monetarnim fonodom. 

- Nešto od najavljenih i planiranih mera bi trebalo da bude uključeno u predlog rebalansa, a 
najveći deo ostaje za budţet 2015. godine -  rekao je Mijailović u hotelu Metropol, gde se odrţava 
skup o osiguranju od elementarnih nepogoda. 
 
Prema njegovim rečima, privodi se kraju izrada rebalansa budţeta i Ministarstvo finansija se trudi 
da sve što je dogovoreno u vezi sa tim bude u predvidjenom okviru. 
- Rebalans će se naći, kao što je premijer najavio, do kraja meseca i u parlamentu -  dodao je 
Mijailović. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/499234/Ministar-Verbic-Sindikati-imaju-pravo-na-strajk-ali-nisu-realni 

Ministar Verbić: Sindikati imaju pravo na štrajk, ali 
nisu realni 

Miljana Leskovac  

Pravo je sindikata da budu nezadovoljni. Ipak, trenutno nije moguće izuzeti prosvetu iz smanjenja 
plata. 

Tako u intervjuu za “Blic” ministar prosvete i nauke SrĎan Verbić komentariše najave četiri 
reprezentativna prosvetna sindikata o velikim protestima. 
 
Da li ćete učiniti nešto da sprečite masovan protest? 
- Svakodnevno činimo nešto i da poboljšamo status nastavnika. Pre dve nedelje smo imali uspešan 
sastanak sa Kori Udovički u vezi sa platnim grupama. Koliko vidim, jedini razlog nezadovoljstva 
nastavnika jeste to što se plate, pri uvoĎenju platnih grupa, neće usklaĎivati na nivou celog javnog 
sektora. Nezadovoljan sam kao i nastavnici što ne moţemo da napravimo fer raspodelu na nivou 
svih koji primaju plate iz budţeta, ali to je jedino moguće rešenje. 
 
Plašite li se onda tog protesta? 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/499346/Intenzivni-razgovori-sa-MMF-o-rebalansu-i-merama
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- Činjenica da je najavljen štrajk izuzetno je neprijatna. Izvesno je da platne grupe, koje treba da 
urede sistem odreĎivanja plata do kraja godine, trenutno ne mogu biti ureĎene kako oni to ţele. 
  
Kako ćete onda motivisati nastavnika kome će plata od 40.000 dinara 
biti smanjena na 36.000? 
- Ţao mi je što u prosveti ima ljudi koji su tu samo zbog redovne plate. 
Zato i hoćemo da u okviru platnih grupa uvedemo platne razrede koji 
će nagraĎivati i motivisati one koji rade više. 
 
Šta dobijamo uvođenjem velike mature? 
- Danas nije vaţno u koju je srednju školu Ďak išao, jer svi mogu da 
studiraju sve, što nije dobro. Na taj način u dobroj meri gubimo četiri 
godine školovanja i na fakultetu krećemo od početka. Naravno, ukoliko 
procenimo da ne moţemo kvalitetno i smisleno da je sprovedemo u 
2018/19. godini, odloţićemo je za kasnije. 
  
Da li će se vratiti status sufinansirajućih studenata? 
- Sufinansiranje deluje kao dobro srednje rešenje za finansiranje 
studija koje je predviĎeno strategijom obrazovanja. Postoji mogućnost 
da novim Zakonom o visokom obrazovanju vratimo status 
sufinansirajućih studenata. 
 
Zašto su školarine u Srbiji najskuplje u regionu? 
- Teško je reći. Sigurno je da bi cena išla dole da ima više fakulteta 
koji bi nudili istu vrstu usluge. Ako nam je cena najviša u regionu, onda 
je to verovatno posledica monopolskog poloţaja odreĎenih fakulteta. 
  

Nismo šalter želja  
„Ovih dana dobijamo stotine zahteva da neko bude upisan na 
fakultet iako nije polagao prijemni ispit ili ne ispunjava neke 
druge uslove. Uglavnom se pozivaju na to da je tako ranije 
raĎeno, ali to što je raĎeno ranije ne znači i da je u skladu sa 
zakonom. Ministarstvo nije šalter na koji se predaju upisne 
ţelje“, kaţe ogorčeno ministar. 

 

 

 

 

 

 

Nasilje 
Svi koji učestvuju u 
pravljenju novog zakona 
o osnovama sistema 
obrazovanja zalaţu se za 
to da se nedisciplina 
oštrije sankcioniše. 
  
Reforma gimnazija 
U narednih godinu dana 
sigurno nećemo menjati 
predmete, podrţaćemo 
gimnazije da unaprede 
postojeće programe. 
  
Bolonja 
Fakulteti nisu učinili 
dovoljno da bolonja 
zaţivi. Studenti su i 
dalje preopterećeni. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/499475/Sastanak-sindikata-zdravstva-i-ministra-prosao-bez-dogovora-o-smanjenju-

plata 

Sastanak sindikata zdravstva i ministra prošao bez 
dogovora o smanjenju plata 

Tanjug, Beta  

Na današnjem sastanku reprezentativnih sindikata u zdravstvu i ministara drţavne uprave i lokalne 
samouprave i zdravstva, Kori Udovički i Zlatibora Lončara, nije postignut nikakav dogovor u vezi 
najavljenog smanjenja plata, a stavovi su ostali podjednako udaljeni kao i do sada, saopštio je 
Sindikat lekara i farmaceuta Srbije (SLFS). 

Na sastanku je ukazano i na veliko nezadovoljstvo i mogućnost protesta, kako lekara tako i svih 
zaposlenih u zdravstvu, a četiri repezentativna sindikata će početkom sledeće nedelje dogovoriti 
dalje korake, navedeno je u saopštenju. 
 
Reprezentativni indikati i ministrin dogovorili su se da se sindikati aktivno uključe u rad na 
planiranim platnim razredima, kao i da se što pre započnu razgovori o novom Posebnom 
kolektivnom ugovoru za zdravstvo, saopštio je SLFS. 
 
Na sastanku predstavnika reprezentativnih sindikata u zdravstvu sa ministrima učestvovali su 
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Sindikat medicinskih sestara i tehničara 
Srbije, Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite ''Nezavisnost'' i Sindikat lekara i farmaceuta 
Srbije. 
  
Ranije danas, ASNS Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite Srbije negodovao je danas zbog 
najavljenog smanjenja plata u javnom sektoru i apelovao na nadleţne da u razgovore uključe sve 
sindikate, bez diskriminacije. 
  
"Smanjenje plata je direktan atak na već ugroţenu egzistenciju svih zaposlenih u zdravstvu što vodi 
rušenju dostojanstva, i ţivot pretvara u puko preţivljavanje", piše u saopštenju. 
 
Taj sindikat je naveo da plate u zdravstvu nisu povećane od 2008. godine i da je do sada imao 
razumevanja za tešku situaciju u drţavi. 
 
ASNS Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite je apelovao na nadleţna ministarstva da u 
razgovore uključe sve sindikate - predstavnike radnika, bez diskriminacije "tim pre što pitanje 
reprezentativnosti nije utvrĎeno u skladu sa odredbama Zakona o radu". 
 
Ministri Udovički i Lončar su ranije rekli da će novi zakon o platama uvesti pravednost i uporedivost 
zarada u javnoj upravi, i ukazali da zdravstveni radnici moraju da podele sudbinu svih graĎana. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/499299/Strajk-prosvetara-zbog-smanjenja-plata 

Štrajk prosvetara zbog smanjenja plata 

M. L, Agencije  

Četiri reprezentativna sindikata prosvetnih radnika danas su odrţali štrajk i prema planu predavači 
nisu odrţali prvi čas u prepodnevnoj smeni u osnovnim i srednjim školama, potvrĎeno je agenciji 
Beta u Uniji sindikata prosvetnih radnika Srbije (USPRS). 

Ekipa "Blica" posetila je OŠ "Vuk Karadţić" u Beogradu gde je većina nastavnika podrţala štrajk. 
Škola je zato obavestila roditelje da Ďaci ne moraju doći na prvi čas, ali su neke mame i tate zbog 
posla ipak morale da dovedu decu u školu do osam sati ujutru. 
  
- Sin je ostao da igra košarku u školskom dvorištu, a ja sam produţila na posao. Ne brinem mnogo, 
jer je to samo jedan čas. Njihovo je pravo da štrajkuju, a i nama roditeljima je u interesu da nam 
deci predaju zadovoljni, a ne isfrustrirani nastavnici - ispričala nam je majka drugaka koju smo 
zatekli ispred škole. 
  
Kako je agenciji Beta rečeno u USPRA-u, do sada se štrajku priključilo više prosvetnih radnika nego 
što je bilo očekivano, ali da će precizne podatke moći da saopšte kada se saberu podaci sva četiri 
sindikata. 
  
Sindikati su juče saopštili da štrajk organizuju zbog najavljenog smanjenja plata u javnom sektoru i 
traţe da prosvetni radnici budu izuzeti od tih mera.  
  
Ministar SrĎan Verbić ističe da ne vidi potrebu za štrajkom, jer sa sindikatima, kako je rekao, 
postoji socijalni dijalog.  
MeĎutim, situacija je takva da povećanja plata nema, ali se razgovara o drugim pitanjima, rekao je 
Verbić Tanjugu i naveo da je problem u razgovorima sa sindikatima to što ne moţe da se uredi, 
kako kaţe, da ceo sistem bude fer. 
  
- Naš resor je toliko veći od ostalih da smo kao Kina u odnosu na ostale drţave - rekao je Verbić 
Tanjugu povodom najave protesta u školama i istakao da treba da budemo “zadovoljni ako uredimo 
sistem tako da bude fer u okviru resora prosvete i nauke”. 
 
Čelnici sindikata najavili su na konferenciji za novinare da u školama sutra neće biti odrţan prvi čas 
u jutarnjoj i popodnevnoj smeni, a polovinom oktobra biće organizovan protest na beogradskom 
Trgu Nikole Pašića, kada će u školama biti potpuno obustavljen rad. 
  
U sindikatima navode da su od čitavoj javnog sektora u prosveti plate najamnje a da a 70 odsto 
zaposlenih ima visoko obrazovanje. 
  
Čelnici sindikata zameraju i što u razgovoru sa zvaničnicima drţave nema dijaloga, nego se vodi 
samo monolog. 
  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/499299/Strajk-prosvetara-zbog-smanjenja-plata


8 

 

Oni ističu da ušsteda na platama u obrazovanju na godišnjem nivou iznosi oko sedam milijardi 
dinara, a to je suma koja se, kako kaţu sindikati, moţe lako nadoknaditi smanjenjem sive 
ekonomije, na čemu se ništa ne radi. 
  
U sindikatima prosvete, razočarani su i načinom na koji se radi Zakon o platnim razredima, jer će, 
kako smatraju, konzervirati sadašnje stanje i neće ispraviti nepravde, što su prosvetni radnici 
očekivali. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Tri-scenarija-za-smederevsku-celicanu.sr.html 

Три сценарија за смедеревску челичану 
До половине децембра треба да се дозна да ли ће железара добити стратешког партнера, 
држава наставити да јој даје осам милиона евра дневно или – катанац на капију: Све варијанте 
још у игри 

Смедерево – „Железара Смедерево” има обезбеђена средства за функционисање до половине 
децембра, изјавио је за „Политику” Бојан Бојковић, извршни директор за финансије у тој 
фабрици. Влада Србије је током септембра поново интервенисала како би „железара” са 
упаљеном пећи сачекала евентуалне купце или партнере. Шта ће након 15. децембра бити са 
српском челичаном, у рукама је државе. Могућа су три сценарија: да се стратешки реши њена 
судбина, да држава настави да помаже губиташа или да се стави катанац на фабрику. 
Иако је члан радне групе за „железару”, Бојковић није желео да коментарише преговоре које 
држава месецима води са неколико компанија. Каже да „свака информација која изађе у 
јавност доводи у питање преговарање, те да је реч о комплексним стварима, јер ’железара’ 
није трафика, већ велика компанија”. У међувремену, све информације су централизоване – 
једини задужен за медије је премијер лично. 

Ипак, да не иде баш све глатко у том процесу потврђује и последња изјава Александра Вучића. 

„Близу смо решења за ФАП, што не могу да кажем за ’Железару Смедерево’, али смо и ту 
ближи него прошле недеље”, рекао је он уз, опет непрецизну констатацију, да би „до Нове 
године, а можда и раније, требало да се нађе решење за фабрику у Смедереву”. 

 „Политика” незванично сазнаје да се и даље преговара са пет заинтересованих компанија, од 
којих је једна домаћа. Реч је о „Есмарк стил групи”, „Црвеном октобру”, Инвестиционом 
фонду „Вествуд”, „Јунајтед групи” и јединој домаћој компанији, „Металферу” из Сремске 
Митровице. Компанија „Арселор Митал” недавно се повукла из трке за српску челичану. 

Радна група за „Железару Смедерево” још у августу обавила је разговоре са овим компанијама 
и оне су понудиле своје пословне планове. Зашто се чека, у домену је нагађања. Незванично, 
преговори се затежу око инсистирања државе на дугорочној производњи са очувањем што 
више радних места. Да би радила са пуним капацитетом „железари” недостаје око 300 
милиона долара обртног капитала, изјавио је раније Бојан Бојковић за наш лист. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Tri-scenarija-za-smederevsku-celicanu.sr.html
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У случају да се питање „железаре” не реши до краја године, готово да не постоје реалне 
основе да држава настави да одржава вештачку производњу у фабрици. Месечни губитак од 10 
милиона долара превелики је залогај и у овим месецима чекања, а камоли након тога. Око 
овога се готово сви слажу, а управо тај последњи сценарио, плаши цело Смедерево, поготово 
раднике „железаре” и њихове породице. 

– Нама је ово чекање „топло – хладно” најгоре од свега. Будим се са стрепњом шта ће бити са 
фабриком. Она храни целу моју породицу. Нас је шесторо а само ја радим. Ако је затворе, 
нема нам живота, јадикује радник у производњи који не жели да му износимо име. 

Оваквих примера има много. Нису ретки ни запослени који су подигли кредите и буквално све 
им зависи од судбине фабрике. 

Тренутно у „железари” ради једна висока пећ. Месечна производња креће се од 52.000 до 
57.000 тона готових производа, што је тек трећина капацитета. У августу је произведено 56.000 
тона, а сличан обим је и у септембру, каже Бојковић. Сви радници су ангажовани. 

 Од будућности „железаре” директно и индиректно зависи цео град на Дунаву. Она пуни 
трећину локалног буџета кроз порезе, доприносе и потрошњу у граду, а нису занемарљиви ни 
секундарни утицаји на добављаче и купце чији радници живе од тога. 

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

Недостају и радници 
Први човек финансија у „Железари Смедерево”, Бојан Бојковић, изјавио је да упркос 
смањеном обиму производње фабрика има мањак појединих радника и да ће будући власник 
бити приморан да отвори око 300 нових радних места. Реч је, каже, о специфичним 
занимањима, попут краниста, ватрогасаца, заваривача. Очекује се да онај ко уђе у „железару” 
донесе обртни капитал и да повећа производњу, а то ће довести до потребе за новим 
радницима, каже Бојковић. 

Оливера Милошевић 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/slede-reforme-poreske-sluzbe-u-srbiji 

Следе реформе пореске службе у Србији 
 

В. Д. директор Пореске управе Марко Маринковић најавио је строжу контролу у тој 
институцији, због случаја рекетирања привредника,а истакао је да је пословање 
угоститељских објеката велики проблем, јер већина пријављује знатно мањи приход од 
оствареног. 

Марко Маринковић је рекао да Пореска управа од августа спроводи свеобухватну контролу и 
идентификацију оних привредника који избегавају да плаћају своје обавезе. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/slede-reforme-poreske-sluzbe-u-srbiji
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„Контролне активности показале су да велики број угоститељских објеката избегава плаћање 
пореза уз помоћ специјалних програма и вођења књига. Већи део тих угоститељских објеката 
је затворено...”, рекао је Маринковић. 

Како каже,подаци показују да већи број објеката који послују у већим градовима Пореској 
управи пријављује знатно мањи приход од оствареног. 

Тако је, на пример, један ноћни клуб у Београду током летњих месеци пријавио укупан приход 
од 1 до 1,7 милиона динара, а стварни приходи су били и до осам пута већи, рекао је 
Маринковић. 

Истиче да Пореска управа спроводи контролу у свим привредним друштвима, у складу са 
подацима из анализе ризика и на основу података које прикупи на терену - када се уоче неке 
неправилности у пословању објекта. 

Маринковић је рекао да је у току реформа Пореске управе, која треба да омогући ефикаснију 
контролу, као и другачији однос пореских службеника према обвезницима. Крајњи циљ је, 
истиче, да Пореска управа буде сервис пореских обвезника. 

Напоменуо је да реформа подразумева и појачану унутрашњу контролу, односно сузбијање 
корупције у управи, због случаја рекетирања привредника. 

„Циљ реформи јесте и јачање интерних основних капацитета и онемогућавање пореских 
службеника који су Пореску управу видели као приватно власништво”, каже Маринковић. 

Како је додао, ради се и на томе да се предмети не држе дуго у фиоци и да се не зна шта се 
дешава са неким предметом. 

Е. Дн. 
 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/ministarstvo-bez-strajka-u-1250-skola 

Министарство: Без штрајка у 1.250 школа 
 

Министарство просвете саопштило је да се, према подацима 18 школских управа, настава 
данас несметано одвијала у 1.250 школа у Србији, што је 71 одсто укупног броја, упркос 
протесту упозорења који су организовала четири репрезентативна синдиката образовања. 

У преподневној смени од укупно 1. 768 школа у Србији, у штрајку упозорења је учествовало 
418 школа у којима је током првог часа била потпуно обустављена настава, као и 100 школа у 
којима је час био скраћен на 30 минута.. 

У Школској управи Београд, која је по броју школа највећа на територији Србије, од укупно 276 
школа у штрајку упозорења учествовало је 49 школа, што је 18 одсто, наведено је у 
саопштењу. 

Министарство подсећа да су четири репрезентативна синдиката образовања организовала 
данас протест упозорења због најављеног смањења плата у образовању, у оквиру владиних 
мера штедње. 

(Танјуг) 
 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/ministarstvo-bez-strajka-u-1250-skola
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http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/terazije/smenjene_i_moberka_i_mobingovana.14.html?news_id=290017 

Prvi slučaj mobinga u srpskom zdravstvu u Kliničkom centru 

Smenjene i moberka i mobingovana 
AUTOR: K. Ž. - D. P. 

Doskorašnja direktorka Poliklinike Kliničkog centra Srbije prof. dr Mirjana Stojković proglašena je 
za mobera prema konačnom rešenju Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. 
Odluka Agencije o mobingu je epilog kratkotrajnog direktorskog upravljanja profesorke Stojković 
Poliklinikom i predstavlja prvi slučaj mobinga u srpskom zdravstvu koji je utvrĎen pred za to 
nadleţnom agencijom.  
 
Za nešto više od godinu dana koliko je bila direktorka profesorka Stojković je, prema tvrdnjama 
više njenih saradnika, „upropastila meĎuljudske odnose, onemogućavala saradnike da izvršavaju 
svoje redovne duţnosti, ugrozila efikasan rad Poliklinike, unela konfuziju i učinila nemogućom 
atmosferu u ovoj uglednoj ustanovi“. Zbog toga je više njenih saradnika pokrenulo proceduru 
utvrĎivanja mobinga pred nadleţnim ustanovama. Odluka kojom je profesorka Stojković proglašena 
za mobera proistekla je iz tuţbe koju je protiv nje podnela Marija Boţović, načelnica nemedicinskih 
poslova u Poliklinici Kliničkog centra Srbije. Dr Stojković je, kako je utvrĎeno, nezakonito 
oduzimala ingerencije Mariji Boţović, sprečavajući je da organizuje rad svojih saradnika i da 
izvršava duţnosti koje su joj u opisu radnog mesta. Uloga menadţera je da organizuje rad 
nemedicinskog dela Poliklinike, tako da menadţer nema nikakve veze sa zakazivanjem pregleda ili 
lečenjem pacijenata. 

- Zbog takvog ponašanja dr Mirjane Stojković trpeli su pacijenti, trpeo je posao, ali su posebno 
trpeli zaposleni u Poliklinici koje uprava Kliničkog centra, iako su joj se zaposleni više puta obraćali 
usmeno i pisanim putem, nije uzela u zaštitu - navode izvori iz KCS. 

„UtvrĎuje se da je izvršeno zlostavljanje na radu zaposlene Marije Boţović od strane poslodavca 
Kliničkog centra Srbije, koji nije preduzeo radnje kojima bi onemogućio direktora Poliklinike 
Kliničkog centra Srbije prof. dr Mirjanu Stojković da u duţem vremenskom periodu - tokom 2013. i 
2014. godine izvrši radnje zlostavljanja na radu i u vezi sa radom“, piše u pravosnaţnom i izvršnom 
rešenju Agencije za mirno rešavanje radnih sporova u koju je Danas imao uvid. Odluke ove agencije 
su konačne i na njih nijedna strana nema pravo ţalbe, zbog čega se ove odluke ne mogu ni 
osporavati ni komentarisati. 

Iako se u ovom rešenju koje je doneto još 20. juna ove godine poslodavcu nalaţe da „bez odlaganja 
preduzme mere kojima će sprečiti dalje zlostavljanje na radu Marije Boţović od strane prof. dr 
Mirjane Stojković“, Klinički centar Srbije tri meseca nije preduzeo ništa kako bi sprečio dalji 
mobing, niti je bilo kojim postupkom kaznio oglašenog mobera. KCS nije ispunio nijednu zakonsku 
ili moralnu obavezu proisteklu iz procesa za mobing i time pruţio satisfakciju osobi koja je trpela 
mobing i drugim zaposlenim u Poliklinici koji su trpeli štetu zbog odnosa direktorke Stojković. To je 
u praksi neuobičajena situacija. Proglašenih mobinga u Srbiji nema mnogo, ali poslodavci, po 
pravilu, sprovode i primenjuju odluke agencije, jer se ove odluke ne odnose samo na osobu koje je 
izvršila mobing već obuhvataju i samog poslodavca koji nije sprečio mobing. Suština mobinga nije 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/terazije/smenjene_i_moberka_i_mobingovana.14.html?news_id=290017
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samo u pravnim posedicama odluke o mobingu već i u moralnim obavezama poslodavca da otkloni 
štetu koja je učinjena zaposlenom koji je bio izloţen mobingu. 

MeĎutim, ovih dana čitav slučaj, neuobičajen za jednu medicinsku ustanovu, dobio je sasvim novu 
dimenziju. Odlukom uprave Kliničkog centra Srbije sa svojih duţnosti smenjeni su i moberka dr 
Mirjana Stojković i mobingovana Marija Boţović, načelnica nemedicinskih poslova u Poliklinici. 
IznenaĎujuće je da su na isti način tretirane dve suprotstavljene strane u sporu, utoliko pre što 
zakon štiti zaposlene koji pokrenu proceduru za utvrĎivanje mobinga ili pak druge uzbunjivače 
javnosti. 

Zvanično objašnjenje KCS jeste da je reč o reorganizaciji, a ne o smeni zbog mobinga. Marija 
Boţović je udaljena iz Poliklinike. Jedan upućeni posmatrač iz KCS koji je ţeleo da ostane 
anoniman veruje da čitav slučaj ima i dodatnu dimenziju, jer se smenjena direktorka Stojković 
tokom rada u Poliklinici pozivala na svoju pripadnost vladajućoj partiji. 

Direktor Kliničkog centra Srbije (KCS) Miljko Ristić kaţe za Danas da smena Marije Boţović, 
doskorašnje načelnice nemedicinskih poslova u Poliklinici KCS, nema nikakve veze sa „navodnim 
mobingom“, već je ona rasporeĎena na novo radno mesto u sklopu reorganizacije. 

- Mnogi pacijenti su se ţalili na rad Poliklinike, počev od toga da danima nisu mogli da zakaţu 
preglede, pa do samog odnosa zaposlenih. Boţovićeva je na Poliklinici obavljala menadţerski 
posao, i očigledno to nije radila kako treba. Ona je sada načelnica jednog od odeljenja na Klinici za 
otorinolaringologiju KCS, sa istom platom koju je imala i na Poliklinici. Dakle, nema govora o tome 
da je smenjena ili kaţnjena zbog njenog odnosa sa Mirjanom Stojković - kaţe Ristić. On dodaje da 
ne ulazi u to da li je na Poliklinici bilo mobinga ili ne, već da mu je bitan rad Kliničkog centra, gde 
se trenutno obavlja reorganizacija. 

- U proteklih desetak dana više od 30 načelnika klinika i direktora promenili su radna mesta, kako 
bi KCS bolje funkcionisao - naglašava Ristić. 

Mirjana Stojković, koja je proglašena je za moberku, nije više na čelu Poliklinike, ali je načelnica 
jednog od odeljenja te ustanove, odnosno vraćena je na radno mesto na kojem je bila pre nego što 
je imenovana za direktorku. 

Marija Boţović nas je obavestila da po Statutu Kliničkog centra zaposleni ne mogu da daju izjave za 
medije bez saglasnosti uprave KCS, ali da će se uskoro obratiti javnosti povodom ovog slučaja kada 
iscrpe sva pravna sredstva koja su joj na raspolaganju. 

Prijavila je i glavna sestra 
Kako saznajemo, prijavu za mobing protiv Mirjane Stojković podnela je i Maja Bućko, glavna sestra 
Centra za polikliničku delatnost. Taj predmet pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje 
radnih sporova okončan je sporazumno. 
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=10&dd=02&nav_id=906828 

Zakon o platama će rešiti nepravde 
IZVOR: TANJUG 

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički izjavila je da će novi zakon o 
platama, koji je sada u formi nacrta, rešiti nepravde u zaradama. 

Prema njenim rečima, "povećanje plata će ići postepeno, u zavisnosti od finansijske situacije u 
našoj zemlji". 

Na sastanku sa reprezentativnim sindikatima u oblasti zdravstva, kome je prisustvovao i ministar 
zdravlja Zlatibor Lončar, Udovički je objasnila da se ovim zakonom postavlja ceo proces - od 
uvoĎenja pravednosti, transparentnosti i uporedivosti zarada u javnoj upravi do dostizanja zarada 
koje su adekvatne za odreĎene poslove.  
 
"Ono što je jako bitno da znate jeste da ćemo vrlo brzo uspostaviti i novi proces donošenja zakona 
i propisa, tako da na ciljeve reformi koje sprovodi ova Vlada ne mogu uticati neki faktori koji su to 
do sada činili", rekla je Udovički, navodi se u saopštenju ovog ministarstva.  
 
Lončar je istakao da će se boriti da sa boljitkom finansijske situacije, koju očekujemo već u 
2016.godini, bude bolje i zdravstvenim radnicima.  
 
On je rekao da vrlo dobro razume situaciju i da ima najbolje namere da se poloţaj zdravstvenih 
radnika poboljša, ali da sudbinu svih graĎana moraju da podele i zdravstveni radnici. Teme 
sastanka, kako se navodi u saopštenju, bile su najavljeni Nacrt zakona o platama, kao i o mere 
štednje Vlade Srbije.  
 
Sagovornici su se sloţili da je uloga sindikata u procesu izrade Nacrta zakona o platama veoma 
bitna, te da će se već sledeće nedelje sastati opet sa predstavnicima sindikata, kako na ovu, tako i 
na ostale teme.  
 
Predstavnici sindikata su, kako je navedeno, izrazili nezadovoljstvo trenutnim poloţajem 
zdravstvenih radnika koje očekuje smanjenje plata na već nepovoljnu finansijsku situaciju, kao i na 
postojanje krize poverenja meĎu zaposlenima.  
 
U ime zaposlenih u zdravstvu, na sastanku su govorili Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj 
zaštiti Srbije, Sindikat medicinskih sestara i tehničara Srbije, Granski sindikat zdravstva i socijalne 
zaštite "Nezavisnost" i Sindikat lekara i farmaceuta Srbije. 
 
 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=10&dd=02&nav_id=906828
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http://www.pressonline.rs/info/drustvo/329482/posle-policije-i-prosvete-lekari-i-farmaceuti-najavljuju-mogucnost-

protesta.html 

POSLE POLICIJE I PROSVETE: Lekari i farmaceuti 
najavljuju mogućnost protesta! 
Na današnjem sastanku reprezentativnih sindikata u zdravstvu i ministara državne uprave i 
lokalne samouprave i zdravstva, Kori Udovički i Zlatibora Lončara, nije postignut nikakav 
dogovor u vezi najavljenog smanjenja plata, a stavovi su ostali pođednako udaljeni kao i do 
sada, saopštio je Sindikat lekara i farmaceuta Srbije (SLFS). 
 

Na sastanku je ukazano i na veliko nezadovoljstvo i mogućnost protesta, kako lekara tako i svih 
zaposlenih u zdravstvu, a četiri repezentativna sindikata će početkom sledeće nedelje dogovoriti 
dalje korake, navedeno je u saopštenju. 
 
Reprezentativni indikati i ministrin dogovorili su se da se sindikati aktivno uključe u rad na 
planiranim platnim razredima, kao i da se što pre započnu razgovori o novom Posebnom 
kolektivnom ugovoru za zdravstvo, saopštio je SLFS. 
 
Na sastanku predstavnika reprezentativnih sindikata u zdravstvu sa ministrima učestvovali su 
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Sindikat medicinskih sestara i tehničara 
Srbije, Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite ''''Nezavisnost'''' i Sindikat lekara i farmaceuta 
Srbije. 
 

 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=10&dd=02&nav_category=11&nav_id=906668 

Koliko škola zaista štrajkuje? 
IZVOR: TANJUG 

Štrajku četiri sindikata prosvete u popodnevnoj smeni odazvalo se manje škola nego pre 
podne, saopštilo je Ministarstvo prosvete. 

U popodnevnoj smeni nastava se nesmetano odvijala u 76 odsto škola, navodi se u saopštenju i 
podseća da je u jutarnjoj smeni normalno radilo 71 odsto ustanova. 

Od 1.768 škola u Srbiji, posle podne prvog časa nije bilo nastave u 396 škola, a u 33 škole čas je 
trajao 30 minuta, navodi se u saopštenju. 

http://www.pressonline.rs/info/drustvo/329482/posle-policije-i-prosvete-lekari-i-farmaceuti-najavljuju-mogucnost-protesta.html
http://www.pressonline.rs/info/drustvo/329482/posle-policije-i-prosvete-lekari-i-farmaceuti-najavljuju-mogucnost-protesta.html
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=10&dd=02&nav_category=11&nav_id=906668
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Sindikati prosvete danas su organizovali protest upozorenja zbog najavljenog smanjenja plata, u 
okviru vladinih mera štednje i, prema njihovim podacima, u jutarnjoj smeni prvi čas nije odrţan u 
više od 65 odsto škola. 

Unija sindikata: Štrajkuje 1.414 škola 
Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije organizovala je protest u 398 škola, Sindikat obrazovanja 
Srbije u 367, Sindikat radnika u prosveti Srbije protestovao je u 412 ustanova a sindikat 
"Nezavisnost u 237 škola, rekao je Tanjugu Miodrag Skrobodanja iz Unije.  
 
"To je 1.414 škola, ali mi procenjujemo da u 15 do 20 odsto škola ima preklapanja članstva, 
odnosno prema našim podacima štrajka je bilo u oko 1.200 škola", rekao je Skrobonja.  
 
Medjutim, Ministarstvo prosvete saopštilo je da se, prema podacima 18 školskih uprava, nastava 
danas nesmetano odvijala u 1.250 škola u Srbiji, što je 71 odsto ukupnog broja, uprkos protestu 
upozorenja koji su organizovala četiri reprezentativna sindikata obrazovanja.  
 
U prepodnevnoj smeni od ukupno 1. 768 škola u Srbiji, u štrajku upozorenja je učestvovalo 418 
škola u kojima je tokom prvog časa bila potpuno obustavljena nastava, kao i 100 škola u kojima je 
čas bio skraćen na 30 minuta. U Školskoj upravi Beograd, koja je po broju škola najveća na 
teritoriji Srbije, od ukupno 276 škola u štrajku upozorenja učestvovalo je 49 škola, što je 18 odsto, 
navedeno je u saopštenju. 
 

 


