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http://www.novimagazin.rs/ekonomija/segol-reforme-bez-socijalnog-dijaloga-podelice-drustvo 

Segol: Reforme bez socijalnog dijaloga podeliće 
društvo 

Generalna sekretarka Evropske konfederacije sindikata Bernadet Segol dolazi danas u Beograd na 

konferenciiju "Industrijski odnosi i socijalni dijalog EU", sa koje će vlastima u Srbiji uputiti poruku 

da će reforme bez istinskog socijalnog dijaloga podeliti društvo. 

Segol u srpsku prestonicu dolazi nakon nedavnog prijema Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS) 
i UGS Nezavisnost u punopravno ĉlanstvo u Evropskoj konfederaciji sindikata. 

Kako najavljuju sindikati, Segol će govoriti o tome da su dubinske reforme u Srbiji neophodne, ali 
da ne smeju biti uvedene diktatom vlasti, već u okviru pravog socijalnog dijaloga sa 
reprezentativnim socijalnim partnerima, i istaći neophodnost oĉuvanja socijalne dimenzije i 
socijalne pravde u procesu promena. 

Na skupu će biti reĉi i o tome da vlada, kako navode sindikati, usvaja zakone bez konsultacije, 
ignorišući Socijalno ekonomski savet. 
 
Prema tvrdnjama sindikata, to je rezultiralo da od aprila do septembra ove godine bude doneto 
devet zakona bez dogovora sa socijalnim partnerima. 
 
MeĊunarodna konferencija pod nazivom "Industrijski odnosi i socijalni dijalog u EU" biće odrţana u 
prostorijama S S S S, a u pauzi skupa Segol i lideri dva sindikata Ljubisav Orbović i Branislav Ĉanak, 
odrţaće konferenciju za novinare. 

autor: VVizvor: Tanjug 

 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:518246-Odrzan-jednodnevni-strajk-medicinara-ministar-

Loncar-najavio-nova-zaposljavanja 

Odrţan jednodnevni štrajk medicinara, ministar Lončar 

najavio nova zapošljavanja 
B. Radivojević - J. Matijević  

U zdravstvenim ustanovama prekid rada četiri reprezentativna sindikata. Uglavnom primali i 

pacijente sa unapred zakazanim pregledima 

http://www.novimagazin.rs/ekonomija/segol-reforme-bez-socijalnog-dijaloga-podelice-drustvo
http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:518246-Odrzan-jednodnevni-strajk-medicinara-ministar-Loncar-najavio-nova-zaposljavanja
http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:518246-Odrzan-jednodnevni-strajk-medicinara-ministar-Loncar-najavio-nova-zaposljavanja
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U VEĆINI zdravstvenih ustanova u Srbiji u sredu je sproveden jednodnevni protest zbog najavljenog 
smanjenja zarada u javnom sektoru, tvrde u ĉetiri reprezentativna sindikata zdravstva. Dodaju da 
nije bilo ekscesa, da su zbrinjavani hitni sluĉajevi, deca, mladi i trudnice. 

- Štrajk je sproveden u 90 odsto od ukupno 375 zdravstvenih ustanova - kaţe za „Novosti“ dr Zoran 

Savić, predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. - Uobiĉajeno se zbog prirode 

posla radilo u zavodima za transfuziju, i urgentnim centrima i zavodima hitne pomoći, koji po 

zakonu i ne mogu da štrajkuju. Sa Ministarstvom zdravlja, koje je podrţalo naš predlog o platnim 

razredima, a još pregovaramo o kolektivnom ugovoru, novi sastanak zakazan je za sredu, a dva 

dana ranije pregovaraćemo i s Ministarstvom rada. 

Situacija u nekim beogradskim domovima zdravlja i bolnicama, na prvi pogled, meĊutim, nije 

ukazivala na štrajk. U Domu zdravlja „Stari grad“, na primer, nigde nije bilo ni plakata koji bi 

pacijente obavestili da se štrajkuje, kao ni guţvi u ĉekaonicama. Na odeljenju opšte prakse, 

izmeĊu 12 i 13 sati, bilo je desetak pacijenata. Na odeljenju stomatologije Doma zdravlja „Novi 

Beograd“ u Bloku 44, na vratima je stajalo jasno obaveštenje da se štrajkuje. Guţve nije bilo ni u 

Domu zdravlja „Zvezdara“. Svi pacijenti koji su došli, primljeni su, bez obzira na to da li su imali 

zakazan pregled ili ne. 
LONĈAR: POVIŠICA PRVO LEKARIMAZAPOSLENI u zdravstvu biće prvi na listi za korekciju zarada 
posle stabilizacije ekonomske situacije i ukidanja mera štednje koje je nedavno sprovela Vlada, 
najavio je u sredu ministar zdravlja dr Zlatibor Lonĉar. - Sa sindikatima smo se dogovorili da oko 90 
odsto njihovih zahteva, kao što su detalji vezani za platne razrede i kolektivni ugovor rešavamo 
pregovorima - rekao je Lonĉar. - Od 150 taĉaka kolektivnog ugovora, ostalo je nerešeno manje od 
10, jer oni zahtevaju konsultacije s drugim drţavnim institucijama. Ministar oĉekuje da će se 
sindikati drţati dogovora i da više neće biti štrajkova. On je najavio da će od ponedeljka poĉeti 
zapošljavanje više stotina medicinskih radnika, meĊu kojima i veliki broj lekara. 

U Kliniĉkom centru Srbije mogao se videti samo poneki „beli mantil“ sa bedţom na kojem je pisalo 

„štrajk“. U Centru za hipertenziju kao i na Odeljenju za bolesti pluća, bilo je pacijenta koji su 

došli na unapred zakazane preglede. Na vratima Klinike za oĉne bolesti KCS, veliki beli plakat sa 

pozivom lekarima na štrajk. Zatiĉemo malo veću guţvu, ali pacijenti tvrde da je na ovoj klinici tako 

svakog dana. I pacijenti Klinike za urologiju, tvrde da nisu osetili štrajk lekara.  

SKENER 

* NIŠ - U niškom Kliniĉkom centru, u sredu su, bez obzira na zvaniĉno objavljeni jednodnevni štrajk, 

gotovo sve klinike funkcionisale normalno, sem ginekologije, koja je primala samo pacijente sa 

hitnim stanjima. Zbog specifiĉnosti bolniĉkog centra, u kojem se leĉe pacijenti iz cele jugoistoĉne 

Srbije, pregledani su svi sa već zakazanim pregledima. 

* NOVI SAD - Na vratima medicinskih ustanova u sredu je vidno bio istaknut natpis o štrajku. Uprkos 

tome, pacijenti su dolazili u domove zdravlja i u Polikliniku. Primali su se, meĊutim, samo urgentni 

sluĉajevi, dok su pacijenti sa zdravstvenim tegobama, koje se nisu mogle podvesti pod urgentno, 

zamoljeni da doĊu drugi dan. 



4 

 

* KRAGUJEVAC - Rad je obustavljen u kragujevaĉkom KC, Hitnoj pomoći i Domu zdravlja, ali su u 

svim ustanovama zbrinjavani hitni sluĉajevi. Intervenisalo se i kod akutnih stanja i povreda, dece, 

omladine i porodilja. Dom zdravlja nije otkazivao ni leĉenje pacijenata sa seoskog podruĉja. 

* KRALjEVO - Svi zdravstveni radnici su se odazvali pozivu na štrajk, ali su svi i došli na posao i 

zbrinjavali samo hitne sluĉajeve, akutna stanja i povrede, kao i porodilje, decu i mlade. 

* UŢICE - U hodnicima i ambulantama uţiĉke Opšte bolnice medicinari i pacijenti su kao „braća 

roĊena“ - zajedniĉki im borba za zdravlje i prazni dţepovi. Otuda razumevanje ljudi za 

jednoĉasovni štrajk „belih mantila“, kaţu Uţiĉani. Uoĉi štrajka, sluţbe su obavestile pacijente kada 

da doĊu na pregled. 
 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/508503/Dug-za-svakog-radnika-po-36-miliona-dinara 

Dug za svakog radnika po 3,6 miliona dinara 

Gordana Bulatović  

Milojko Damljanović, vlasnik „Lola livnice“ iz Beograda, svakom svom bivšem radniku duguje po 3,6 

miliona dinara za neplaćeno penziono i zdravstveno osiguranje. 

 

 

(+) 

 

On je rekorder po neplaćenim doprinosima radnicima meĊu vlasnicima privatnih firmi. „Lola 

livnica“ je prošlu godinu završila s minusom, a broj zaposlenih je, prema podacima iz APR-a, sa 179 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/508503/Dug-za-svakog-radnika-po-36-miliona-dinara
http://www.blic.rs/data/images/2014-11-04/532695_1213_lb.jpg?ver=1415136876.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-11-04/532695_1213_lb.jpg?ver=1415136876.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-11-04/532695_1213_lb.jpg?ver=1415136876.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-11-04/532695_1213_lb.jpg?ver=1415136876.jpg
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u 2012. svela na 24 ljudi u 2013. Male su šanse da će nekadašnjim radnicima te firme ikada biti 

plaćeni doprinosi. 

 

„Blic“ je uporno pokušavao, ali nije uspeo da od Damljanovića dobije odgovore zašto nije plaćao 

doprinose radnicima. Juĉe se, ipak, oglasila njegova finansijska sluţba, koja priznaje da ima 

dugovanja za poreze i doprinose, ali i da će ih otplatiti u ratama, nakon otpisa kamata. Tvrde i da 

su neto plate isplaćene. 

 

I većina raĉuna BD Agro iz Dobanovaca, druge firme po iznosu duga za doprinose radnicima, 

blokirana je. Reklamiraju se kao najveća farma muznih krava u Evropi. Od toga 244 radnika, a bilo 

ih je 310, nema mnogo koristi. U „Inter-kopu“ iz Šapca, koji je na vrhu meĊu neplatišama 

doprinosa za svoje radnike, priznaju da je u pitanju taj dug, ali napominju da je od ukupnog iznosa 

153 miliona glavni dug, dok kamate iznose 72 miliona. 

 

Menadţment „Inter-kopa“ smatra da se kriza moţe prevazići. Privrednom sudu u Valjevu podneli 

smo predlog za pokretanje steĉajnog postupka reorganizacijom, kaţu. 

Niko od hiljadu radnika koji danas imaju „rupu u staţu“ i neplaćene doprinose ne moţe to da 

naplati. U tome im ne pomaţe ni Zakon o radu, po kome svaki radnik kojem poslodavac duguje 

zaradu ili doprinose ne mora da ide u sud, već s platnom listom automatski blokira raĉun 

poslodavca. 

 

Ministar rada Aleksandar Vulin otkriva da njegovo ministarstvo priprema mere prema nesavesnim 

poslodavcima. 

 

- Nastojimo da uvedemo red. Prosledili smo dopise svim ministarstvima, lokalnim samoupravama i 

preduzećima kojim ih upozoravamo da su, pri potpisivanju ugovora o saradnji s firmama, duţni da 

provere plaća li to preduzeće doprinose zaposlenima i da li su im radnici prijavljeni. Ukoliko to ne 

provere, a utvrdi se da saraĊuju s firmom koja radnicima ne plaća doprinose, podnećemo prijavu 

ne samo protiv onih koji angaţuju radnike na crno već i protiv onih koji s njima saraĊuju. Traţimo i 

da naši inspektori rada i Fond PIO imaju konstantni uvid u centralni registar, tj. da budu upoznati s 

podacima ko plaća doprinose. Ovo je, inaĉe, odliĉno pitanje za one koji su 14 godina dozvoljavali 

da se to dešava - kaţe Vulin. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/508716/Dugovi-guse-preduzeca-uoci-nove-privatizacije 

Dugovi guše preduzeća uoči nove privatizacije 

Tanjug  

Preduzeća u restrukturiranju koja treba ponovo da se privatizuju imaju razliĉite probleme, ali 

najveći je nemogućnost dobijanja kredita i reprogramiranja dugova, jer ne mogu da dobiju 

saglasnost Agencije za privatizaciju, reĉeno je danas na proširenoj sednici Upravnog odbora 

Privredne komore Beograda. 

Tako je generalni direktor PKB korporacije Dragiša Petrović rekao da je ugroţeno finansiranje 

prolećne i jesenje setve, zbog ograniĉnih sredstava, dodajući da su se sa poveriocima-bankama 

dogovorili da reprogramiraju plaćanje svojih obaveza, ali da to Agencija za privatizaciju nije 

odobrila. 

 

On je dodao da je PKB ostao ove godine uskraćen i za veliki deo premije za mleko u iznosu od 3,5 

miliona evra, zbog izmenjenog pravilnika, a pošto su to sredstva na koja su raĉunali, ugroţena im 

je tekuća likvidnost. Majske poplave su napravile štetu od 400 miliona dinara, ali je PKB ipak uspeo 

da oĉuva sistem, delatnost i poveća broj muznih grla. 

 

Generalni direktor IMR-a i IMT-a Zoran Radosavljević je rekao da firme imaju velike dugove, 

podsetivši na njihovu nekada izuzetno znaĉajnu prozvodnju, dodajući da su sami traţili i dovodili 

potencijalne investitore, sa kojim niko iz ministarstava nije hteo da razgovara. 

 

On je dodao da IMR ima 88 odsto društvenog kapitala, a IMT 94 odsto drţavnog, pa IMR ima 

mogućnost da izvrši konverziju kapitala za dug, ali ne i IMT. 

  

- Nama treba strateško partnerstvo, a ne prodaja imovine i kapitala, nudimo veliko iskustvo, znaje 

radnika i trţište, ali nemamo tehnologiju - kazao je on. 

 

Radosavljević je napomenuo i da je IMR u maju pretrpeo i katastrofalnu poplavu, ĉija je šteta 

procenjena na 150 miliona dinara. 

 

Generalni direktor Beogradske industrije piva BIP-a Milivoje Draganić je rekao da je drţava vlasnik 

52 odsto kapitala, a 42 odsto poseduju fiziĉka lica, da su njeni poverioci drţava i javna preduzeća, 

ali da nema ravnopravan tretman na trţištu, ni uslove kao drugi proizvodjaĉi piva. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/508716/Dugovi-guse-preduzeca-uoci-nove-privatizacije
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On je naveo primer da je inostrana pivara dve godine drţala svoju reklamu na jednom zidu bez 

ikakvih problema, a kada je BIP zatim na isto mesto stavio svoju, bio je kaţnjen u roku od par 

meseci, jer su inspektori procenili da je blizu škole. 

 

Draganić je rekao da je njihov problem mala prodaja, jer mogu da proizvode daleko više i da im je 

potrebna reorganizacija i reprogam duga, dodajući da nemaju velikih potraţivanja. 

 

Ilija Jeraković, generalni direktor privatnog preduzeća Servoteh, koje su formirali nekadašnji 

radnici Lole, istakao je da Srbija po svaku cenu mora saĉuvati neki svoj propizvod, jer preti 

opasnost da ostanemo bez ijednog. Zato IMT svakako treba saĉuvati, a najbolje bi bilo kada bi 10 

do 20 kooperantskih firmi postali njegovi vlasnici. 

 

Generalni direktor Prosvete Dragan Milenković se osvrnuo na probleme posle privatizacije tog 

izdavaĉa, kojem su ostale samo tri knjiţare, dodajući da se polako vraćaju na trzište, a na sajmu su 

ponudili ĉak 40 naslova. U planu je da se otvori virtuelna knjiţara preko Amazona, a sa zaradom od 

prodatih knjiga radiće se digitalizacija izdanja. 

 

Pomoćnik direktora Agencije za privatizaciju Duško Pudja je konstatovao da su problemi preduzeća 

u restrukturiranju veoma veliki, dodajući da zakon sada predvijda uslovni otpis dugova i konverziju 

duga u kapital, ali samo ako se privatizacija sprovodi prutem prodaje kapitala i strateškog 

partnerstva. 

 

On je rekao da su pisma o zainteresovanosti za 502 preduzeća, predati resornom ministarstvu, ali 

ko su potencijalni kupci ostaće tajna, kako se ne bi oteţao proces pregovora, jer je moguće da se 

jave pritisci. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/508646/BIROKRATIJA-Malim-i-srednjim-preduzecima-cak-300-parafiskalnih-nameta 

BIROKRATIJA Malim i srednjim preduzećima čak 300 
parafiskalnih nameta 

Tanjug  

Sektor malih i srednjih preduzeća (MSP) predstavlja najznaĉajniji deo srpske privrede, jer ĉini 99,8 

odsto realnog sektora, uĉestvuje sa 30 odsto u BDP-u Srbije i u njemu radi 66,5 odsto zaposlenih, 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/508646/BIROKRATIJA-Malim-i-srednjim-preduzecima-cak-300-parafiskalnih-nameta
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ali ima brojne probleme od parafiskalnih nameta, nedostatka povoljnih sredstava za likvidnost, do 

"sive" ekonomije, izjavila je danas direktor Privredne komore Srbije (PKS) Nermina Ljubović. 

Na skupu u PKS, o podršĉi Fonda za razvoj malim i srednjim preduzećima, Ljubović je skrenula 

paţnju da se mali privrednici u poslovanju susreću sa brojnim 

problemima kao što je oko 300 parafiskalnih nameta, sa "sivom" ekonomijom koja ĉini više od 30 

odsto u privredi zemlje i predstavlja nelojalnu konkurenciju, a tu je i problem nelikvidnosti u 

preduzetniĉkom sektoru. 

 

Najranjiviji deo tog sektora su mala i mikro preduzeća, zbog nedostatka povoljnih mikro zajmova, 

ukazala je direktor PKS i poruĉila da bi trebalo doneti poseban zakon koji bi pomogao tom sektoru 

privrede u obezbedjenju sredstava za likvidnost i za razvoj. 

 

Ljubović je naglasila da privrednici moraju biti jedinstveni u svojim zahtevima prema republiĉkim 

istitucijama. 

 

Direktor Filijale Beograd Fonda za razvoj Milan Ljušić rekao je da je sektoru malih i srednjih 

preduzeća izdvojeno najviše sredstava iz Fonda za razvoj. 

 

Osnovne aktivnosti Fonda za razvoj su podsticanje proizvodnje i zapošljavanje, istakao je Ljušić i 

dodao da prilikom odobravanja kredita preduzetnicima jedan od 

najvaţnijih kriterijuma za dodelu sredstava je broj ljudi koje će to preduzeće planira da zaposli. 

 

Pravo da konkuriše za sredstva Fonda za razvoj ima svako privredno društvo registrovano kod 

Agencije za privredne registre, osim javnih preduzeća i velikih 

privrednih društava, izuzev ako nisu preteţni izvoznici, objasnio je Ljušić. 

 

Novina je da privredno društvo moţe da otplaćuje kredit meseĉno ili kvartalno, uz valutnu 

klauzulu, a sredstva obedjenja mogu biti bankarska garancija, hipoteka ili menica, kazao je Ljušić i 

dodao da kao obezbedjenje kredita moţe da bude zaloga na opremu preduzeća i na buduća 

potraţivanja. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/508539/Sertic-Nedovoljno-izvora-finansiranja-za-mala-i-srednja-preduzeca 

Sertić: Nedovoljno izvora finansiranja za mala i 
srednja preduzeća 

G. Avalić/Tanjug  

Ponuda finansijskih sredstava za srednja i mala preduzeća je nepovoljna i zasniva se mahom na 

kreditima banaka, a u našem regionu postoji ogroman neiskorišćeni potencijal za razvoj privatnog 

sektora, rekao je danas ministar privrede Ţeljko Sertić. 

Sertić je, otvarajući Treći investicioni i inovacioni forum “Belgrade venture forum”, rekao da su 

finansijski instrumenti zasnovani na udelu u kapitalu izuzetno znaĉajni za inovativna i brzorastuća 

preduzeća, ali da kod nas ova vrsta finansiranja nije praksa. 

 

- Takav naĉin finansiranja u svetu igra veliku ulogu, ali kod nas je to tek u zaĉetku. Iako te firme 

ĉine mali procenat u sektoru malih i srednjih preduzeća u Srbiji svetska istrazivanja pokazuju da su 

one kljuĉne za dugoroĉnu konkurentnost zemlje - rekao je on. 

 

Sertić je rekao da se preduzetni kapital danas susreće sa zakonskim, ekonomskim i finansijskim 

ograniĉenjima i preprekama, ali i sa niskim nivoom svesti u privatnom i javnom sektoru o njegovom 

znaĉaju što znatno oteţava njegov razvoj. 

 

Ministar je naglasio i da je današnji skup najveći te vrste u Srbiji i dodao da će na njemu govoriti 

oko 60 investitora i stotine drugih uĉesnika. Inaĉe, na skupu će biti predstavljeno 30 inovativnih 

ideja iz 11 zemalja. 

 

Šef delegacije EU u Beogradu Majkl Davenport izjavio je danas da je u Srbiji uloţen napor da se 

poboljša poslovno okruţenje, ali da su potrebni novi zakoni, naroĉito radi ubrzavanja procedura.   

 

Investitori u potrazi za dobrim idejama 

Treći "Belgrade Venture Forum trajaće do 7. novembra i tokom tri dana investitorima iz celog sveta 

predstaviće se inovativne tehnološke kompanije iz Srbije i regiona. 

 

Više od 50 investitora iz 15 zemalja, koji upravljaju fondovima vrednim više od milijardu evra i 

spremni su da investiraju od 25.000 do više miliona evra po kompaniji, imaće prilike da vide 29 

najkvalitetnijih ideja iz ĉak 11 zemalja. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/508539/Sertic-Nedovoljno-izvora-finansiranja-za-mala-i-srednja-preduzeca
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Ove inovativne firme dobiće priliku da steknu neprocenjivo iskustvo, vredne kontakte sa 

investitorima i partnerima, kao i da dobiju novac koji će im pomoći u daljem razvoju. 

 

Pre nastupa na forumu, preduzetnici su od organizatora dobili tronedeljnu interaktivnu obuku kako 

da svoj nastup unaprede i predstave se na najbolji mogući naĉin. Obuka je odrţana uz podršku 

Ambasade SAD u Srbiji, dok su ceo skup podrţale domaće i strane institucije, kao i ugledne svetske 

i domaće kompanije kao što su Microsoft, Samsung, IBM, Coca-Cola, Nestle, Erste, Bambi, SBB i 

druge. 

 

U protekle dve godine više od 70 inovativnih projekata se borilo za investicije, a od njih je više od 

deset uspelo da dobije od nekoliko desetina do nekoliko stotina hiljada evra za svoj dalji razvoj i 

osvajanje globalnog trţišta. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/508769/Sindikat-zdravstva-Sledece-srede-bez-strajka-za-dalje-cemo-videti 

Sindikat zdravstva: Sledeće srede bez štrajka, za 
dalje ćemo videti 

Beta  

Predsednik sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Zoran Savić izjavio je veĉeras da je 

Sindikat relativno zadovoljan efektom štrajka, kao i da se sutra nastavljaju razgovori sa 

predstavnicima Ministarstva zdravlja. 

Naredne srede, 12. novembra nećemo organizovati štrajk, a odluku o tome da li ćemo protestovati 

svake sledeće srede do kraja meseca, kao što smo planirali, donećemo naknadno, kazao je Savić 

agenciji Beta. 

  

Odluĉili smo da 12. novembra neće biti štrajka a sve ostalo zavisi od rezultata razgovora, rekao je 

Savić i dodao da je danas, po procenama više od 80 ustanova bilo u štrajku. 

  

Sa presdatvnicima ministarstva zdravlja sutra u 13.30 nastavljamo za sledeću nedelju planirane 

razgovre o platnim razredima, kazao je on. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/508769/Sindikat-zdravstva-Sledece-srede-bez-strajka-za-dalje-cemo-videti
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Prema njegovim reĉima, sprazum o najvećem delu kolektivnog ugovora postignut je, ali da bi on 

bio konaĉan neohodna je i saglasnost ministarstava finansija i rada, Uprave za bezbednost i 

zdravlje na radu i RFZO. 

  

Savić je naveo da je moguće da Sindikat, ukoliko svi dogovori o platnim razredima i kolektivnom 

ugovoru budu postignuti, povuĉe odluku o štrajku. 

  

Sindikat, prema njegovoj oceni, moţe biti relativno zadovoljan štrajkom jer se svi sindikati nisu, 

kao što je dogovoreno, odazvali odluci o obustavi rada. 

  

Takvih je malo, većina ustanova je poštovala odluku o štajku, naveo je Savić. 

  

Ĉlanovi ĉetiri reprezentativna sindikata koji obuhvataju 80 odsto zaposlenih u zdravstvu, danas su, 

uz poštovanje minimalnog procesa rada, štrajkovali zbog odluke Vlade da se i njima smanji plate za 

deset odsto. 

  

Ministar Zlatibor Lonĉar je naveo da nije moguće da se iz odluke o smanjenju plata izuzmu samo 

zdravstveni radnici, i dodao da će medicinsko osoblje biti prvo kada se steknu uslovi za povećanje 

plata. 

  

Predstavnici ĉetiri sindikata zdravstvenih radnika zapoĉeli su u utorak pregovore s Ministarstvom 

zdravlja o novom kolektivnom ugovoru. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/508507/NAJVECI-DZABALEBAROSI-Lenji-inspektori-radili-po-cetiri-sata-godisnje 

NAJVEĆI DŢABALEBAROŠI Lenji inspektori radili po 
četiri sata godišnje 

M. Leskovac  

Republiĉka komunalna inspekcija apsolutni je rekorder po neradu. Za godinu dana šest njenih 

inspektora uspelo je da obavi ukupno šest inspekcija. 

To znaĉi da je svaki inspektor za godinu dana na terenu proveo ĉetiri sata, koliko traje jedna 

proseĉna inspekcija. Ništa vredniji nisu bili ni kada je reĉ o kaznama, pokazuje istraţivanje 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/508507/NAJVECI-DZABALEBAROSI-Lenji-inspektori-radili-po-cetiri-sata-godisnje
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Nacionalne alijanske za lokalni ekonomski razvoj (NALED) za 2013. godinu. Za tih godinu dana ovi 

inspektori pokrenuli su jedan prekršajni postupak i izrekli svega tri mere otklanjanja nepravilnosti. 

 

- Podaci pokazuju da je u proseku jedan inspektor sproveo jednu kontrolu tokom cele 2013. godine. 

Jasno je da toj inspekciji nije potrebno dodatno zapošljavanje, već intenziviranje nadzora - kaţe za 

“Blic” Ivan Radak iz NALED-a. 

 

Zanimljivo je da je za ovu inspekciju retko ko i ĉuo, pa smo tako u pojedinim opštinama dobili 

odgovor da su komunalne inspekcije iskljuĉivo u nadleţnosti gradova i da republiĉki komunalni 

inspektori ne postoje. 

  

Republiĉka komunalna inspekcija inaĉe pripada Ministarstvu 

graĊevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, ali nema svoju javno 

dostupnu mejl adresu niti direktan broj telefona. Zato smo morali da 

se obratimo direktno ministarstvu, u kom i nisu bili mnogo iznenaĊeni 

poraţavajućim rezultatima. 

 

- Kad je formirano Ministarstvo graĊevinarstva, saobraćaja i 

infrastrukture, zatekli smo neureĊeno stanje u mnogim oblastima. I 

sami smo bili šokirani lošim stanjem u inspekcijama i malim brojem 

kontrola. To je stanje koje svih prethodnih meseci pokušavamo da 

popravimo. Tokom šest meseci, koliko postoji aktuelno ministarstvo, 

Republiĉka komunalna inspekcija obradila je oko 600 predmeta i 

podnela dve kriviĉne prijave - odgovaraju u resornom ministarstvu, 

aludirajući na to da su problemi potekli za mandata prethodnog 

ministra Velimira Ilića. 

 

Iako nam Ilić juĉe nije odgovarao na pozive, njegov kadar i bivši 

naĉelnik ove inspekcije Miloje Vojinović ljubazno je pristao da 

odgovori. 

 

- Zakon je nakaradan i ovlašćenja su nam ograniĉena do besmisla. Mi 

kontrolišemo gradove i opštine da li rade u skladu sa Zakonom o 

komunalnim delatnostima, ali ne i gradske komunalne inspekcije i 

subjekte - kaţe Vojinović. 

 

U inspekciji se pravdaju i time da se njihov rad u 2013. godini „uglavnom bazirao na prikupljanju 

Ministarstvo štiti 

lenčuge 

 

“Blic” je tri dana 

pokušavao da zakaţe 

intervju sa naĉelnikom 

Republiĉke komunalne 

inspekcije, ali nam u 

nadleţnom Ministarstvu 

graĊevinarstva, 

saobraćaja i 

infrastrukture, na ĉijem 

ĉelu je Zorana 

Mihajlović, to nisu 

odobrili. Dobili smo 

samo šturi odgovor da je 

ove godine broj 

inspektora smanjen i da 

ih ima ĉetiri, dva sa 

sedištem u Beogradu, 

jedan je u Leskovcu i 

jedan u Šapcu. 
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podataka i pravljenju baze podataka o stanju u komunalnoj oblasti za svih 14 komunalnih 

delatnosti“. 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/508591/Krusevac-Preduzeca-pred-privatizaciju-ocekuju-pomoc-drzave 

Kruševac: Preduzeća pred privatizaciju očekuju 
pomoć drţave 

S. Milenković  

U Kruševcu na privatizaciju ĉeka 15 preduzeća sa 3.600 radnika od kojih su najveća „14. oktobar“ i 

„Trajal“ sa po 1.500 zaposlenih. Većina preduzeća oĉekuje pomoć drţave kako se ne bi ponovile 

loše privatizacije kakvih je bilo mnogo u prošlosti. 

Zainteresovano pet-šest firmi iz inostranstva: Iz pogona Fabrike maziva 

- Oĉekujemo da naĊemo strateškog partnera koji bi mogao da nas dokapitalizuje da nastavimo da 

radimo program kao i do sada. Stav sindikata i poslovodstva je da „14. oktobar“ ostane celina, ali 

ako drţava odluĉi da je neki drugi model bolji mi ćemo to prihvatiti. Muĉi nas nedostatak podrške 

drţavnih kreditnih fondova u poslednjih godinu dana. Imamo ugovorene poslove za 150 miliona 

dinara, ali nemamo kreditna sredstva da bismo te poslove odradili i ispoštovali kupce kao što su 

“Kolubara” i TE “Kostolac” - kaţe generalni direktor „14. oktobra“ Miloš Isailović. 

 

Trenutna uposlenost u „14. oktobru“ je jedva 30 odsto, zaposlenima nisu overene knjiţice, a 617 

raddnika skoro godinu dana ĉeka na realizaciju socijalnog programa. Do sredine septembra Agenciji 

za privatizaciju nije stiglo nijedno pismo o zainteresovanosti za kupovinu „14. oktobra“.  

  

U Fabrci maziva su već iskusili šta znaĉi loša privatizacija tako da sa mešavinom opreza i straha 

ĉekaju novog vlasnika.  

  

- Koliko nam je poznato, za FAM je zainteresovano pet ili šest kompanija od kojih su tri iz 

inostranstva. U toku je formiranje konzorcijuma zaposlenih koji su voljni da kupe preduzeće jer još 

jednu privatizaciju kao što je bila prethodna ne bismo mogli da izdrţimo. Pred Specijalnim sudom 

vodi se proces protiv bivšeg vlasnika Mila Đuraškovića koji nam je ostavio velike dugove, hipoteke i 

jemstva za druge firme. Drţava bi i to morala da sagleda i da ne ţuri sa privatizacijom dok se 

suĊenje ne završi - kaţe direktor Fabrike maziva Vladica Petrović.  

  

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/508591/Krusevac-Preduzeca-pred-privatizaciju-ocekuju-pomoc-drzave
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FAM ima 220 zaposlenih, a u prvih devet meseci izvoz je povećan za 7,8 odsto dok je ukupno 

poslovanje bolje za 2,1 odsto u odnosu na isti period prošle godine 

 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Bolesni-ne-smeju-biti-zrtve-strajka.sr.html 

ИНТЕРВЈУ: Др Златибор Лончар, министар здравља 

Болесни не смеју бити жртве штрајка 

Радимо на томе да се направи разлика између оних који раде и не раде, и да они који 

остварују прековремени рад, могу заиста и да зараде више 

Неки од синдиката у здравству, који окупљају око 80 одсто запослених у овој области, 
најавили су да ће од данас сваке среде у новембру организовати целодневни штрајк, јер им је 
новим мерама штедње плата смањена 10 одсто. Синдикати су најавили да ће разговарати са 
радном групом Министарства здравља о потписивању новог колективног уговора, али да то 
неће довести до отказивања штрајка. Током штрајка лекари ће се придржавати минимума 
процеса рада, а планирано је збрињавање само хитних случајева, акутних стања и повреда, 
као и лечење деце, омладине, породиља и оних којима је неопходна хитна помоћ, јер никоме 
живот не сме бити угрожен. 

На наше питање да ли постоји могућност да здравствени радници буду изузети од смањења 
плата и хоће ли удовољити њиховим захтевима, министар здравља др Златибор Лончар у 
разговору за „Политику” каже да никако не сме да се нашкоди пацијентима и да они који желе 
да штрајкују то треба да раде после радног времена или да, ако нису задовољни послом, не 
морају да се баве овим послом. 

„Разговарао сам са њима и сагласили смо се са тим да не може само наша струка да буде 
изузета од свих других професија. Сагласили смо се око усвајања новина везаних за платне 
разреде, а преговоре настављамо око усвајања колективних уговора. Став са тог састанка, 
осим Синдиката лекара и фармацеута, јесте позитиван, јер смо се разумели и сагласили да 
наставимо са разговорима”, каже др Лончар. 

Како их онда нисте убедили да одустану од штрајка? 
Нису могли да откажу данашњи штрајк, јер је раније заказан. Не разумем што би њихов циљ 
био већи од мог да имамо бољи здравствени систем и да запослени имају боље услове. 
Радимо на томе да се направи систем и разлика између оних који раде и не раде, и да они који 
су посвећени, који остварују прековремени рад, могу заиста и да зараде више новца. 

Они сматрају да имају заиста мале плате у односу на посао који обављају. 
То је тачно. Али немају они малу плату од јуче. Немају они ниске зараде од када сам ја дошао 
на место министра. Замислите како се осећа пацијент када дође код лекара и они му кажу да 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Bolesni-ne-smeju-biti-zrtve-strajka.sr.html
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штрајкују. А пре тога је месецима раније заказао преглед. Шта би било да ти пацијенти почну 
да штрајкују против лекара што штрајкују због чега немају право на лечење? 

Али пацијенти су незадовољни управо због дугих листа чекања на прегледе,упркос томе 
што сте поставили координаторе који је требало да предузму кораке да се оне смање. Да 
ли ћете неке од њих позвати на одговорност? 
И мене сви оцењују, па ће и они бити оцењени најкасније до Нове године. Смањили смо листе 
за 10 до 15 одсто, а мука је било највише у области операција катаракте и у ортопедији због 
проблема са набавком материјала. Још радимо на ажурирању листа. Чињеница је да смо за 
више од 20 одсто повећали број интервенција, највише захваљујући доброј организацији 
посла. Руководиоци установа не могу да буду на том месту а да не знају да решавају проблеме 
и да само шаљу писма Министарству здравља. Тако свако може да „води” установу. Зато се 
анализира рад неких установа, а тамо где нисам задовољан резултатима ускоро ћемо 
расписати конкурс за нове директоре. 

У којој установи се конкретно мање чека на неку процедуру? 
У КЦС-у смо смањили листе за преглед магнетном резонанцом, па се на снимање тамо сада 
чека до три месеца. У КЦ „Ниш” до краја године људи више неће чекати на зрачење. 
Чињеница је такође да је наш здравствени систем оцењен као последњи у Европи. И 
мађионичар да дође не би могао да га среди брзо. 

Мислите да је наше здравство реално оцењено као најгоре и да истраживање није 
„лажирано” како неки сматрају? 
Како да се не слажем са тим када је то званично оцењено. Због чега би баш лажирали 
резултате за Србију? Ускоро ће бити представљено ново истраживање и уколико бисмо успели 
да се померимо за које место напред, то би био феноменалан успех и био бих задовољан. Не 
бих морао више ништа да радим, препустио бих ресор неком другом. 

Најгоре смо оцењени и зато што наше здравство није информатизовано, а постоји податак 
да је више од 260 милиона евра уложено у информациони систем иако помака нема. Ко је 
одговоран за трошење новца? 
То треба утврдити. Ми немамо много избора. Морамо да нађемо други извор прихода за то и 
да успоставимо систем у наредних годину и по дана, а са минимумом новца. Сваки дом 
здравља или болница имају другачији информациони систем, а ми то све сада морамо да 
увежемо у јединствени и да то функционише. 

А где је отишао тај новац ако лекари и даље куцају извештаје на писаћим машинама и 
немају у свим установама рачунаре? 
Из кредита је узет новац да се на пример уведу неких пет ставки, а урађене су само три, због 
чега систем не функционише. Зато куцају на машинама и због тога нема електронског 
здравственог система. Новац је „отишао” на плате, путовања, телефоне... И у другим 
случајевима је било проблема, попут пројекта реконструкције клиничких центара. Пробијени 
су сви рокови за реконструкцију клиничких центара, новац је потрошен, а резултата нема. 
Сваки дан испливава нешто ново. Надлежни спроводе истраге. 

Каква је улога Министарства здравља у поступку утврђивања нерегуларности око 
инвалидских пензија и колико случајева истражујете? 
Министарство за рад и ПИО фонд су нам се обратили за случајеве где им је потребна провера 
документације или објашњења када немају „чисту ситуацију”. На десетине случајева се 
проверавају. Зависно од тога из које године је случај, зависи и дужина процеса. На разне 
дијагнозе су се људи „извлачили”, фонд ПИО има статистику о томе. 
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Да ли има ситуација да не постоји документација? 
Постоје такве ситуације и то углавном случајеви од пре 20, 30 година, јер тешко може да се 
нађе нека документација из тог периода, јер су неке болнице затваране, друге су отваране, 
пребацивана је документација са једног на друго место. 

А шта ћете радити ако је не будете нашли? 
Онда се гледа ко је одговоран што тога нема. 

Да ли ће бити санкционисан лекар који је ставио потпис на „лажну” инвалидску пензију? 
Наравно, ако је учествовао у кривичном делу. Не могу да одговарају само ако нису међу 
живима. 

Да ли ће неко бити заштићен и да ли вас је неко звао да му помогнете да га не 
контролишу? 
Заштићених неће бити. 

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

Специјализације и за лекаре запослене на одређено време 
Лекари запослени на одређено време осећају се дискриминисаним, јер једино они не 
могу да добију право на специјализацију. Да ли може такав пропис да се измени? 
Нису дискриминисани, али законом то није регулисано. Али, наћи ћемо решење и за њих до 
децембра. Немају разлога за бригу, јер ће им од пролећа бити омогућен одлазак на 
специјализацију. 

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

Могућа казна за докторку којој је „смрдео” пацијент 
Да ли сте нешто урадили поводом случаја у Батајници, где наводно докторка није хтела 
да прегледа пацијента јер „смрди”, а који је затим преминуо? 
Шта год да се деси, где год у Србији да се догоди – ја сам одговоран. То је чињеница. Мали је 
број здравствених радника који се бахато понашају. Здравствена инспекција је изашла на 
терен да испита случај, чекамо извештај о томе и у складу са законом ће бити кажњена 
лекарка уколико није указала помоћ пацијенту. 

Данијела Давидов-Кесар 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Budzetski-suficit-za-dobrodoslicu-MMF.sr.html 

Буџетски суфицит за добродошлицу ММФ 

Боља наплата акциза на дуван и већи приходи од ПДВ-а узрок плуса у октобарској каси, 

објашњавају у Министарству финансија 

Са јучерашњег првог сусрета мисије ММФ са нашим преговарачима у НБС Фото Фонет 

Еспресо кафа, кисела вода и суфицит у октобарском буџету сачекали су јуче на столу Зузану 
Мургасову, шефицу Мисије Међународног монетарног фонда (ММФ) у НБС. На отварању 
пленарног састанка са српским званичницима у свечаној сали НБС, њу и чланове мисије, ипак 
је, више интересовала шира макроекономска слика, упркос чињеници да су приходи од 
расхода током прошлог месеца били већи за 300 милиона динара. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Budzetski-suficit-za-dobrodoslicu-MMF.sr.html
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После првог радног дана наши државни званичници су оптимисти. И премијер Александар 
Вучић и министар финансија Душан Вујовић очекују да до краја године Србија постигне 
договор са ММФ-ом. 

„Разговори ће сигурно бити тешки, али је намера да се они заврше успехом”, казао је 
премијер. 

– Разговори иду својим током. Представници ММФ-а разговарају са свим нашим званичницима. 
Гледамо билансе стања. Као што сте видели у Скупштини представили смо га лошијим него 
што заиста јесте, рекао је Вучић новинарима на аеродрому „Никола Тесла”. 

Само седам дана након што су посланици усвојили ребаланс буџета који предвиђа минус у 
каси од око 225 милијарди динара, премијер Вучић је, гостујући на Телевизији Хепи истакао 
да „ако се настави тренд из октобра Србија би годину могла да заврши са знатно мањим 
дефицитом (до 175 милијарди динара)”. Злобници би рекли да нам је само седам дана након 
усвојеног ребаланса потребно ново прекрајање буџета, јер су креатори фискалне политике 
превидели 50 милијарди динара. 

Шалу на страну, шта је то што је фискалне власти позитивно изненадило? Према тумачењу 
премијера Вучића, томе је допринела боља наплата акциза на дуван, док су приходи од ПДВ-а, 
који се наплаћују на робу од увоза, изванредни. 

„Више смо узели на ПДВ-у сада него у историји, чак 42,5 милијарди динара за октобар 
месец... То су неки добри трендови, који би требало да охрабре људе. Ми сада морамо да 
наставимо још јаче, такође и у борби против кријумчарења, шверца цигарета, резаног дувана, 
свега другог, али и у борби за наплату ПДВ-а”, рекао је Вучић. Према подацима из 
Министарства финансија, претходних месеци приходи од ПДВ-а кретали су се од 26 па до 39 
милијарди динара и у октобру је забележен значајан раст. „Детаљнијим анализама видеће се 
шта је узрок, али свакако да је боља контрола наплате и ангажовање Пореске управе и Управе 
царина дало неке резултате”, објашњавају. Једним делом за раст прихода заслужан је и 
порески календар, јер се порез за трећи квартал уплаћује до 20. октобра. Када је о акцизама 
на дуван реч, боља наплата је резултат већег обухвата сиве економије, објашњавају у 
надлежном министарству. Борба против шверца резаног дувана допринела је да укупни 
приходи по том основу буду значајнији. 

На питање како ће дефицит бити за 50 милијарди мањи од плана у Министарству финансија 
одговарају да је питање како ће тећи реализација неких капиталних издатака. 

Ипак, из података о извршењу буџета које ово министарство редовно објављује види се и то да 
су расходи у октобру били нешто мањи од просека, што опет може да значи да је исплата 
неких обавеза одложена. 

Према тумачењу Милојка Арсића, професора на Економском факултету, могуће је да је намера 
била да се ММФ импресионира суфицитом. 

– Без детаљније анализе не могу ништа да тврдим, али ми смо и у јулу имали веће приходе од 
расхода. И обично у току године два месеца сезонски буду у плусу. Могуће је да је дошло до 
неких доцњи у исплатама, али и није искључено да је боља контрола наплате пореза дала 
резултате. Када је о процењеном износу дефицита до краја године реч, чини ми се да је 50 
милијарди динара велика разлика и није ми јасно како је током планирања ребаланса то могло 
да се превиди. Уз то треба рећи, да се чак ове оптимистичне прогнозе и остваре, кад се додају 
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расходи испод црте, минус у каси може да буде и свих 300 уместо планираних 250 милијарди 
динара – каже Арсић. 

А. Телесковић 
 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Predugo-cekanje-penzijskih-resenja.sr.html 

Предуго чекање пензијских решења 

Да ли ће укидањем привремених решења бити „избрисана” последња година радног стажа 

која не би улазила у обрачун за пензију 

Будући пензионери, који дуже од шест месеци чекају на решење о пензији од ПИО фонда, 
филијале Београд, добиће их најкасније до 31. децембра ове године. Сви они који од 1. 
јануара буду испуњавали услов да се пензионишу добиће ова решења у законском року од два 
месеца, изјавио је јуче Александар Вулин, министар рада, незадовољан динамиком рада и 
ажурношћу пензијског фонда филијале Београд због које толико осигураника чека да добије 
прву пензију. 

– Неприхватљиво је да неко ко нема других примања, него само пензију коју чека пола године, 
нема од чега да живи због тога што решење ПИО фонда није готово. Зато ће се 1. јануара 
2015. године решења издавати у року од 60 дана, како закон и налаже, а 31. децембра више 
неће бити ниједног предмета који није обрађен, а на који се у просеку сада чека шест месеци 
– категоричан је јуче био Вулин. 

Он је појаснио да је овде реч о привременим пензијским решењима где се често дешава да 
пензионери по добијању коначног решења западају у „дужничко ропство”, што ће бити решено 
већ почетком наредне године, кроз измене Закона о ПИО које ће ово министарство 
предложити. 

Драгана Калиновић, в. д. директора ПИО фонда, објаснила је јуче да је један од разлога за 
кашњење од по пола године и штрајк запослених у Фонду током лета, али и чињеница да се 
пензијски фонд већ дуго бави рашчишћавањем свих могућих злоупотреба (повезивања стажа), 
а свега 560 запослених треба да обради око 120.000 решења колико годишње стигне у ПИО 
фонд за пензију 

Месечно стиже између 9.000 и 12.000 захтева, каже она. 

Упитана каква је ситуација у другим филијалама, Калиновићева је објаснила да тамо нема 
проблема, да се решења издају и пре законског рока од два месеца, али да није увек у питању 
само грешка Фонда, већ да су разлози чекања и непотпуна документација послодаваца и 
подаци о уплатама доприноса које он мора да достави. 

Добра вест за Фонд јесте што је наплата доприноса знатно порасла, оценио је Вулин и објаснио 
да је прошле године укупна наплата била око 199, а да је од почетка ове године наплаћено 213 
милијарди динара, што је за око 7,25 одсто више. 

– То је логична последица повећања броја запослених, али и наплате доприноса, што свакако 
није довољно, јер и даље има много њих који раде на црно. Али, важно је да има помака – 
оптимиста је Вулин. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Predugo-cekanje-penzijskih-resenja.sr.html
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Он је објаснио да је највећи проблем у раду заправо чињеница да службе које се баве овим 
послом не знају једна за другу – ПИО фонд нема увид у податке Централног регистра, а ови у 
Пореску управ –, па тако не може да зна да ли и ко уплаћује или не уплаћује доприносе. Разлог 
је софтвер који се не слаже, што је необјашњиво, закључио је Вулин. 

Ј. Петровић-Стојановић 
----------------------------------------- 

Вулин наредних дана с представницима ММФ-а 
На питање да ли ће се наредних дана састати с представницима ММФ-а у Београду и очекује 
ли нове захтеве по питању даље реформе ПИО, Вулин је одговорио да то треба питати ММФ. 

Он је навео да се реформе које се спроводе у Србији не раде само због ММФ-а, већ и због свих 
нас, да би републички буџет био здравији и да бисмо трошили онолико колико зарађујемо. 

– То су ствари које бисмо радили и са ММФ-ом и без њега – поручио је министар и додао да 
врло често представници међународних финансијских институција траже од нас много 
ригорознију штедњу, значајније смањивање пензија и јавних расхода. – Ми смо рекли шта 
можемо да урадимо, а видећемо како ће се о томе изјаснити ММФ – закључио је он. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/ko-ce-lekarima-da-leci-onemocalu-platu 

Ко ће лекарима да лечи онемоћалу плату? 

Кога је мука потерала лекару, а није гледао вести, врло могуће да је наишао на затворена 
врата. Здравствени радници су штрајковали, незадовољни најавом да ће и њима плате 
бити смањене десет одсто. 

Ипак, у Клиничком центру, рецимо, осим неколико натписа „штрајк” на вратима, ништа није 
указивало на ванредно стање. Истина, било ту и тамо збуњених лица пацијената, али и 
забринутих људи у белим мантилима и кломпама који размишљају о томе колико им значи тај 
„десетак”. Неке сестре су добацивале новинарима да примају „цркавицу”, показујући и да не 
хају много за претњу свог ресорног министра Златибора Лончара, који им је поручио да, ако 
нису задовољни, не морају да се баве тим послом. Сем тога, све је било уобичајено, али с 
дозом неизвесности и горчине. 

Једна суграђанка, дошла на заказани преглед, завршила је „посао” и вели да потпуно 
подржава штрајк медицинара, али би било добро да су сложнији. Управо то је, изгледа, 
шкрипало. Нико од запослених није био расположен да каже колика им је плата и колико ће 
изгубити. И портпаролка КЦВ-а није расположена за разговор, али, истина, упућени смо на 
„неког Стеву”, који је један од организатора. Стекао се утисак да сестре и лекари који су 
пристали на штрајк не знају тачно у шта су се уплели. 

– Речено ми је дођем данас на прву контролу после операције и примљена сам без икаквих 
проблема – задовољна је једна бака. – И мени је пензија смањена, плаћам лекове, лечим се 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/ko-ce-lekarima-da-leci-onemocalu-platu
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како стигнем. Мислим да су у праву што штрајкују, али, опет, са стране пацијената то мало и 
није фер.Каже, задовољна је нашим лекарима и не очекује ништа више од тога какви су сад. 

Једна докторка, која такође није хтела да каже своје име, наглашава  да је њено одељење и 
јуче примало само свеже оперисане пацијенте, и да су повлашћени били и они који су 
допутовали у Нови Сад код лекара.– Свако одељење је од свог начелника добило упутства како 
да се понашамо за време штрајка – објашњава она, док за њом пролазе млади стажисти у 
препознатљивим зеленим униформама и шаљиво довикују „Ми радимо!” 

Прекопута, у Дечјој болници, атмосфера је ипак нешто мирнија. Запослени су подржали 
штрајк, али су наставили нормалан рад због природе пацијената. 
– Ипак су то деца – објашњава једна од сестара оно што се подразумева.Неколико запослених у 
дворишту, на пуш-паузи, вајка се да већина мисли да неће постићи ништа, али ће ипак 
скренути пажњу на своју професију. 

– Да покажемо да и ми нешто радимо. Обим нашег посла је огроман, а људи као да једва 
чекају да нама смање плате – огорчена је једна од њих. 
Брачни пар из Печуја, који је допутовао да, као и већ осам година, доведе сина на контролу, 
објашњава да су на радију у колима чули да је у току штрајк. Срећом, нису yабе долазили и 
малишан је прегледан. 

– По мени, то није прави начин да постигну нешто. Како раде, добро су плаћени – рече 
родитељка. 
Председник Градског синдиката здравства и социјалне заштите „Независност” Мирослав 
Муњас каже да сами осигураници знају колико је проблематично доћи до неких специјалиста и 
колико се дуго чека. 

– У редовима стоји по двеста-триста људи да би заказало преглед и вероватно су њихови 
коментари грозни – наводи Муњас. – Ипак, мислим да су они најмање љути на лекаре и сестре 
јер знају колико су плаћени. Нерад, наравно, не може нико оправдати и ми синдикати ћемо 
први то да осудимо, као и корупцију. Трудимо се да свест лекара и пацијената буде на вишем 
нивоу, и боље је на један дан стати, него посао отаљавати. 

Припадници нездравствене струке у домаћим медицинским установама су често на минималцу, 
а многи раде за тек двадесетак хиљада. Након овог смањења плате, и сестрама ће основа бити 
око 31.000. Све је то утицало на расположење „белих мантила”, разочараних и љутих. Но, 
пацијенти су углавном имали разумевања и били стрпљиви. Негодовања су била ретка, на 
нивоу свакодневице. Штрајк је прошао, најављени будући, али већина штрајкача остала је 
скептична. 

Драгана Ристић   
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/javna_preduzeca_jos_nisu_profesionalizovana.4.html?news_id=291928 

Javna preduzeća još nisu profesionalizovana 

AUTOR: BETA 

Beograd - Transparentnost Srbija predstavila je juĉe istraţivanje o sprovoĊenju Zakona o javnim 

preduzećima, koje pokazuje da mnoge odredbe tog zakona nisu primenjene i da su postojeći 

nedostaci doveli do štetnih rešenja. 

„Stekli smo utisak da se nije postigla volja da se sprovede departizacija, odnosno profesionalizacija 
javnih preduzeća za 22 meseca od kada je usvojen Zakon o javnim preduzećima“, izjavio je 
saradnik TS Zlatko Minić na konferenciji za novinare. On je istakao da je za depolitizaciju i 
profesionalizaciju javnih preduzeća potrebno i da se, pored jasnih konkursa za izbor direktora, 
obezbedi da nadzorni odbori budu struĉni i stimulisani da rade svoj posao. 

Istraţivanje TS o primeni Zakona o javnim preduzećima, koji je donet krajem 2012, a sproveden na 
uzorku od 25 republiĉkih, pokrajinskih i lokalnih preduzeća, pokazuje da taj zakon predstavlja 
jedan od najkrupnijih primera izneverenih obećanja i oĉekivanja. Prema reĉima programskog 
direktora TS Nemanje Nenadića, Zakon o javnim preduzećima je doneo bitna unapreĊenja, ali da 
ima i rešenja koja spreĉavaju njegovo sprovoĊenje. 

Kako je naveo, iako Zakon propisuje da konkursi za direktore budu raspisani u svim javnim 
preduzećima najkasnije do 30. juna 2013. godine, Vlada Srbije je odluĉila da ne raspiše izbore u 
pet od 13 posmatranih republiĉkih javnih preduzeća. Konkursi su, prema njegovim reĉima, raspisani 
samo u dva sluĉaja, a više od godinu dana kasnije završen je samo jedan - u javnom preduzeću 
Elektroprivreda Srbije. 

Nenadić je naveo da su u pokrajinskim i lokalnim javnim preduzećima konkursi okonĉani u većini 
sluĉajeva, ali da ni tu nije došlo do depolitizacije, što, kako je dodao, pokazuje masovan izbor 
ranijih vršilaca duţnost uz jasno identifikovanje njihove partijske pripadnosti u lokalnim medijima. 
Kao probleme Nenadić je naveo i da je rad javnih preduzeća i dalje netransparentan, kao i da se 
planovi poslovanja ne usvajaju na vreme. 

Predsednik TS Vladimir Goati je ocenio da će biti teško srediti stanje u javnim preduzećima koja su 
poslednjih 15 godina „impregnirana“ politiĉkim kadrovima i istakao da to predstavlja grandiozan 
zadatak za politiĉki vrh Srbije. 

 

 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/javna_preduzeca_jos_nisu_profesionalizovana.4.html?news_id=291928
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/na_sest_novih_deset_ugasenih_preduzeca.4.html?news_id=291927 

Na šest novih, deset ugašenih preduzeća 

AUTOR: BETA 

Beograd - Problemi u poslovanju malih i srednjih privrednih društva i preduzetnika doprineli su 

tome da je ove godine na šest osnovanih preduzeća, deset ugašeno, reĉeno je u Privrednoj komori 

Srbije. Ti problemi su - nelikvidnost, 300 parafiskalnih nameta na republiĉkom i lokalnom nivou, 

siva ekonomija koja prelazi 30 odsto, kao i odreĊen stepen diskriminacije kod postupaka javnih 

nabavki, kazala je direktorka PKS Nermina Ljubović. 

Ona je istakla da sektor malih i srednjih preduzeća ĉini 99,8 odsto ukupnog broja privrednih 
subjekata u Srbiji, sa 34 odsto uĉestvuje u bruto domaćem proizvodu (BDP), sa 44,5 odsto u izvozu i 
66,5 odsto u zapošljavanju. 

„Naţalost, uticaj tog sektora na mere i propise kojima je ureĊen privredni sistem ni izdaleka ne 
odgovara ovim pokazateljima“, ocenila je Ljubović i istakla da su najranjiviji deo tog sektora mala i 
mikro preduzeća, zbog nedostatka povoljnih mikro zajmova i dodala da bi trebalo doneti poseban 
zakon o mikro finansiranju. 

Direktor Fonda za razvoj filijale Beograd Milan Ljušić kazao je da je iz tog fonda do sada najviše 
sredstava izdvojeno za mala i srednja preduzeća. Pravo da konkuriše za sredstva Fonda za razvoj 
ima svako privredno društvo registrovano kod Agencije za privredne registre, osim javnih preduzeća 
i velikih privrednih društava, izuzev izvoznika, objasnio je Ljušić. Prema Ljušićevim reĉima, 
najvaţniji kriterijum Fonda za razvoj prilikom odobravanja kredita preduzetnicima, od sledeće 
godine će biti broj ljudi koje ta firma planira da zaposli. 

Jedna od novina, kako je dodao, jeste da privredno društvo moţe da otplaćuje kredit meseĉno ili 
kvartalno, a sredstva obezbeĊenja mogu biti bankarska garancija, hipoteka ili menica, kazao je 
Ljušić o dodao da je maksimalni iznos kredita koji odobrava Fond za razvoj do 100 miliona dinara, a 
ako je namenjen za izvoz kredit moţe biti do 200 miliona dinara. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/ugrozena_prava_oruzara_.4.html?news_id=291926 

Sindikati fabrika Odbrambene industrije traţe hitan sastanak sa ministrom odbrane 

Ugroţena prava oruţara 

AUTOR: Z. RADOVANOVIĆ 

Kragujevac - Brojni problemi sa kojima se suoĉavaju naše fabrike uvećavaju se, te je neophodno da 

hitno organizujete sastanak sa nama. 
Kraj novembra, koji ste predvideli za susret sa sindikalnim organizacijama preduzeća Odbrambene 
industrije Srbije (OIS), neprihvatljiv je iz više razloga, a posebno zato što će u meĊuvremenu mnogi 
problemi da budu rešeni na štetu radnika - navodi se u pismu koji su ministru odbrane Bratislavu 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/na_sest_novih_deset_ugasenih_preduzeca.4.html?news_id=291927
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/ugrozena_prava_oruzara_.4.html?news_id=291926
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Gašiću uputili sindikati fabrika grupacije OIS, koju ĉine Zastava oruţje, Prvi partizan iz Uţica, 
Sloboda iz Ĉaĉka, Krušika iz Valjeva, Prva iskra iz Bariĉa i Milan Blagojević iz Luĉana. 

Sindikati podsećaju ministra da su godinama unazad radili na oĉuvanju fabrika OIS-a i na zaštiti 
prava i interesa zaposlenih, te da su zahvaljujući tome preduzeća Odbrambene industrije Srbije i 
opstala. 

- U oĉekivanju hitnog sastanka, verujemo da nećemo biti primorani da koristimo sredstva sindikalne 
borbe. Posebno smo zabrinuti zbog predloţenog naĉina rešenja statusa društvenog kapitala u našim 
firmama, kao i inicijative za umanjenje zarada zaposlenima u fabrikama OIS, koje su svrstane u 
javna preduzeća, iako tu nikako ne pripadaju. Istovremeno, vaţno nam je i ko će u narednom 
periodu rukovoditi našim preduzećima. Pouĉeni primerom valjevaĉkog Krušika, gde je lošim 
kadrovanjem preduzeće dovedeno u nezavidan poloţaj, ţelimo da spreĉimo takvu mogućnost i u 
ostalim fabrikama OIS-a, istiĉe se u obraćanju sindikalnih organizacija najznaĉajnijih domaćih 
vojnih fabrika ministru Bratislavu Gašiću. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/loncar_nece_vise_biti_strajkova.55.html?news_id=291967 

Na pomolu dogovor Ministarstva zdravlja i reprezentativnih sindikata 

Lončar: Neće više biti štrajkova 

AUTOR: K. ŢIVANOVIĆ 

Beograd - Sa sindikatima smo postigli dogovor o većini spornih pitanja. Pregovori se nastavljaju, a 
oni su obećali da više neće štrajkovati - kaţe za Danas ministar zdravlja Zlatibor Lonĉar. Novi 
sastanak predstavnika ministarstva i sindikata zakazan je za sutra, a razgovori će biti nastavljeni i 
iduće sedmice.  

Prema reĉima ministra, sindikati zdravstva su svesni da plate moraju biti umanjene za 10 odsto, jer 
se ta odluka odnosi na celokupan javni sektor. 

- Postigli smo dogovor za oko 90 odsto njihovih zahteva, koji se odnose na platne razrede i 
kolektivni ugovor. Od 150 taĉaka kolektivnog ugovora, ostalo je nerešeno manje od deset. O tim 
taĉkama sindikati zahtevaju konsultacije s Ministarstvom finansija - istakao je Lonĉar. On je dodao 
da će zaposleni u zdravstvu biti prvi na listi za korekciju liĉnih prihoda nakon stabilizacije 
ekonomske situacije i ukidanja mera štednje. Ministar je najavio da će od ponedeljka poĉeti 
zapošljavanje više stotina medicinskih radnika, meĊu kojima i veliki broj lekara. 

Samo hitni sluĉajevi 

Ĉlanovi ĉetiri reprezentativna sindikata, koji obuhvataju 80 odsto zaposlenih u zdravstvu, juĉe su 
štrajkovali širom Srbije. Zbrinjavani su hitni sluĉajevi, kao i deca i trudnice. Predstavnici sindikata 
su prethodno najavili da će, uz minimum procesa rada, protestovati svake srede, do ispunjenja 
njihovih zahteva. Predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Zoran Savić rekao 
je da su zaposleni juĉe štrajkovali u većini zdravstvenih ustanova u Srbiji. Prethodno je izjavio da 
su sindikati spremni da zamrznu proteste „ako pregovori krenu zadovoljavajućim tokom“. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/loncar_nece_vise_biti_strajkova.55.html?news_id=291967
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RTV 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/zdravstveni-radnici-u-protestu-strajka-nema-sledece-srede_533318.html 

Zdravstveni radnici u protestu, štrajka nema sledeće 
srede 

BEOGRAD,SOMBOR, SUBOTICA   

Predsednik sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Zoran Savić izjavio je večeras da 

je Sindikat relativno zadovoljan efektom štrajka, kao i da se sutra nastavljaju razgovori sa 

predstavnicima Ministarstva zdravlja. Naredne srede, 12. novembra nećemo organizovati 

štrajk, a odluku o tome da li ćemo protestovati svake sledeće srede do kraja meseca, kao što 

smo planirali, donećemo naknadno, kazao je Savić agenciji Beta.  

Odluĉili smo da 12. novembra neće biti štrajka a sve ostalo zavisi od rezultata razgovora, rekao je 

Savić i dodao da je danas, po procenama više od 80 ustanova bilo u štrajku. 

Sa predstavnicima ministarstva zdravlja sutra u 13.30 nastavljamo za sledeću nedelju planirane 

razgovore o platnim razredima, kazao je on. 

Prema njegovim reĉima, sporazum o najvećem delu kolektivnog ugovora postignut je, ali da bi on 

bio konaĉan neophodna je i saglasnost ministarstava finansija i rada, Uprave za bezbednost i 

zdravlje na radu i RFZO. 

Savić je naveo da je moguće da Sindikat, ukoliko svi dogovori o platnim razredima i kolektivnom 

ugovoru budu postignuti, povuĉe odluku o štrajku. 

Sindikat, prema njegovoj oceni, moţe biti relativno zadovoljan štrajkom jer se svi sindikati nisu, 

kao što je dogovoreno, odazvali odluci o obustavi rada. 

Takvih je malo, većina ustanova je poštovala odluku o štrajku, naveo je Savić. 

Ĉlanovi ĉetiri reprezentativna sindikata koji obuhvataju 80 odsto zaposlenih u zdravstvu, danas su, 

uz poštovanje minimalnog procesa rada, štrajkovali zbog odluke Vlade da se i njima smanji plate za 

deset odsto. 

Ministar Zlatibor Lonĉar je naveo da nije moguće da se iz odluke o smanjenju plata izuzmu samo 

zdravstveni radnici, i dodao da će medicinsko osoblje biti prvo kada se steknu uslovi za povećanje 

plata. 

Predstavnici ĉetiri sindikata zdravstvenih radnika zapoĉeli su u utorak pregovore s Ministarstvom 

zdravlja o novom kolektivnom ugovoru. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/zdravstveni-radnici-u-protestu-strajka-nema-sledece-srede_533318.html
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I Somborci u štrajku 

Štrajku će se pridruţiti i zaposleni u somborskom zdravstvu, rekao je RTV predsednik sindikata 

radnika u zdravstvu i socijalnojnoj zaštiti Opšte bolnice "Dr Radivoj Simonović" u Somboru , Ţeljko 

Dimović. 

Dimović je rekao da somborski zdravstveni radnici u potpunosti stoje iza štrajkaĉkih zahteva 

zahteva i dodao "da će se svake naredne srede od deset do 14 ĉasova sve specijalistiĉke ambulante 

Opšte bolnice "Dr Radivoj Simonović" u Somboru biti u štrajku". 

"Štrajk podrţava i sindikat lekara, ali se nije pridruţio štrajku", rekao je Dimović. 

Lekarska komora Vojvodine podrţava protest sindkata 

Regionalna lekarska komora Vojvodine (RLKV) podrţava odluku sindikalnih organizacija zaposlenih u 

zdravstvu da jednodnevnim štrajkom iskaţu protest zbog umanjenja zarada za deset odsto i od 

vlasti oĉekuje da zdravstvena struka u Srbiji bude tretirana kao delatnost od izuzetnog znaĉaja, 

saopštila je danas RLKV. 

 

U Opštoj bolnici Subotica situacija je danas bila znatno drugaĉija jer su u jednoĉasovnom štrajku 

upozorenja od 12 do 13 sati bili samo ĉlanovi Sindikata Nezavisnost, ali su im podršku u njihovim 

zahtevima pruţili ĉlanovi Sindikata lekara Vojvodine, u kojem istiĉu da se pravi efekat štrajka moţe 

oĉekivati jedino potpunom obustavom rada. 

Ta organizacija lekara, ĉiji je zadatak da štiti i zastupa profesionalne interese svog ĉlanstva, 

navodi i da se štrajkom protestuje ne samo zbog umanjenja plata nego i zbog nezakljuĉivanja 

posebnih kolektivnih ugovora za zdravstvo. 

Štrajk i u Subotici 

Ĉlanovi RLKV dele probleme zaposlenih u zdravstvu i osećaju posledice “ dugogodišnje devastacije 

zdravstvenog sistema” , navodi se u saopštenju i dodaje da su lekari Vojvodine, kao i drugi 

zdravstveni radnici, nezadovoljni svojim poloţajem u društvu. 

U subotiĉkom Domu zdravlja danas su u jednodnevnom štrajku ĉlanovi sva ĉetiri reprezentativna 

sindikata u zdravstvu, uz poštovanje minimuma procesa rada, odnosno zbrinjavanje samo hitnih 

sluĉajeva, akutnih stanja i povreda, kao i pruţanje zdravstvene zaštite deci, mladima i 

porodiljama. 
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Zdravstvena struka morala bi da bude prepoznata i tretirana kao delatnost od izuzetnog znaĉaja za 

društvo i graĊane i zbog toga RLKV oĉekuje potpuno drugaĉiji odnos vlasti, kako republiĉke tako i 

pokrajinske, prema inicijativama lekarskog esnafa. 

Lekarska komora Srbije zajedno s Ministarstvom zdravlja i Republiĉkim fondom za zdravstveno 

osiguranje, mora postati stub razvoja reformisanog zdravstvenog sistema Srbije, istiĉu u RLKV. 

Iz te esnafske organizacije pozivaju lekare Vojvodine i Srbije na liĉnu istrajnost i aktivizam u borbi 

za poboljšanje profesionalnog statusa i za preko potrebne promene u funkcionisanju zdravstvenog 

sistema Srbije, navodi se u saopštenju. 

Lekari nezadovoljni 

Uobiĉajena slika Kliniĉkog Centra Srbije, danas. Štrajk koji je najavljen ne utiĉe na pacijente koji 

obavljaju i rutinske preglede. 

"Radio sam lekarsko za kategoriju B, ali bez problema sam završio za 25 minuta iako mi je reĉeno 

da ću moţda ĉekati sat vremena", priĉa jedan od pacijenata. 

"Išla sam dole kod doktora koji radi na radiologiji, odmah me je primio, bez reĉi iako nisam imala 

zakazano", dodaje pacijentkinja koju smo zatekli u KC. 

Nezadovoljstvo i razloge zbog kojih kako kaţu ulaze u štrajk, zdravstveni radnici, iznose na svojim 

sednicama. 

"Oĉekujemo, ako u ovoj zemlji krene bolje, a nadamo se da hoće, da ipak mi budemo ti koji će to 

da osete, jer zdravstvo je vrlo vaţna i ranjiva grana u jednom društvu. Mi smo dodatno opterećeni, 

radimo više, a primaćemo manje", ukazuje Radmila Obrenović, predsednica sindikata Kliniĉkog 

Centra Srbije. 

Osnovni razlog stupanja u štrajk je smanjivanje plata, koje su, kako kaţu, najniţe u regionu. 

"Ja sada sa svojom zaradom koju sam primao, kao i veliki broj mojih kolega i koleginica, krpili smo 

kraj sa krajem, sa ovim smanjenjem će biti veoma teško", istiĉke dr Sreten Janjić sa neurohirurgije 

KCS. 

"Ja oĉekujem da nam se bar izaĊe u susret što se tiĉe kolektivnog ugovora, platnih razreda, a i da 

se izuzmemo iz tog ukidanja tih 10 posto, kako su ukinuli nekim branšama, mogu i nama", smatra dr 

Predrag Jovanović iz Doma zdravlja Savski venac 

 

 

 


