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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:568671-Pred-Jumkom-cak-tri-resenja 

Pred "Jumkom" čak tri rešenja 
J. STOJKOVIĆ  

Ministar privrede, Željko Sertić, sa saradnicima u sredu boravio u radnoj poseti jugu Srbije. 

Država neće dozvoliti bankrot kompanije 

Ministar u nekadašnjoj privrednoj perjanici grada pod Pržarom 

MINISTAR privrede, Željko Sertić, u kompaniji "Jumko" razgovarao je sa rukovodstvom i 
predstavnicima sindikata, a tema su bili planovi i poslovi realizovani u prethodnom periodu. S 
obzirom na to da je nekadašnji tekstilni gigant jedna od 17 kompanija kod kojih je proces 
privatizacije odložen za godinu dana, ministar je procenio da država ne sme dozvoliti da fabrika 
koja radi, kroz stečajni postupak, ode u bankrotstvo. 

- Nadam se da ćemo tokom naredna tri meseca, u dogovoru sa jednim investitorom iz Turske koji je 

više puta bio u "Jumku", saznati da li je koncept koji smo predložili njima prihvatljiv - istakao je 

Sertić, ne isključujući ni mogućnost da se dalje poslovanje firme obezbedi preko nekog od 

strateških partnera iz drugih kompanija, dok treća opcija podrazumeva da se deo radnika pojavi 

kao eventualni kupac... 

U svakom slučaju, bivši stub privrede Vranja - koji je zapošljavao čak 14.000 ljudi, a sada ih na 

spisku ima oko hiljadu i po - po okončanju aktuelnog socijalnog programa trebalo bi da se svede na 

1.000 radnika. Poseban problem je to što je prema "Jumku" vođena loša politika u prethodnom 

periodu, mnogo toga je rasprodato, a izostala su ulaganja u ovu kompaniju. 

DUGOVI NAVODEĆIda je kompletan dug paraćinske "Staklare" prema "Srbijagasu" isplaćen, te da se 
radi na reprogramu zaostalih obaveza prema "Elektroprivredi Srbije", ministar Sertić je naveo i da 
"Jagodinska pivara" priprema plan reorganizacije koji treba da bude prezentovan sudu, kako bi se 
odlučilo o tome da li je on održiv...  

 
(Z. G.) 

- Vlada je pomogla u obnavljanju proizvodnje, novo rukovodstvo je za godinu dana uspelo da vrati 

deo dugovanja radnicima i dobavljačima, pa da, bez obzira na to što i danas nedostaje više od 46 

miliona evra, obezbedi dugoročno poslovanje. 

Država i Ministarstvo privrede posredovali su da "Jumko" radi za vojsku, policiju i određene 

komunalne službe, a najveći uspeh je činjenica da je kompanija i sama, na konkursima, uspela da 

se izbori za nove poslove - istakao je Sertić, dok je direktor Goran Đorđević potvrdio da je 

proizvodnja osigurana za narednih 12 meseci. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:568671-Pred-Jumkom-cak-tri-resenja
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SINDIKATI 

SASTANKU sa ministrom nisu prisustvovali predstavnici nekada najaktivnije radničke organizacije - 

Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata - što direktor Đorđević objašnjava nedostatkom 

reprezentativnosti. Navodno, jedini sindikat koji ima bar hiljadu članova je "Jumko spas", čiji su 

predstavnici bili na skupu... 

Ministar Sertić se sastao i sa četrdesetak privrednika iz Pčinjskog okruga, ali je razgovor u zgradi 

Načelstva bio zatvoren za javnost. 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Vojnici-po-ugovoru-strepe-od-otpustanja.sr.html 

Војници по уговору стрепе од отпуштања 

Војни синдикат Србије апеловао на Министарство одбране да продужи уговоре војницима 

старијим од 40 година јер је реч о обученим људима са ратним искуством и више од 15 година 

стажа 

Професионални војници, старији од 40 година, забринути су ових дана због незваничних 
наговештаја да би ускоро могли остати због посла, тврде представници Војног синдиката 
Србије. Закон о војсци предвиђа управо ову старосну границу, али је до сада уредбама тај рок 
продужаван до педесете године. 

Синдикалци су се обратили Министарству одбране захтевајући одговор на питање да ли ће и 
убудуће бити тако или ће се на улици наћи 1600 најискуснијих војника по уговору, који су 
старији од 40 година и имају између 15 и 20 година стажа. 

Ресорно министарство одлучно је развејало сумње Војног синдиката наводећи да су 
„неистинити наводи да је министар одбране донео одлуку којом је ускратио сагласност за 
продужење уговора о раду професионалним војницима старијим од 40 година”. 

Министар Братислав Гашић је, какоје наведено у саопштењу, наложио Сектору за људске 
ресурсе Министарства одбране да предложи могућности за продужење уговора о раду 
професионалним војницима који су напунили између 46 и 48 година. 

Даље се наводи да министарство покушава да се избори да некадашњи војници, по истеку 
уговора, остваре предност на конкурсима Министарства унутрашњих послова Републике 
Србије. Такође, они би требало да имају предност у Безбедосно-информативној агенцији или у 
комуналној полицији. 

Новица Антић, председник Војног синдиката Србије, изјавио је за наш лист како би Војска 
требало да се бори да задржи искусне, обучене професионалне војнике и да обезбеди трајно 
решење за њихов статус, а не да сагледава могућности за њихово евентуално запослење у 
другим државним службама. 

– Не смемо да избацујемо на улицу људе са 20–25 година стажа који од почетка деведесетих 
година раде као војници по уговору. Будући даи поред бенефицираног стажа у педесетој 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Vojnici-po-ugovoru-strepe-od-otpustanja.sr.html
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години не испуњавају услов за старосну пензију, препуштени су сами себи и одлазе на биро – 
објашњава Антић. 

Реч је о обученим људима, с ратним искуством, чија се формацијска места не укидају, како 
каже наш саговорник, тако да нема потребе за њиховим напуштањем службе. 

– Војници по уговору најугроженија су категорија војних лица. Немају право на надокнаду 
трошкова становања нити на стамбено збрињавање. Држава их се одриче када пређу одређену 
старосну границу, иако коректно обављају свој посао и редовно им се проверава физичка 
способност – наглашава председник овог војног синдиката. 

Управо због свих ових проблема, Војни синдикат Србије покренуо је иницијативу за 
унапређење статуса професионалних војника, уз договор са представницима Генералштаба. 

Требало би, како кажу синдикалци, омогућити војницима да раде све док не испуне услове за 
пензију. Уколико то није могуће мора им се пружити подршка при евентуалној 
преквалификацији и проналаску новог посла. Такође, могли би да имају право на отпремнине 
или неку другу врсту новчане накнаде... 

У сваком случају, како каже Антић, најгоре је препустити их судбини уз наду да ће, након две 
деценије проведене у Војсци и са 50 година, успети да пронађу ново запослење на којем ће 
дочекати пензију. 

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

До пензије само уз подофицирски чин 
За посао војника по уговору могу да конкуришу младићи и девојке млађи од 30 година, са 
завршеном основном школом, који су служили војни рок под оружјем. Војници потписују 
уговоре на три године, а уколико старешине нису задовољне њиховим радом, може им бити 
понуђен и уговор на краће време. Након најмање две године рада у Војци и највише 35 
старосних година, војници по уговору могу да конкуришу за похађање лидерског курса и да 
добију могућност за стицање подофицирског чина. Добијање подофицирског звања једини је 
пут до запослења на неодређено време и сигурне пензије. 

Ј. Попадић 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Poslednji-dani-Zastave.sr.html 

Последњи дани „Заставе” 

Крагујевачки гигант, подељен на делове уочи доласка „Фијата”, очекује приватизацију бар 

неких преосталих предузећа која су још формално „жива” Од великог система остало само 

име 

Крагујевац – Жилави гигант из доба социјализма одбројава своје последње дане. Некадашња 
„Застава”, уочи доласка „Фијата” исцепкана и подељена на сијасет мањих делова, формално 
и даље постоји. Производње, осим у неким предузећима, готово и да нема, али наде још има. 
С нестрпљењем се очекује приватизација бар неких фабрика које су преживеле процес 
реструктурирања започет још 2001. године. 
Данас су преостала „Заставина” предузећа сврстана у Групу „Застава возила”. Највише шанси 
за приватизацију има „Застава инпро”, заштитна радионица у којој су две трећине од укупно 
300 запослених –инвалиди. За ово предузеће које се бави производњом аутомобилских 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Poslednji-dani-Zastave.sr.html
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приколица заинтересована је француска компанија „Тригано”. Овој крагујевачкој фирми могла 
би да се придружи „Заставина” фабрика специјалних возила у Сомбору, а за „Застава 
камионе”заинтересовано је чак 12 иностраних компанија. Међу њима су и две кинеске 
корпорације – приватна „Хуанг хаи”, и државна „Јак моторс”. Са „Јак моторсом” потписан је и 
Меморандум о разумевању. 

У склопу промене структуре капитала требало би да се реши и питање „Заставине” Медицине 
рада. Ова установа, која се и данас брине о здрављу крагујевачких радника, требало би да 
постане део градског, то јест здравственог система Србије. 

У Групи „Застава возила” (са 62 одсто) преовлађује друштвени капитал. Више од 30 процената 
ове групације припада Фонду за развој Републике Србије, а остатак капитала је у рукама 
мањинских акционара. 

Пошто је држава донела одлуку да Групу „Застава возила” сврста у ред предузећа од 
стратешког значаја, фирмама из ове групације је продужен рок за приватизацију до краја маја 
наредне године. До тада биће заштићене од поверилаца. После тога им, уколико не буду 
продате, следи стечај који се у Србији по правилу завршава стављањем катанца на врата. То 
ће бити тачка на причу која је започела још 1955. године, када је у Крагујевцу покренута 
производња чувеног „фиће 750”. 

У Групи „Застава возила” и даље је формално запослено око 1.000 људи. Тај број опада са 
сваким новим социјалним програмом који се радницима нуди као неки вид избављења из 
хаоса у који су гурнути пре петнаестак година, када је донета одлука да се у Србији све 
приватизује. Немали број некадашњих радника „Заставе” нашао је посао у такси фирмама, 
други су постали самостални аутомеханичари, електричари, лимари, а има и оних који се баве 
столарским и молерским пословима. Највише њих је завршило на „бироу рада”, где су 
дочекали или још чекају пензију. 

У најтежој ситуацији нашли су се млађи радници који су, упркос највишем степену 
образовања, остали без икаквог посла. 

Нека „Заставина” предузећа попут „Тапацирнице” и „Алатнице” успешно су приватизована, 
као и некадашња окосница целог „Заставиног” система – „Ковачница”. Та фабрика је због 
несавесног пословања менаџмента који је поставио власник из Бугарске гурнута у стечај. 

„Застава” је некада имала на стотине коопераната у целој старој Југославији и хранила је, 
укључујући и чланове породица запослених, око пола милиона људи. Данас је у „Фијату”, који 
је преузео само „Заставину” фабрику аутомобила, запослено „свега”око 3. 000 радника који 
месечно, у просеку, успеју да зараде између 300 и 350 евра. 

Реструктурирање (деоба) „Заставе”, ради лакше приватизације, покренуто је 2001. године. 
Овај процес се полако завршава. Држава ће свакако бити задовољна, јер ће и последњи 
трагови друштвеног капитала у Србији бити избрисани, али за Крагујевац и Крагујевчане то је 
било мучно и болно искуство, са последицама од којих се овај град још дуго неће опоравити. 

Бране Карталовић 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/registar_kraci_za_2000_firmi.4.html?news_id=308441 

Šta sadrži i zašto još nije objavljen godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2014. 

Registar kraći za 2.000 firmi 
Gubitak privrede nešto veći nego lane, dobit je manja, a u velikim preduzećima broj zaposlenih 

smanjen za 126.000 zaposlenih manje 

AUTOR: BOŽIDAR ANDREJIĆ 

Broj zaposlenih u velikim preduzećima tokom 2014. godine smanjen je za 126.181 pošto je u 2013. 

iznosio 430.789, a u prošloj 304. 608 (indeks 70,7), dok je u srednjim privrednim društvima pad 

nešto manji i meri se indeksom 96, ili u apsolutnim ciframa 199.576 radnika u prošloj u odnosu na 

207.904 uposlenika u 2013. U zbiru svih radnih mesta, smanjenje broja zaposlenih je manje i iznosi 

ukupno 18.839 izgubljenih radnih mesta između 2013. i prošle godine, a broj privrednih društava 

smanjen je za oko 2.000. No, i to samo relativno umanjuje značaj velikog gubitka radnih mesta u 

najvećim preduzećima, budući da su ona glavni zamajac privrede. 

Ovi podaci nalaze se u prvom poglavlju "Godišnjeg biltena finansijskih izveštaja 2014." Agencije za 
privredne registre, gde su obrađeni rezultati u realnom sektoru i u koje je, kao i u niz pokazatelja 
interesantnih za analizu i dodatna tumačenja, novinar Danasa imao uvid. 

 Jedna od zanimljivih cifara iz pomenutog Biltena odnosi se na povećanje neto gubitaka privrede 
od  gotovo 550 milijardi u prošloj, u odnosu na 478 milijardi u 2013. dok je profit koji su ostvarile 
uspešne firme manji nego 2013 i iznosi oko 417 milijardi ( u odnosu na 447,5 milijardi u prethodnoj 
godini). I niz drugih podataka iz ovog izveštaja ukazuje na dva povezana problema, od kojih jedan 
svakako nije samo privredno-ekonomski. 

 Najpre, iz njih se vidi koliko još napora treba da se uloži da bi se sve slabija privreda, posebno 
realni sektor, umesto da pada, bar približila pokazateljima iz optimističkih saopštenja 
menadžmenta srpskih reformi. Drugi, nimalo manje važan problem je u tome što su citirani podaci 
zapravo iz dokumenta koji, poput svojevremenog Memoranduma, postoji, ali ga javno nema.  

Izvori novinara Danasa, koji su mu omogućili uvid u ove podatke, u štampanoj verziji biltena, tvrde 
da je on u skladu sa zakonskom obavezom da bude objavljen odmah po završetku, pre 
objavljivanja  stavljen na uvid nadležnom ministarstvu i Vladi, odakle je sugerisano, valjda zbog 
"sukoba sa optimizmom", da ne treba još da vidi svetlo dana. U Ministarstvu privrede nam ovo 
saznanje nije potvrđeno, jer je juče ministar bio na putu, ali nam je odgovor obećan za danas. 

Da podsetimo, novinari, između ostalih i Danasovi pokazivali su interesovanje za ovaj izveštaj, 
međutim iz Agencije za privredne registre saopštavano im je da nije gotov, a da je pomeranje 
njegovog objavljivanja prouzrokovano izmenama zakona, zbog čega je ove godine po prvi put 
firmama bio pomeren rok za predaju završnih računa sa poslednjeg februarskog dana na jun. U vezi 
sa tim, na stranicama ovog "nepostojećeg" biltena na primer stoji da su "za 2014. godinu podaci 
utvrđeni i dati na osnovu zbirno obrađenih preliminarnih podataka za statističke i druge potrebe" 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/registar_kraci_za_2000_firmi.4.html?news_id=308441
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koje su inače firme obavezne da dostavljaju. "Za prethodnu godinu" , stoji dalje u Biltenu, "podaci 
su utvrđeni i dati na osnovu zbirno utvrđenih podataka iz usvojenih godišnjih finansijskih izveštaja 
za 2013. godinu".  

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/vojni_penzioneri_protestuju_u_utorak.55.html?news_id=308433 

Vojni penzioneri protestuju u utorak 
AUTOR: V. JEREMIĆ 

- Vojni penzioneri će u utorak, 29. septembra, izađi na ulice Beograda i protestovati protiv, kako 

navode, diskriminacije, ustavne neravnopravnosti, nezakonitih odluka i ignorantskog odnosa 

državnih institucija prema pravima penzionera. Protest organizuje Koordinaciono telo sastavljeno 

od deset udruženja vojnih penzionera. Očekuje se prisustvo više od 2.000 ljudi. 

Prema rečima, Mileta Delića, predsednika beogradskog odbora Udruženja sindikata vojnih 
penzionera osnovni zahtev će biti izjednačavanje prava vojnih penzionera sa civilnim. 
- Vojni penzioneri su izbačeni iz Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika i sastava 
Ministarstva odbrane, a u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) su primljeni samo 
fiktivno. Posledica toga je da su vojni penzioneri zakinuti za vanredno povećanje penzija od 11 
odsto koje su drugi penzioneri dobili 2008. Dodatno, ova situacija dovodi do toga da nama penzije 
isplaćuju bez pravnog osnova i takoreći zavisimo od nečije volje", navodi Delić.  
Prema njegovim rečima, vojni penzioneri su pokušali da zaštitu potraže pravnim sredstvima. Ipak, i 
pored odluke Ustavnog suda koji je uvažio njihove argumente, zahtevi im nisu uvaženi. 
"Ustavni sud je rekao da vojne penzije moraju da budu usklađene na isti način, pod istim uslovima i 
u istoj visini, kao i penzije korisnika u osiguranju zaposlenih. Ipak, tužena strana, PIO fond, umesto 
da postupi po njihovoj odluci je bespotrebno u ceo proces uvukla Upravni, Apelacioni i Kasacioni 
sud i obesmislila ceo postupak", kaže Delić i dodaje da je za sada PIO uspešan u svojoj nameri da 
ospori zakonitu isplatu penzija.  

On napominje da među vojnim penzionerima vlada mišljenje da ih je Ustavni sud, time što ne čini 
ništa da se njegova odluka sprovede u delo, doveo u nepovoljan položaj. "Protestom vojni 
penzioneri traže zakonit način isplate vojnih penzija", naglašava Delić. 

 Plan protesta 

Protest vojnih penzionera je zakazan za utorak 29. septembar na Trgu Nikole Pašića. Prema 
unapred utvrđenom planu, nakon okupljanja u 11 časova, penzioneri će krenuti u šetnju tokom 
koje će posetiti najznačajnije državne institucije i predati spisak svojih zahteva. Osim Narodne 
skupštine, Vlade i zgrade Predsedništva, vojni penzioneri će otići i do Ustavnog suda Srbije. Tamo 
će izraziti svoje nezadovoljstvo činjenicom da ovo telo još uvek nije odlučilo o ustavnosti Vladine 
odluke da smanji plate i penzije. 
 
 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/vojni_penzioneri_protestuju_u_utorak.55.html?news_id=308433
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sivoj-zoni-naplate-samo-40-odsto-kazni 

Сивој зони наплате само 40 одсто казни 
 

– Србија је претпоследња земља у Европи по брзини извршења пресуда, с обзиром на то 
да је за спровођење једне судске одлуке потребно готово 600 дана – изјавио је министар 

правде Никола Селаковић на радном сусрету с члановима и партнерима НАЛЕД-а. – Очекујемо 
да измене Закона о извршењу и обезбеђењу унапреде ефикасност јер смо кроз квалитетну 
јавну расправу дошли до добрих решења и волео бих да привреда буде редовно укључена у 
израду прописа као и да указује на проблеме у примени постојећих. 

Измене Закона о извршењу и обезбеђењу растеретиће судове великог броја старих предмета, 
део овлашћења биће пренет у надлежност извршитеља и уједначиће праксу у поступању 
судија. Селаковић је саветовао учеснике скупа да у већој мери користе инструмент медијације 
јер се суђење свуда у свету показало као скуп начин решавања спорова. 

Члан Управног одбора НАЛЕД-а Војислав Генић нагласио је да ће подршка правосудних органа 
у борби против нелегалног пословања бити веома значајна када почне примена националног 
програма за сузбијање сиве економије, на којем раде НАЛЕД и Влада Србије. 

– Подаци НАЛЕД-а показују да се оконча тек 46 одсто поступака против лица која послују у 
сивој зони и наплати 40,5 одсто казни – рекао је Генић. – Верујемо да је, осим подизања 
капацитета инспекција, битно и да се тужиоци и судије специјализују за ту врсту поступака. 
Тиме би била послата јасна порука свима који намеравају да крше закон да ће бити брзо 
откривени и кажњени. Било би неопходно и да се измени Кривични законик и олакша 
доказивање кривичних дела у области сиве економије. 

Д. У. 
  

Инспектори неће да сведоче 
Говорећи о проблему сиве економије и неефикасном решавању поступака по пријавама 
инспектора, министар правде истакао је да проблем не лежи само у судовима. Селаковић је 
навео пример да инспектор не дође на суђење да докаже прекршај или доказ који достави 
није довољно снажан, због чега пријава буде одбачена. Он је ипак додао да мањкају 
специјализована знања за поједине области и да је код дела судија присутан отпор према 
усавршавању. 

 

 

 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sivoj-zoni-naplate-samo-40-odsto-kazni
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/katalog-radnih-mesta-u-javnom-sektoru 

Каталог радних места у јавном сектору 
 

Министарство државне управе и локалне самоуправе Србије саопштило је да је почело да 
објављује радне верзије каталога радних места у јавном сектору. Како се наводи у 
саопштењу, 

сви заинтересовани имају прилику да у одговарајућем каталогу сајту Министарства пронађу и 
провере опис свог и свих других радних места, као и захтеване услове. Истиче се да каталози 
представљају попис, класификацију и основ за вредновање радних места и служе спречавању 
злоупотреба, попут „измишљања” нових радних места. 

Министарство је навело да је по старом систему било могуће да за обављање истог посла 
запослени добијају драстично различита примања, тако да је, на пример, возач – и руковалац 
механизације и манипулант и експедитор – сви с различитим примањима. Успостављањем 
каталога та подзанимања ће бити избрисана, додаје се. 

 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/visak-13000-radnika-manjak-13000-strucnjaka 

Вишак 13.000 радника, мањак 13.000 стручњака 
 

На конференцији за штампу у просторијама Удружења новинара Србије, представници 
Синдиката лекара и фармацеута Србије упозорили су на проблеме који коче и потресају 
овај друштвени сектор,истичући да се рационализација у здравству може решити 
интеграцијом приватног и друштвеног сектора, транспарентношћу у раду и бољом 
координацијом Министарства здравља, Републичког фонда за осигурање и запослених, уместо 
смањења запослених. 

- У здравству, према непотпуним подацима, постоји вишак од 13 хиљада радника – каже 
председник СЛФС др Раде Панић. – С друге стране, имамо око 13 хиљада мањка здравствених 
радника. Реч је, дакле, од вишку од 26 хиљада немедицинског особља, које је у здравство 
доспело упркос забрани запошљавања радника у јавним службама, и то су такозвани 
неуговорени радници које запошљавају директори постављени од локалних самоуправа. 

Како су истакли представници синдиката, проблем је у томе што новац за здравство 
обезбеђује Република, али њиме располаже локална самоуправа, те се дешава да због великог 
броја неуговорених радника здравствена установа буде у блокади, и не може да исплаћује 
зараде. 

- Директори локалних здравствених установа не поштују нормативе Института за јавно 
здравље Србије по којима је тачно одређен број кревета, лекара, медицинских и 
немедицинских радника по броју становника. Под “немедицински” мислим на правну службу, 
рачуноводство, а не на хигијеничаре, куваре и возаче који су нам потребни. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/katalog-radnih-mesta-u-javnom-sektoru
http://www.dnevnik.rs/drustvo/visak-13000-radnika-manjak-13000-strucnjaka
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Међу проблемима у којима се здравство налази јесте и неумреженост информационог 
система, чијим би се активирањем значајно уштедело јер би се избегле дупле претраге на 
примарном, секундарном и терцијарном нивоу. Осим тога, предлог је и да се интегришу 
установе примарне здравствене заштите на локалном нивоу с локалним болницама, како би се 
лакше долазило до специјалистичких претрага, а уштедело би се и на управним одборима, 
кажу. 

Међу истакнутим проблемима је и транспарентност. Представници синдиката предлажу 
Министарству да на свака три месеца објављује списак запослених у здравству и њихова радна 
места, јер би се тако најбоље видело ко је и где тачно вишак. 

- Од 1. јануара требало би да ступи на снагу Закон о електронском здравственом картону и 
Закон о електронском досијеу. Овим би се значајно скратио преглед пацијента и уштедело јер 
би сваки доктор у Србији на сва три нивоа заштите имао увид у све лабораторијске и 
специјалистичке претраге – каже др Панић. – Од Европске уније добијен је озбиљан новац за 
овај пројекат. Дата центар чак је радио нека три месеца. Сад не ради, а не постоји ни 
Информациони тим при Министарству. 

Међу предлозима Синдиката нашао се и повратак допунског рада у домовима здравља, као и 
изједначавање јавног и приватног сектора у области примарне заштите, где би приватни 
доктор добијао свој број обавезних пацијената, и за тај рад добијао новац од РФЗО – по 
њиховом ценовнику. 

И. Вујанов 

Армирачи у домовима здравља 
Др Раде Панић навео је да се на списку неуговорених у здравственим службама налазе и 
ботаничари и армирачи, али да зато недостају специјалисти. с тим се слаже и др Миодраг 
Алексић, председник ГО СЛФС, истичући да је просечна старост специјалиста већа од 50 
година. 

 

RTV 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/prosvetari-ako-se-zahtevi-ne-ispune-strajk_641594.html 

Prosvetari: Ako se zahtevi ne ispune - štrajk 

BEOGRAD -  

Sindikat radnika u prosveti Srbije (SRPS) upozorio je danas Vladu i Ministarstvo prosvete da će, 

ukoliko i dalje ne budu ispunili zahteve obećane sporazumom potpisanim u aprilu, ponovo 

štrajkovati. 

Predsednik SRPS-a Slobodan Brajković je na tribini "Tražimo ono što je potpisano" rekao da će SRPS 

polovinom oktobra održati jednodnevni štrajk upozorenja, kada prosvetni radnici neće držati 

nastavu prvog casa u prvoj, i prvog časa u drugoj smeni. 

"To će biti upozorenje nadležnima da se prosvetari polako ponovo pripremaju za štrajk", rekao je 

Brajković. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/prosvetari-ako-se-zahtevi-ne-ispune-strajk_641594.html
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On je podsetio da je, potpisivanjem sporazuma sa Vladom Srbije, prosvetnim radnicima obećana 

isplata jednokratke pomoći i da će biti napravljeni platni razredi za 2016. godinu što je, kako je 

dodao, daleko od finalne faze. 

Prema njegovim rečima, u Vladi i ministarstvu prosvete se slažu da su prosvetnim radnicima plate 

najmanje i da ih treba povećati, ali kada treba preduzeti konkretne korake po tom pitanju taj 

"proces se na neki način odugovlači". 

"Pre desetak dana smo poslali dopis ministru prosvete Srđan Verbiću i premijeru Aleksandru Vučiću 

u kome tražimo da ispune ono što su potpisali, ali još nismo dobili nikakav odgovor", rekao je 

Brajković na tribini koju je u Domu sindikata Beograd organizovao SRPS. 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=09&dd=23&nav_id=1042915 

"Kablovi imaju šansu, dug nije problem" 
Ministar privrede Željko Sertić ocenio je da Fabrika kablova u Jagodini ima šansu za održivo 
poslovanje, ali na žalost ima ogroman dug iz prošlosti. 

IZVOR: TANJUG  

Kako je naveo, jedan veliki dug je prema državi a drugi su komercijalni. 

"Fabrika ima potencijal i može da radi, ima proizvod koji je prepoznat i na istoku i na zapadu", 
rekao je Sertić u Fabrici kablova gde je razgovarao sa poslovodstvom i sindikatima.  
 
Razgovoru su prisustovali i predsednik Skupštine grada Jagodina Dragan Marković Palma i 
gradonačelnik Ratko Stevanović. 
 
 
Videli smo kablove za rusko tržište ali i za zemlje sa severa Evrope. To je veoma značajno, fabrika 
ima sve standarde i cenovnu mogućnost da bude konkurentna na tržištu bez obzira na sve 
opterećenje, istakao je Sertić.  
 
"Mi i dalje ostajemo kao država, u ovakvim situacijama, iza naših odluka, bićemo dobar partner i 
pokušati da uradimo sve što je u našoj moći da pomognemo, ali veliki deo posla mora da odradi 
menadžment, konsultantska kuća i sindikati", rekao je Sertić.  
 
"Uslov da Fabrika kablova nastavi da radi je da servisira dugove i isplaćuje tekuće obaveze i oni to 
sada rade - isplaćuje plate radnicima i doprinose, obaveze prema državi i dobavljačima i na taj 
način pokazuje da ima šansu za održivo poslovanje", rekao je on.  
 
"Mi ćemo uraditi sve, što je u zakonskoj mogućnosti da dugovi ne budu prepreka za buduću 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=09&dd=23&nav_id=1042915


12 

 

privatizaciju, kod privatizacije ti dugovi će biti anulirani a u slučaju nekog drugog scenarija, mi 
ćemo te dugove konvertovati u kapital ili neki drugi način, ali u svakom slučaju neće biti prepreka 
za dalje poslovanje i održavanje proizvodnje unutar fabrike", rekao je Sertić. 
 
 
Ovde, kako smo informisani, postoji ozbiljan problem dugova prema bivšim radnicima koji su tužili 
fabriku, taj dug je iz davnog perioda, i ono što je pravna činjenica ali, u realnom životu drugacija 
da je samo 10 odsto osnovni dug a sve ostalo su kamate, koje su pripisivane, objasnio je Sertić.  
 
Dogovor je da do narednog sastanka, koji će biti krajem oktobra, poslovodstvo i sindikati 
kontaktiraju sa radnicima i da naprave neke dogovore oko reprograma tih dugova kako bi ovih 1.350 
radnika koji sada rade nastavili da rade i funkcionišu, dodao je Sertić. 
  
Predsednik Skupštine grada Marković se zahvalio Vladi i resornom ministarstvu što vode računa 
"kako da pomognu preduzećima i fabrikama, koje imaju probleme a u fazi su restruktuiranja".  
 
"Ono što je važno za Kablove da će o njima od danas otići druga slika, ne kao do sada da loše radi, 
jer kada imate takvu etiketu neće niko sa vama da pravi velike ugovore", rekao je Marković.  
 
Važno je da se vidi kako da se isplate radnici dugovanja koja potražuju, predlog je da ti radnici 
dobiju jednu od fabrika, odnosno lokaciju, to je najbezbolnije i najsigurnije i fabrika da izađe iz 
problema i kako da radnici dođu do para, istakao je Marković. 
 

 

 


