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ОК РАДИО 

СИНДИКАТ АПОТЕКЕ: Све је под контролом 

Поводом ситуације у Апотеци у Врању у петак се огласио и Синдикат 
запослених у здравству и социјалној заштити Србије - Синдикална 
организација Апотеке Врање, који за себе тврди да је једини репрезентативни 
синдикат ове јавне установе. 

Према наводима овог синдиката у саопштењу које без личног  потписа потписује Сашка 
Шурбатовић, рационализација немедицинског особља је процес који је започелоМинистарство 
здравља јануара ове године. 
 
- Процес је започетдобровољним одласкомодређеног броја запослених који су се сами 
пријавили, а даљи кораци предвиђају измену систематизације на коју је добијена сагласност 
Министарства и смањење бројанемедицинског особља. 
 
Наша синдикална организацијазалагала се за очување радних места уз разумевање отежаних 
услова за пословање, који доводе у питање финансијски опстанак Установе. 
 
Управо су критеријуми нашег Синдиката били примењени приликом утврђивања вишка 
запослених, а да бизаштитила своје чланове наша организација је учинила све како би 
нашла решење за проглашени вишак запослених, па се у складу са тим обратила директорки  и 
локалној самоуправи - објашњава се у саопштењу. 
 
Према овом документу, запослени чија радна места нису била предвиђена новом 
систематизацијомпокушали су да се заштите од отпуштања формирањем нове синдикалне 
организације како би рационализацију представили као гушење синдикализма. 
 
- У њиховом саопштењу наведене су и оптужбе о “несталим милионима”. 
 
Смањење цена лекова од 01.01.2015. године, уредбом Владе Србије узроковало је негативну 
нивелацију, о којој се говори у поменутом тексту, а исту су претрпеле све државне апотеке у 
Србији. 
 
Пословање државних апотека знатно је отежано смањењем цена лекова и одливом прихода ка 
РФЗО-у, па су мере штедње биле неопходне, али су права радника поштована и зараде и остале 
накнаде суредовно исплаћиване у складу са законом, у Апотеци Врање, чији је оснивач Град 
Врање - објашњава се у саопштењу потписаном са Председник Сашка Шурбатовић. 
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ММФ потврдио: Раст БДП-а Србије 1,8 одсто у овој години 

Извор: Танјуг 

ВАШИНГТОН – Међународни монетарни фонд задржао је прогнозу раста бруто домаћег 
производа (БДП) Србије на 1,8 одсто за ову годину, док за 2017. предвиђа раст од 2,3 одсто. 

У данас објављеном извештају за централну, источну и југоисточну Европу, ММФ прогнозира 
пад дефицита буџета са прошлогодишњих 3,7 процената на 3,6 одсто БДП-а ове године, а за 
2017. годину још веће смањење на 2,7 процената. 

У 2014. години буџетски дефицит је износио 6,6 одсто БДП-а. 

Када је реч о јавном дугу Србије, ММФ констатује да је у 2014. он износио 72 одсто БДП-а, да је 
прошле године скочио на 77,4 одсто, а у овој години се очекује да ће достићи 78,9 одсто БДП-а. 

У наредној години, Фонд очекује промену тренда раста, и пад јавног дуга са 78,9 одсто на 77,9 
одсто БДП-а. 

Подсећања ради, ММФ је током традиционалног априлског заседања ММФ и Светске банке у 
Вашингтону, подигао процену раста БДП-а Србије са 1,75 на 1,8 одсто. 

Прогнозу раста српске привреде у марти је подигла и Светска банка на 1,8 одсто. 

У извештају Европске комисије од ове недеље, прогноза раста за Србију је повећана са 1,6 на 
два одсто, вођена како је објашњено, већим извозом и приливом инвестиција. 

Ниједна институција у своју прогнозу још није урачунала приватизацију Железаре Смедерево, 
за коју ће кинески Хестил платити 46 милиона евра. (Танјуг) 

 

 

Ниш: Радници и даље спавају на гробљу, градоначелник обећао помоћ 
 
Извор: Бета  
Градоначелник Ниша Зоран Перишић изјавио је данас да би волео да се радници 
погребног сектора ЈКП "Горице", који протестују јер нису примили девет плата, 
врате својим кућама и додао да град чини све да помогне 
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Градоначелник Ниша Зоран Перишић изјавио је данас да би волео да се радници погребног 
сектора ЈКП "Горице", који протестују јер нису примили девет плата, врате својим кућама и 
додао да град чини све да помогне. 

Један број радника погребног сектора ЈКП "Горице" је и протеклу, трећу ноћ провео у 
радионици за израду надгробних споменика и капели на нишком Новом гробљу. Запослени су 
се на тај корак одлучили у знак протеста јер нису примили девет плата, али и због тога јер 
немају новац да плате превоз до гробља. 

"Јуче је 'Горици' на име докапитализације уплаћено 25 милиона динара, а уз то смо договорили 
са АИК банком да преузмемо кредитно задужење овог предузећа од 63 милиона динара", казао 
је Перишић. 

Према његовим речима, град треба да уплати "Горици" још 25 милиона динара на име 
постојеће одлуке о докапитализацији, али ће вероватно бити потребна и нова 
докапитализација. 

"Мораћемо вероватно у новом сазиву Скупштине да донесемо нови акт којим ће се урадити 
додатна докапитализација", казао је Перишић. 

Он је рекао и да је проблем у "Горици" настао због прекомерног запошљавања и неадекватне 
кадровске политике.  

"Један радник који шиша траву град кошта месечно 91.000 динара. Где су одлазиле те паре - за 
раднике који немају никакве везе са тим послом", рекао је Перишић. 

Како је навео, град већ месецима покушава да добије од "Горице" нову систематизацију којом 
ће број запослених бити смањен. 

"Горица" тренутно упошљава 214 радника, а према подацима менаџмента, њен рачун је у 
блокади за 88 милиона динара. Највећи део дуга представљају плате запослених. 

 

 

Испитати пословање ЈКП Горица 

АУТОР: ФОНЕТ 

Удружени синдикати Србије "Слога" позивају надлежне у Државној ревизорској институцији 
(ДРИ) да у складу са својим овлашћењима обаве хитну или ванредну ревизију правилности 
пословања у ЈКП Горица Ниш "Погребне услуге", саопштио је данас овај синдикат. 

Синдикат захтева испитивање свих трансакција и одлука пословодства у вези са примањима и 
издацима, и утврђивање да ли су оне спроведене у складу са законом, овлашћењима, и за 
планиране сврхе. 
Шездесеторо радника овог предузећа, међу којима и чланови "Слоге", у тихом очајничком 
потезу да скрену пажњу на чињеницу да више месеци уназад не примају плате, као ни новац за 
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превоз, већ неколико дана после радних обавеза не одлазе својим кућама, већ ноћи проводе на 
гробљу, крај споменика и тек ископаних рака. 
Просто је незамисливо да после више интервенција од стране града Ниша, уплата помоћи у 
милионским износима да би им рачун био одблокиран, ово предузеће које по свим 
параметрима треба нормално да функционише, а с обзиром на делатност коју обавља, и даље је 
у блокади и није способно да запосленима обезбеди зарађено и минимум егзистенције за 
њихове породице. 
Посебно је занимљива трансакција Центра за социјални рад, везана за недавно добијену и 
подељену солидарну помоћ у износу од 45.000 динара, а која је иницирана од стране 
менаџмента и дељена селективно "подобним" радницима. 
Удружени синдикати Србије "Слога" сматрају да ту нису "чиста посла" и траже да се поступи у 
складу са законом, а синдикату и јавности достави на увид чињенично стање о томе - како се 
трошио и троши новац, и да ли неко од менаџмента Горице прима зараду и социјалну помоћ 
док им већина радника у очају ноћима спава на гробљу и чека задушнице како би се 
прехранила., наведено је у саопштењу синмдиката "Слога". 
 
 

Радници који си фабрике напустили пет година до пензије по социјалном програму напокон 

условно изузети из примене Закона о ПИО 

Пуне пензије и исплата разлике од 10. маја 

АУТОР: З. РАДОВАНОВИЋ 

Крагујевац - Више од 6.000 радника који су српске фабрике напуштали по социјалном 
програму у периоду од 2010. до 2014. године, по опцији "пет година до пензије", и који су у 
међувремену отишли у мировину, коначно ће решити проблем настао након доношења новог 
Закона о пензионом и инвалидском осигурању. Њима ће, по закључку који је Влада усвојила 
25. марта, већ од 10. маја, када примају први део априлског чека, бити исплаћена и укупна 
разлика настала због умањења износа јер по новом Закону о ПИО они нису испуњавали 
старосни услов за пуну пензију. 
Конкретно, радници који су 2010. напустили фабрике по овој опцији, и лане отишли у пензију, 
наредног уторка ће, уз пензиони чек на којем ће уз умањену (превремену) пензију бити наведен 
и износ додатка (разлике) за април, добиће и укупну разлику за све претходне месеце, од 
момента кад су у 2015. отишли у пензију до априла. Од 25. маја, кад се исплаћује други део 
априлске пензије, добијаће пуни износ и на пензионом чеку ће им, као и 10. маја, стајати две 
шифре: једна на основу које ће добијати умањене пензије и друга која ће им обезбеђивати 
аутоматску исплату додатка до пуне пензије. 

На овај начин пуне пензије ће добијати само прекобројни радници који су од 2010. до 2014. 
добровољно напуштали своје фабрике уз опцију из понуђеног социјалног програма "пет година 
до пензије", док се закључак Владе који то омогућава до даљег не односи на оне који одлазе у 
пензију пре навршених 65 година живота, и којима ће се пензије исплаћивати уз примену 
казнених поена, којима се пензије умањују и до 20 одсто. 

- Казнени поени се заправо не укидају, јер би то значило измену члана 70 а новог закона о 
ПИО. Напротив, они остају на снази за све који одлазе у превремену пензију, па и за групу 
радника из "Опције пет". Међутим, како се у нашем случају ради о ретроактивној примени 
актуелног закона о ПИО, то је Влада коначно, након наших бројних протеста, нашла решење да 
се нама исплаћују разлике између умањене пензије, са казненим поенима, и оне коју треба да 
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примамо према закону о ПИО који је био на снази кад смо, уз социјални програм, одлазили из 
фабрика, и када нам је тадашња Влада гарантовала да се евентуалне измене законодавства у 
области пензијско инвалидског осигурања неће односити на нас - рекао је нашем листу 
Александар Петровић, председник Удружења "Опција пет", које окупља око 6.300 бивших 
радника оштећених ретроактивном применом новог закона о ПИО. 

Реч је, подсетимо, о моделу из социјалног програма према коме су фабричка пословодства и 
надлежни у Влади Србије радницима који их прихвате гарантовали да ће у пуну пензију моћи 
да оду када мушкарци наврше 40, а жене 35 година радног стажа. Тај програм примењиван је у 
фабрикама крагујевачке Заставе, Гоше из Смедеревске Паланке, Прве петолетке из Трстеника, 
"14. октобра" из Крушевца, чачанске Слободе и других предузећа у реструктурирању. Почетком 
прошле године, међутим, на снагу је ступио нови закон о ПИО који прописује да пуна пензија 
може да се оствари тек када мушкарци напуне 65, а жене тренутно 61,5 година живота. 
Ретроактивном применом закона о ПИО, хиљадама прекобројних радника пензије су током 
прошле и почетком ове године умањиване за око 20 одсто. 

 


