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Апотекари: Решење уместо протеста 

Аутор: Н. СУБОТИЋ  

Радници градске апотеке данас код градоначелника. Синдикат: Задовољни смо 

резултатима састанка 

ПРВИ кораци ка решењу проблема са којима су се сукобили запослени у Апотеци "Нови Сад", 

како је "Новостима" потврдила Јелена Лопатић, председник синдикалне организације ове 

установе, а такође и лидер два протеста запослених, предузети су. 

Представници синдиката и пословодства Апотеке састали су се са Милошем Вучевићем, 

градоначелником Новог Сада, и договорили се да ће, већ следеће недеље, на новом састанку, 

предузети конкретне кораке за њихово решавање. 

Запослени у Апотеци "Нови Сад", подсећамо, два пута, 15. и 29. јуна, организовали су протестне 

шетње, тражећи да градске власти, као оснивачи ове здравствене установе, почну са 

решавањем проблема који су се нагомилали у највећој апотекарској установи у Војводини, 

старој три века, са 230 запослених. 

После првог протеста најављено је како би требало да буде формирана радна група за 

решавање проблема, пре свега са недостатком лекова, али и са кашњењем зарада. 

- Не планирамо, засад, да организујемо протесте, пошто смо задовољни резултатима које смо 

постигли на овом првом састанку са градоначелником - навела је Лопатићева. - Договорили 

смо се да за следећи састанак ми, из синдиката, као и пословодство, а такође и 

градоначелников тим, припремимо конкретне предлоге за решавање проблема, и да све три 

стране сагледају могућности да се они реализју. 

Апотекари су, иначе, на протестима указали на лошу пословну и финансијску ситуацију која 

доводи у питање опстанак установе, и на то како грађани Новог Сада, већ месецима немају 

најосновније лекове. 

МАРЖА ОД 12 ОДСТО НЕОДРЖИВА 

АПОТЕКА "Нови Сад", иначе, не финансира се из буџетских средстава, већ из прописане марже 

од 12 одсто која је тржишно неодржива, а додатни угрожавајући фактори су споре процедуре 

снабдевања преко тендера, неравноправна тржишна утакмица, непостојање одговарајуће 

регулативе у области апотекарства... 
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Пензије ће порасти два одсто 

Аутор: Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА  

Власт и економисти сагласни да је могуће повећање примања најстаријих. 

Просечни чек до краја године могао би бити виши за око 500 динара. Примања 

засад морају да расту спорије од повећања БДП 

ПЕНЗИОНЕРИ у Србији до краја године, готово је извесно, могу да очекују повећање пензија 

од два одсто. Иако то изгледа врло мало, повећањем се стварају услови за раст инвестиција и 

запослености, а тиме и за већи раст пензија у наредним годинама, каже, за "Новости", проф. др 

Милојко Арсић. 

ПЕНЗИОНЕРИ у Србији до краја године, готово је извесно, могу да очекују повећање пензија 

од два одсто. Иако то изгледа врло мало, повећањем се стварају услови за раст инвестиција и 

запослености, а тиме и за већи раст пензија у наредним годинама, каже, за "Новости", проф. др 

Милојко Арсић. 

Он додаје да, уколико би се пензије повећале значајно више, инвестиције би остале ниске, чиме 

би се поткопао раст привреде, па у будућности не бисмо могли да рачунамо на - даљи раст. 

- Имајући у виду да се у овој години очекује реални раст БДП од 2,5 до три одсто, као и да ће 

инфлација износити око 1,5 процената, оцењујем да би пензије могле да расту за око два одсто - 

каже др Арсић. - Одлука о расту плата и пензија је политичка, а на њу ће свакако утицати и 

представници ММФ. Међутим, са економске тачке гледишта укупна потрошња државе и 

грађана у наредних неколико година требало би да расте спорије од раста БДП, како би се 

створио простор за повећање домаћих средстава за финансирање инвестиција. Овакве одлуке 

би требало да буду у складу с високим растом инвестиција, запослености и стандарда у периоду 

од неколико деценија, а не да буду у функцији краткорочног раста потрошње који није одржив. 

Професор Арсић наглашава да су инвестиције у Србији врло ниске - износе око 18 одсто БДП, и 

са њима се не може очекивати дугорочно висок раст привреде, запослености, а тиме ни 

стандарда грађана. За раст БДП по стопи од четири до пет процената годишње, која би 

омогућила повећање запослености и стандарда грађана и постепено сустизање развијених 

земаља, потребне су инвестиције од око 25 одсто БДП. 

РАСТЕ ПРИВАТНИ СЕКТОРМинистар Вулин наглашава да је, од када је уведена забрана 

запошљавања, јавни сектор напустило 51.254 људи, а да је у међувремену, према подацима 

ПИО фонда који су најтачнији подаци јер се рачунају они људи који су пријављени и који 

исплаћују обавезе том фонду, у приватном сектору запослено 119.979 људи. - Разлика од преко 

68.000 људи чини ту разлику због које ми уплаћујемо мање за пензије и због које можемо у 

овом случају више пензионера да пошаљемо на опоравак - рекао је Вулин. 
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- Додатни проблем је што се и ове мале инвестиције великим делом финансирају из страних 

средстава, што није дугорочно одрживо, јер се страни кредити морају вратити, а стране 

директне инвестиције у будућности ће довести до повлачења дивиденди из Србије - каже наш 

саговорник. - Тек када инвестиције достигну 25 процената БДП, плате и пензије ће моћи да 

расту по истој стопи као и БДП а да се тиме не угрози њихов дугорочан раст. 

Проста рачуница каже да ће просечни чек до краја године бити виши за око 500 динара. 

Министар рада Александар Вулин тврди да је у касу ПИО фонда уплаћено четири милијарде 

динара више него што је планирано, што је добар показатељ да има простора за повећање. 

- У односу на исти период прошле године, то је седам милијарди динара више него што је 

планирано - рекао је Вулин. - Ако наставимо овим темпом да повећавамо количину доприноса, 

на крају године ћемо дотирати свега 35 одсто. Дакле, од половине колико је држава морала да 

дотира за сваку пензију, ми ћемо доћи само на 35 одсто, а две трећине свега што исплатимо 

биће из реалних основа. 

Др Владимир Круљ сматра да би требало узети у обзир чињеницу да је ММФ помало 

конзервативна институција која пре свега инсистира на строгој и оштрој фискалној 

консолидацији, а много мање на социјалној компоненти реформи. 

- Остварени дефицит вишеструко је мањи од планираног од почетка године - каже др Круљ. - 

Очекује се и да ће привредни раст у овој години бити већи од првобитно планираних 1,8 одсто, 

односно да ће достићи 2,5 процената, што такође позитивно утиче на макроекономску и 

фискалну стабилност земље. Наравно, очекује се да ће и реформа јавног сектора и државне 

администрације, иако с малим закашњењем, почети да даје резултате. 

Зато верујем да ће веома добри резултати фискалне консолидације, динамичног привредног 

раста и реформе јавног сектора омогућити да питање повећања плата и пензија буде на 

дневном реду разговора са мисијом ММФ приликом наредних ревизија актуелног аранжмана 

који наша земља има са Фондом током ове године. 

 

НЕХУМАНИ УСЛОВИ У "ГЕОКСУ": Двапут пуштају у тоалет, раднике зову 

циганима 

Аутор: Ј. СТОЈКОВИЋ  

Бивша радница врањске фабрике "ГЕОКС" у италијанском власништву тврди да 

запослени трпе тортуру. Раднике називају "локалцима" и "циганима", тврди 

Гордана Крстић. Жалбе у полицији 

ВРАЊАНКА Гордана Крстић (50), као искусан обућар, у новембру прошле године почела је да 

ради у фабрици обуће "Геокс", што се убрзо претворило у ноћну мору. Гордана тврди да је 

остала без посла јер се борила за раднике и зато износи у јавност детаље о, како каже, правој 
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психичкој тортури коју запослени проживљавају свакодневно, а о свему ћуте, јер су зараде у 

производњи које се крећу од 24.000 до 35.000 динара за многе право богатство. 

ВРАЊАНКА Гордана Крстић (50), као искусан обућар, у новембру прошле године почела је да 

ради у фабрици обуће "Геокс", што се убрзо претворило у ноћну мору. Гордана тврди да је 

остала без посла јер се борила за раднике и зато износи у јавност детаље о, како каже, правој 

психичкој тортури коју запослени проживљавају свакодневно, а о свему ћуте, јер су зараде у 

производњи које се крећу од 24.000 до 35.000 динара за многе право богатство. 

- Пре "Геокса", радила сам у "Коштани", "Коспорту" и у једној приватној фабрици у Врању. 

Компанија са таквим именом је за мене изазов и била сам пуна елана. Мало ми је времена 

требало да схватим да је све то "труло" и да се радници не поштују и често третирају као робови 

- говори Гордана. 

Руке јој дрхте, очи су пуне суза каже да не жали за послом, напротив, жали због тога што је 

доживела да се у свом граду осети као грађанин другог реда. Она је на почетку контролисала 

квалитет прозвода, пратила је производни процес и рад око 300 људи у двема секцијама. 

- Радници су у сталном страху. Могу само два пута у тоалет, не смеју да се жале, не смеју да 

питају, ту су да ћуте и често трпе увреде. Називају их "локалцима", "циганима" и стално прете 

отказом - каже Гордана и додаје да када би приметили да неко више од два пута иде до тоалета, 

шефица Тицијана Ћесони је радницима говорила да носе "памперс" пелене и чак је 

демонстрирала како се оне стављају. 

Гордана тврди да је често долазила Хитна помоћ. 

У марту ове године, после расправе због грешке једне раднице, сви су добили гомилу увреда и 

погрдних речи. Гордана је изашла из компаније и упутила се у полицију. После тога је, каже, 

одлазак на посао постао ноћна мора, па је престала да ради. После свега, каже да не жели да се 

врати у ову компанију. Каже и да ће покушати да закаже пријем код премијера Вучића, јер 

сматра да треба да сазна истину о томе како се третирају радници у Врању. 

Више пута смо покушали да добијемо одговоре од управе "Геокса", али тамо кажу да "немају 

коментар". У полицији нису желели да нам кажу докле се стигло са истрагом у овом случају. 

Како сазнајемо, више од десет радника "Геокса" досад је затражило помоћ полиције. 

ВЕЋ ПОВУКЛИ 8,5 МИЛИОНА ЕВРА 

"ГЕОКСУ" је 2012. одобрена субвенција у укупном износу од 11,25 милиона евра за инвестицију 

од 15,8 милиона евра и запошљавање 1.250 радника у Врању. Досад су повукли 8.437.500 евра. 

- Министарство привреде и Развојна агенција Србије контролишу уговорне обавезе 

инвеститора, трансфер новца, опреме, изградњу фабрике и запошљавање, а оне се до сад 

испуњавају. До нас нису стизале жалбе запослених, али ако постоје, треба да буду адресиране 

на надлежне инспекције рада - кажу у Развојној агенцији. 
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У РАС-у кажу да би инвеститор могао да остане без дела субвенције само ако не испуни обавезе 

из уговора. 


