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ПРЕДРАГ ЈОЦИЋ: Штрајка у правосуђу ће сигурно бити, без обзира на 
разговоре са ММФ-ом 
Извор:ФоНет 
 
СМЕДЕРЕВО - До штрајка у правосуђу ће сигурно доћи и он не зависи од тренутних преговора 
српских званичника са представницима мисије Међународног монетарног фонда (ММФ) око 
повећања зарада, изјавио је данас члан Републичког одбора Синдиката правосуђа Србије за 
Подунавски округ Предраг Јоцић. 
- Одлука о штрајку је донета и од ње не одступамо. О односу нашег послодавца према 
правосудној администрацији довољно сведочи изјава министарке правде да ће покушати да нас 
убаци у корпус оних којима треба да се повећа плата, рекао је Јоцић. 
Он подсећа да им је још прошле године у децембру премијер обећао једнократну помоћ у 
износу од 20.000 динара и да то до данас није реализовано. 
- С друге стране, створена је клима у друштву да државни службеници ништа не раде, свесно је 

навучен гнев грађана на нас, па свакодневно трпимо несносне притиске од странака.Нигде у 

свету нема да држава хушка грађане на своје службенике, каже Јоцић и додаје да кроз руке 

десетак хиљада запослених у правосуђу свакодневно пролази више од милион предмета. 

- Нама недостају људи, а они причају о рационализацији запослених. Константно у страху због 
губитка радног места народ ћути и ради и више нећемо да ћутимо, рекао је Јоцић. 
Он је истакао да би штрајку први пут требало да се прикључе и запослени у Окружном затвору 
у Смедереву. 
Републички одбор Синдиката правосуђа Србије донео је у четвртак одлуку о тоталној обустави 

рада од 1. новембра.Они траже повећање основице за обрачун зарада државних службеника и 

намештеника у правосудним органима, односно да основица уместо 17.101 динар буде 

минимална зарада за све државне службенике, намештенике у судовима, тужилаштвима и 

затворима. 

Синдикат подсећа да плате у правосуђу нису повећаване шест година, тачније од последњег 
штрајка 2010. године, а у међувремену су смањене за десет одсто.Штрајка у судовима, 
тужилаштвима и затворима, како је највљено, почеће 1. новембра у 8 часова и трајаће до 
испуњења захтева, а минимум процеса рада биће утврђен са старешинама правосудних органа. 
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Подршка малим и средњим предузећима 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Пошто је ова година проглашена Годином предузетништва, држава је малим и средњим 
предузећима у послу већ пласирала девет и по милијарди динара помоћи. Од 33 програма, која 
спроводе различита министарства, 11 је завршено, а међу пет који тек треба да почну је и 
највећи програм Министарства привреде, захваљујући којем ће предузећима бити усмерено 
три милијарде динара, од тога 20 одсто бесповратно. 
У Министарству привреде објашњавају да је за привреднике у овом тренутку отворено 17 
конкурса. Додају да је интересовање велико, што показује чињеница да се пријавило близу 
12.000 предузећа, почетника у пословању, локалних самоуправа и кластера, који су 
аплицирали за неки од понуђених програма. Конкурс Министарства привреде и Фонда за 
развој за почетнике у пословању је и даље отворен, док се новац не утроши, а неки програми 
још нису ни почели. 
Највеће је интересовање за програме који су комбинација кредитне подршке и бесповратних 
средстава. Од 31. маја, када је објављен јавни позив подршке предузећима за набавку опреме, 
поднето је 434 захтева, а одобрено 383 у вредности од 560.774.554 динара. Укупна вредност 
инвестиција у опрему и машине за произодњу износи 2,7 милијарде динара. Тај програм је 
окончан и новац је утрошен. У том програму 25 одсто од вредности инвестиција било је 
бесповратно, 70 одсто повољан кредит пословне банке и пет одсто сопственог учешћа 
привредника. 
За програм подршке почетницима у пословању издвојено је 150 милиона бесповратних 
средстава и примљено је до сада 238 захтева. Одобрено је 104, одбијено 53, а 81 захтев се 
обрађује. Тај програм је још отворен и сви који желе да покрену посао могу се пријавити. 
По најавама из Министарства привреде, у наредном периоду биће расписан јавни позив за 
учешће у програму подстицања предузетништва кроз развојне пројекте и он је намењен 
предузећима која су изашла из такозване старт-ап фазе и потребна им је подршка за даље 
пословање. Такође, до краја године биће реализована још два програма за иновације и 
подршку интернационализацији предузећа и повезивање са страним компанијама, као и 
подршка за учешће на сајмовима и излазак на инострана тржишта. 
Помоћница министра привреде Катарина Обрадовић Јовановић  објашњава да је од 12.000 
оних који су конкурисали на неки од програма, сваки други привредник или почетник у послу 
добио новац од државе. Истиче да је од 16 милијарди, колико је опредељено за ову годину, по 
последњем пресеку који је направљен, реализовано око девет и по и око 7.000 привредних 
субјеката их је користило. 
– Ускоро се очекује расписивање једног од највећих програма у оквиру Године 
предузетништва, а реч је о развојном програму који Министарство ради с Фондом за развој и за 
који је планирано три милијарде динара – истакла је Катарина Обрадовић Јовановић. 
Бесплатна обука и за средњошколце 
Осим финансијске подршке, око 11.000 будућих предузетника имало је бесплатну обуку за 
почетак пословања. Осим њих, у програме је укључено и 3.000 ученика средњих школа. 
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Још две фабрике и 311 нових радних места 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Одлуком Савета Владе Србије за економски развој, шест страних инвеститора добиће и 
наредном периоду 22,8 милиона евра подстицаја за улагања у Србији. Они ће запослити 6.600 
радника, а укупан износ инвестиција биће већи од 90 милиона евра. Иако укупан износ 
подстицаја за отварање радних места, улагање и износ бруто зарада за запослене у 
двогодишњем периоду износи 22,8 милиона евра, просечни износ подстицаја по раднику за 
инвестиције у тим компанијама је 3.461 евро. 
Међу компанијама које ће добити подстицаје државе за улагање су „Кофикаб” и „Албон”, који 
ће у Пећинцима отворити укупно 311 нових радних места. Начелник пећиначке Општинске 
управе Жељко Трбовић истиче да је свака мера Владе Србије која доноси нова радна места, 
општини добродошла. 
– Добра вест за општину Пећинци је да су међу предузећима којима су додељени подстицаји и 
два из наше општине „Кофикаб” и „Албон”, која ће, захваљујући државним подстицајима, 
отворити укупно 311 нових радних места – истиче Трбовић. – Ове године у нашој општини 
реализовано је укупно пет инвестиција и то много значи за смањење броја незапослених у 
општини, али и за општински буyет. 
Он подсећа да компанија „Др Еткер”, која је у мају отворила и нове погоне, упошљава близу 
200 радника, да је у новом Дистрибутивном центру компаније ИПБ посао нашло 130 радника, 
док је компанија „Феникс” најавила упошљавање око 150 радника.– С обзиром на то да у 
општини Пећинци на евиденцији Националне службе за запошљавање, по подацима из 
прошлог месеца, има 1.093 незапослена, јасно је колико нам та нова радна места значе. Она ће 
у значајној мери смањити незапосленост на нашој територији, која је и у овом тренутку 
најнижа у окружењу – објашњава Трбовић. – Повећање упослености је и један од два начина на 
које ће пећиначка локална самоуправа надокнадити умањење буyетског прилива од 15 милиона 
динара. 
То умањење донео је недавно усвојени Закон о финансирању локалних самоуправа, по којем ће 
општине, уместо досадашњих 80 одсто од пореза на зараде, добијати 74 одсто.– Кроз повећање 
броја запослених на нашој територији увећаће се и буyетски прилив од пореза на зараде. Други 
начин на који ћемо компензовати ефекте новог Закона о финансирању локалних самоуправа је 
припрема квалитетних инфрастуктурних пројеката, с којима ћемо аплицирати за новац код 
републичких и покрајинских фондова – закључује Трбовић. 
Ко је компанија „Кофикаб”? 
Тунишанска компанија „Кофикаб” је произвођач жица и каблова који се најчешће користе у 
аутомобилској индустрији и део је велике групације „Елуми груп”, а у процесу отварања нове 
фабрике одабрали су Пећинце, одакле ће снабдевати своје клијенте на тржишту централне и 
југоисточне Европе, укључујући и оне које већ послују у Србији. Компанија је за те потребе 
купила браунфилд локацију „Роломатик” у Пећинцима, почела рад и запошљава 69 радника. 
Планирају да уложе још 12,4 милиона евра и у наредних неколико година запосле још 111 нових 
радника. 
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Почео састанак мисије ММФ-а и делегације Србије 
Извор: Бета 
 
Поводом шесте ревизије текућег трогодишњег аранжмана из предострожности у вредности око 
1,2 милијарде евра, мисија ММФ-а, коју предводи Џејмс Руф, састала се у Народној банци с 
делегацијом Србије. 
На састанку су са српске стране министар финансија Душан Вујовић и гувернерка НБС 
Јоргованка Табаковић и њихови сарадници. 
Мисија ММФ-а борави у Београду од 20. октобра, а планирано је да посета траје до 1. новембра. 
Тема шесте ревизије аранжмана ММФ-а са Србијом јесу фискални резултати и буџет за 2017. 
годину, напредак реформе финансијског сектора и кључне структуралне реформе, као и 
обавезе за наредну годину. 
Очекује се договор о повећању плата у јавном сектору и пензија које су умањене од новембра 
2014. године, а уочи склапања аранжмана из предострожности са ММФ-ом, потписаног у 
фебруару 2015. године. 
Влада Србије по договору са ММФ-ом спроводи мере штедње и реформе којима се смањују 
буџетски дефицит и јавни дуг и стварају повољнији услови за раст привреде.  
 

 

 
 

Штрајк у правосуђу не зависи од ММФ-а 
Пише: Фонет 
 
До штрајка у правосуђу ће сигурно доћи и он не зависи од тренутних преговора српских 
званичника са представницима мисије Међународног монетарног фонда (ММФ) око повећања 
зарада, изјавио је данас ФоНету члан Републичког одбора Синдиката правосуђа Србије за 
Подунавски округ Предраг Јоцић. 
Одлука о штрајку је донета и од ње не одступамо. О односу нашег послодавца према 
правосудној администрацији довољно сведочи изјава министарке правде да ће покушати да нас 
убаци у корпус оних којима треба да се повећа плата, рекао је Јоцић. 
Он подсећа да им је још прошле године у децембру премијер обећао једнократну помоћ у 
износу од 20.000 динара и да то до данас није реализовано. С друге стране, створена је клима у 
друштву да државни службеници ништа не раде, свесно је навучен гнев грађана на нас, па 
свакодневно трпимо несносне притиске од странака. Нигде у свету нема да држава хушка 
грађане на своје службенике, каже Јоцић и додаје да кроз руке десетак хиљада запослених у 
правосуђу свакодневно пролази више од милион предмета. 
Нама недостају људи, а они причају о рационализацији запослених. Константно у страху због 
губитка радног места народ ћути и ради и више нећемо да ћутимо, рекао је Јоцић. Он је истакао 
да би штрајку први пут требало да се прикључе и запослени у Окружном затвору у Смедереву. 
Републички одбор Синдиката правосуђа Србије донео је у четвртак одлуку о тоталној обустави 
рада од 1. новембра. 
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Они траже повећање основице за обрачун зарада државних службеника и намештеника у 
правосудним органима, односно да основица уместо 17.101 динар буде минимална зарада за све 
државне службенике, намештенике у судовима, тужилаштвима и затворима. 
Синдикат подсећа да плате у правосуђу нису повећаване шест година, тачније од последњег 
штрајка 2010. године, а у међувремену су смањене за десет одсто. Штрајка у судовима, 
тужилаштвима и затворима, како је највљено, почеће 1. новембра у 8 часова и трајаће до 
испуњења захтева, а минимум процеса рада биће утврђен са старешинама правосудних органа. 
 
 

Полиција свакодневно преслишава синдикалног вођу 
Пише: З. Р. 
 

Радници прете тоталном обуставом рада * Антонијевић: из полиције ме зову два 

пута дневно да провере да ли ће тог дана бити организован штрајк  

Почетком прошле недеље започети штрајк упозорења запослених у Радио-телевизији 
Крагујевац, ускоро би, поручују из те медијске куће, могао да прерасте у тоталну обуставу рада. 
Уколико наредних дана не буду испуњени захтеви запослених везани за исплату заосталих 
зарада и преиспитивање приватизације РТК коју је, подсетимо, заједно са још седам – осам 
телевизија диљем Србије, пре нешто више од годину дана купио бизнисмен из Крушевца 
Радоица Милосављевић. 
Председник Синдиката УГС „Независност“ у РТК Горан Антонијевћ за наш лист каже да је 
одмах по потписивању одлуке о почетку штрајка запослених добио позив из полиције да дође 
на информативни разговор. Позван је, вели, како би дао изјаву поводом кривичне пријаве коју 
је против њега и још двојице запослених у РТК, али и лидера УГС „Независност“ Бранислава 
Чанка, у марту ове године, у време претходног штрајка у РТК, поднела тадашња директорка те 
медијске куће Славица Трифуновић. 
- Пријава против мене и двојице колега поднета је због наводног ометања запослених који нису 
у штрајку, а против Чанка зато што је неовлашћено боравио у просторијама РТК, услед чега је 
директорка Трифуновић, како је навела, добила дрхтавицу, повишени крвни притисак и друге 
тегобе - појашњава Антонијевић, који тврди да га од почетка прошлонедељног штрајка у РТК 
полиција „зове сваког дана, два пута дневно, да провере да ли ће тог дана бити организован 
штрајк“, и то уз образложење да је то „њихова радна обавеза“. 
Запослени у РТК, подсетимо, захтевају исплату четири заостале зараде, деблокаду рачуна 
фирме којој су искључени телефони и интернет, као и да власник Радоица Милосављевић 
напокон у набавку нове опреме за Радио-телевизију Крагујевац инвестира 150.000 евра. 
Милосављевић ту обавезу није испунио у уговорном року, до 13. октобра, кад је истекло годину 
дана од приватизације РТК, чиме су се стекли услови за раскид купопродајног уговора. 
Министарство привреде, међутим, и даље не реагује на ту чињеницу, већ запосленима у РТК 
поручује да ће тек 30. октобра да затражи ревизорски извештај о реализацији купородајног 
уговора за РТК, након чега ће, према сазнањима синдикалаца, власнику Радоици 
Милосављевићу бити дат додатни рок од 30 дана за испуњавање уговорних обавеза. 
Синдикат „Независност“ је, истичу у тој организацији, све ближе одлуци да позове запослене у 
РТК да тотално обуставе рад. 
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Биће посла за 3.000 инжењера  
Аутор:Ј.СИМИЋ  

 

Почела изградња великог Научно-технолошког парка у Новом Саду. Објекат на 29.000 
квадрата, вредан 12,6 милиона евра, завршиће се 2018 
ПОЛАГАЊЕМ камена темељца у недељу је у кампусу Универзитета у Новом Саду почела 
изградња Научно-технолошког парка. Реч је о једној од највећих инвестиција, вредној око 12,6 
милиона евра, чија реализација ће допринети запошљавању нових професора и асистената, 
али и образовању већег броја инжењера у ИТ сектору. 
Научни парк протезаће се на 29.000 квадратних метара, од чега је 10.000 квадрата предвиђено 
за учионице и лабораторије Факултета техничких наука. Остатак простора намењен је 
компанијама које су произашле из тог факултета и које ће ту, како се планира, запослити још 
око 3.000 нових инжењера. 
Камен темељац положили су председник Покрајинске владе Игор Мировић и градоначелник 
Новог Сада Милош Вучевић, заједно са министарком државне управе и локалне самоуправе 
Аном Брнабић, министром омладине и спорта Вањом Удовичићем, деканом ФТН проф. др 
Радетом Дорословачким и Луком Наваром, извршним директором компаније Италиана 
Цострузиони. 
Председник Покрајинске владе Мировић истакао је да су Град, Покрајина и Република 
заједнички успели да припреме овај пројекат, те да га доведу до почетка реализације. 
- По завршетку радова имаћемо прилику да у овом објекту поставимо један нови развојни 
темељ када је реч о науци и њеној употреби у пракси, а то је нешто што је најзначајније за АП 
Војводину и Србију - рекао је Мировић. 
Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић казао је да ће Нови Сад за две године имати 
најмодернији технолошки парк, у којем ће бити спој науке, образовања и привреде. 
Министарка Брнабић рекла је да је полагање камена темељца за изградњу Научно-
технолошког парка у Новом Саду суштина онога што ИТ савет покушава да уради, а то је спој 
образовања и привреде. 
- Желимо да имамо више ИТ стручњака, више простора и услова за идеје младих ИТ 
стручњака, за стартап компаније за производњу софтвера и за извоз не само нашег знања, него 
и за извоз производа који настају у Србији - казала је министарка Брнабић. 
По речима министра Удовичића, наука је сигурно у корену успеха сваке државе. Додао је да је 
објекат у Новом Саду један од четири научно-технолошка парка који ће у наредне четири 
године бити изграђени у Србији.  
ВИШЕ И ПРОФЕСОРА 
ДЕКАН ФТН Раде Дорословачки навео је да ће у згради Научно-технолошког парка моћи да 
ради много више професора и асистената, посебно у ИТ сектору. То ће допринети школовању 
већег броја инжењера за којима постоји потражња на тржишту. 
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ПРОПАЛО БОГАТСТВО Зашто су бање у Србији спале на најниже гране  
Извор:Блиц 

  

Бање у Србији су тешко поднеле транзицију. Већина веома тешко послује, а неке су пред 
распадом. 
У Србији постоји преко хиљаду изворишта хладне и топле минералне воде, као и велико 
богатство минералног гаса и лековитог блата. Захваљујући том богатству, бање помажу или 
олакшавају тегобе, убрзавају лечење или зарастање разних прелома. У Србији званично има 
више од 40 бања и лечилишта. То је статистика. У реалном животу је стање прилично сиво. 
Неуспеле приватизације, тајкуни и јавашлук довели су неке од наших бања да не само да нису 
места за одмор већ их сви заобилазе у широком луку. Матарушка, Нишка, Буковичка бања само 
неке бање које су у СФРЈ биле омиљене, а данас би могле да послуже за снимање хорор филма. 
Ипак, на срећу има и позитивних примера. 
Матарушка бања: Србија има свој Чернобиљ! 
Матарушка Бања данас изгледа попут остатака Чернобиља након експлозије у нуклеарном 
реактору. Једина разлика је то што земља и ваздух нису загађени, остало је потпуно идентично. 
Нагло урушавање Матарушке Бање кренуло је 90-их година, да би након доласка таласа 
избеглих и расељених с КиМ почела потпуно да тоне. Многе виле послужиле су као 
прихватилиште за немоћан и преплашен народ, а они су остали да у њима живе пуних 15 
година. Осим хотела "Термал", који је једини остао да ради, више није било могућности да 
туристи уживају у чарима предратне Матарушке Бање. Њен траг остао је само на 
разгледницама. 
Држава се није ни у једном погледу потрудила да сачува ово место од пропасти, а данашњи 
изглед могао би једино да послужи као део сценарија неког хорора. 
- Бања изгледа као да су људи пред неком масовном заразом побегли главом без обзира, 
носећи са собом само неопходне ствари. Чернобиљ није ништа наспрам онога што се нама 
догодило. Бања је умрла, а ми смо остали у њој. Паркови су уништени, а да не причам о 
предратним, некад тако дивним вилама. Играли смо се као деца у њиховим парковима. Лети 
нам је било далеко занимљивије јер је било пуно гостију. Али и зима је имала својих чари. 
Своје детињство крајем 70-их и почетком 80-их не бих мењао ни с једним вршњаком из 
Краљева - прича Милош Петровић. 
Природна лечилишта Матарушка и Богутовачка бања од пре пар месеци су у стечају. 
Богутовачка бања остала је без гостију након затварања купатила. 
У Богутовачкој бањи протеклих деценија успешно је лечено на десетине хиљада гостију - 
пацијената из земље и света. Сада се сви питају има ли лека за њу. Посебно су незадовољни 
власници кућа за издавање. 
Врњачка Бања: Понос бањског туризма 
Врњачка Бања је најпознатија српска бања, која је ове године прославила 148 година туризма. 
Историја бањског туризма у Врњцима везује се за 1868. годину, када је крушевачки окружни 
начелник Павле Мутавџић с неколицином добротвора и виђенијих људи из Крушевца, 
Карановца (Краљева) и Трстеника формирао „Основателно фундаторско друштво кисело-вруће 
воде“ у Врњцима. 
Врњачка Бања је успон доживела 1950-1960. године с повећањем броја посетилаца. 
Осамдесетих година прошлог века, имала је највећи број посета - близу 200.000 посетилаца, 
који су остварили два милиона ноћења. Данас је слика „краљице српских бања“ ипак другачија, 
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јер је период транзиције кроз који је Србија пролазила оставио траг и на њој. Али и поред тога, 
успела је да задржи епитет најпосећеније бање у Србији. 
Туристички комплекс ХТП „Фонтана“, туристички стуб Врњачке Бање, неколико пута је био 
предмет неуспелих приватизација, а с капацитетом од око 800 лежаја у своја четири објекта, 
представља највећу хотелску кућу у Србији. Све што поседују налази се на најексклузивнијим 
локацијама у Врњачкој Бањи. 
Председник општине Бобан Ђуровић каже да је приватизација ХТП „Фонтана“ из Врњачке 
Бање главно питање за то туристичко место. 
- Очекујемо инвеститора који ће уложити значајна финансијска средства, али и сачувати радна 
места. До сада смо разговарали с представницима „Алко групе“, компанијом „Цептер“, 
власницима хотела „Мона“ - рекао је председник општине Бобан Ђуровић. 
Бања Кањижа: Лече блатом и термалном водом већ 103 године 
Лековита својства термалне воде и пелоида - блата, већ 103 године су главни адути Специјалне 
болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“ јер су третмани благотворни у лечењу и 
спречавању хроничног артритиса, дегенеративних проблема кичме, хроничних болова у 
леђима, након операција костију и зглобова, поремећаја развоја и држања мускуло-скелета и 
других бољки. За лечење и опоравак доприносе минералне и бисерне купке, коришћење 
терапијских базена, хидрогалванске и друге купке, а уз то у кањишкој установи се једино у 
Србији веома ефикасно користи и подводна екстензија кичменог стуба. Блатне купке и 
терапије блатом су такође део понуде који немају многи бањски центри, па је и то разлог више 
што се пацијенти опредељују за долазак у Кањижу. Током прошле године, у Специјалној 
болници за рехабилитацију „Бања Кањижа“ инвестирано је у прву фазу реконструкције блатног 
блока и у набавку хидромасажне каде, а реализована су и значајна улагања сопственим 
средствима покрајинског буџета АП Војводине и помоћи локалне самоуправе општине 
Кањижа. Укупна вредност реализованих инвестиција износила је 37,7 милиона динара. - 
Реконструкцијом и опремањем блатног блока унапређујемо здравствено-бањски туризам 
применом природних лековитих чинилаца, термоминералне воде и пелоида, чиме се постиже 
унапређење конкурентности, како саме наше установе, тако и укупне војвођанске туристичке 
привреде на домаћем и иностраном тржишту - изјавила је директорка „Бање Кањижа“ 
Слободанка Дрндарски. 
Атомска бања: Приватизација као једини спас 
Лечилиште Атомска бања у Горњој Трепчи доживело је процват након приватизације 2008. 
године. Број посетилаца овог специјализованог лечилишта за мултиплу склерозу се из године у 
годину повећава, а лечилишни капацитети се осавремењују. 
Од 2008. године, бања је још два пута променила власника. Најпре је 2013. године први 
већински власник, предузеће „Бонида“, након пет година газдовања продао лечилиште 
„Еликсир групи“ из Шапца, која је у децембру 2014. године 75 одсто свог удела за 2,85 милиона 
евра продала фирми „Цезијум МС“ из Новог Сада. Априла 2012. године, у оквиру лечилишта 
отворена је Специјална болница „Вујан“ са 120 постеља, у рангу четири звездице. 
Приватизација Атомске бање редак је пример успешне промене власништва у чачанском крају. 
У лечилишту је запослено 130 људи. 
Буковичка бања: Краљевска, а пропада 
Буковичка бања, једна од ретких „краљевских бања“ у Србији, не ради. И поред своје 
престижности, доброг положаја јер се налази на само 78 километара од Београда, већ три 
године је затворена. Светозар Илић, један од поверилаца и бивши директор Буковичке бање, 
каже да је „стање у Буковичкој бањи катастрофално“. 
- У септембру је раскинута приватизација, а имовина треба да се врати и да се укњижи на 
Републику Србију. Буковичка бања не ради, од 2013. године нема госте. Има само генералног 
директора кога нико никада није видео. Не користи се ништа од имовине - мотел „Ловачки 
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дом“ на Букуљи, „Шкољка“ у парку Буковичке бање, хотел „Старо здање“, који је стар преко 150 
година и који је граду подарила династија Обреновић, ресторан у који је уложено 50.000 евра 
пре продаје. Све то богатство пропада. А бања је позната по минералној води, по шеталишту на 
Букуљи и била је лек за болести желуца, а најпознатија у бившој Југославији за лечење 
дијабетеса. Чека се нови стратешки партнер јер, по мишљењу свих Аранђеловчана, „срамота је 
да једна од краљевских бања буде затворена“ - каже Светозар Илић. 
О благотворности киселе воде говори податак да је још 1811. своје здравље њоме крепио 
Доситеј Обрадовић. Почетком 20. века почиње и ручно флаширање киселе воде у фабрици 
„Књаз Милош“, која је награђена најпрестижнијим међународним признањима за квалитет. 
Бања је позната по лековитој минералној води, а користи је сада једина установа која ради, а то 
је Специјална болница за рехабилитацију. Поред воде, користи се и глина за лечење обољења 
гастроинтестиналног и хепатолибијарног система. 
Овчар Бања: Време је стало  
Иако ретко који крај у Србији поседује природне ресурсе као Овчар Бања, у овој варошици, 
петнаестак километара удаљеној од Чачка, као да је време стало. Уместо да кроз место и његову 
околину, коју је природа подарила термалним изворима лековите топле воде и Овчарско-
кабларском клисуром, коју због 10 средњовековних манастира још називају „српска Света 
гора“, пролазе многобројни туристи - на улици се једва може видети живо створење. 
Мештани наглашавају да је ситуација била подношљивија док није изграђена обилазница око 
Овчар Бање на магистралном путу Чачак - Ужице. Парадоксално, један значајан 
инфраструктурни пројекат условио је потпуни суноврат варошице која се налази на непуних 50 
метара од те саобраћајнице. 
Више нико у Овчар Бању не свраћа ни на кафу. Затворена је бензинска пумпа на којој су некада 
аутомобили чекали на ред за гориво, одмах затим катанац је стављен и на киоске, а у самом 
месту затворене су и две кафане, а остала је да ради само једна продавница, у коју уђе 
двадесетак муштерија дневно. Да нема велнес центра „Каблар“, туриста ових дана не би имао 
где да сврати - причају мештани. 
Нишка Бања: Остала је само нада  
Због недовољног броја категорисаних лежајева, Нишка Бања изгубила је статус бање током ове 
године. Од три хотела, данас не функционише ниједан осим приватних вила, а раде само два 
расторана. 
Нишка бања позната је као природно лечилиште богато термоминералним изворима воде и 
природним минералним блатом. Вода извире на четири извора с температуром од 36 до 38 
степени и право је место за љубитеље природе. Као таква, некада је била веома посећена, али 
популарност међу туристима је из године у годину све више опадала. 
Становници Бање кажу да углавном туристи долазе на један дан, укључујући екскурзије и 
лечење. 
- Нишка Бања је здрава, лепа и пријатна. Некада је била посећена, али сада сви долазе 
углавном на један дан или из здравствених разлога ако морају да бораве ту. Не разумем како је 
допуштено да оволико пропадне и да изгубимо статус бање. Верујем да уз мало труда бања 
може бити омиљено место и међу младим туристима - каже Јован Здравковић. 
Нишка Бања добила је пре неколико месеци новог председника општине Дејана Јовановића 
(СНС), који је одмах након добијеног мандата најавио да ће радити на томе да поврати статус 
бање. 
Министар здравља Златибор Лончар обишао је Институт „Нишка бања“ и изјавио да је 
задовољан функционисањем ове установе, што иде у прилог томе да за Нишку Бању има наде. 
- Институт ради добро, оно што смо успели да договоримо у овом тренутку јесте реконструкција 
базена. Што се приватизације тиче, Институт сам одлучује, ако постоји жеља и уколико се нађе 
стратешки партнер који би уложио, ми смо ту да подржимо - рекао је Лончар. 
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Сокобања: Аква парк главни адут 
Сокобања је прави пример да исправно улагање у туризам може да донесе много користи. Ова 
бања својом рекордном посећеношћу, разноврсношћу гостију, али и понуде демантује 
стереотип да су бање лечилишта и одмаралишта за старе. 
У првих шест месеци ове године Сокобању је посетило 18.000 туриста, по чему је, уз Врњачку 
бању, најпосећенија у Србији, према подацима Републичког завода за статистику. 
Препуне баште угоститељских објеката, групе тинејџера, млади брачни парови са децом, срећу 
се на сваком кораку. Такође, људи из Србије који раде у иностранству све су чешћи гости. Само 
ове сезоне у Сокобањи је за 20 одсто више туриста него претходне, док се број туриста из 
разних светских земаља повећао за више од 100 процената. 
- Одлична посећеност забележена је током целе летње сезоне, а у јуну, јулу и августу тражио се 
и кревет више. Бањско шеталиште је свакодневно било пуно гостију, што је свима нама била 
информација да сезона иде у одличном правцу – каже Љубинко Миленковић, директор 
Организације за туризам и културу. 
Успешну летњу сезону Сокобањи је, неминовно, обезбедио аквапарк “Подина” који је на 
дневном нивоу бележио и до 3.000 купача. 
Рибарска бања: Профитабилни и модерни 
Рибарска бања спада у ред профитабилнијих лечилишта у Србији и у овој малом бањи подно 
Јастрепца нису одушевљени идејом да буду приватизовани. 
- Имамо одличну попуњеност капацитета. У јеку сезоне она износи 100 одсто, а на годишњем 
нивоу између 75 и 80 одсто. Специјална болница има око 500 постеља, а око 400 кревета је на 
располагању гостима у приватном смештају – истиче др Душан Шокорац, директор Специјалне 
болнице „Рибарска бања“. 
Пре пет година отворен је велнес центар који је скоро топлом везом повезан са вилом 
„Херцеговина“. На брду Самар ове године је изграђен тениски терен, а на истој локацији у 
плану је изградња три базена, за одрасле, децу и са тобоганом. 
Отворена су и три нова дијагностичка кабинета, за ултразвучну дијагностику, ЕМНГ и 
остеопорозу. 
- Купили смо нови рендген апарат јер је стари набављен још пре 50 година. Такође смо купили 
и хибербаричну комору и од 1. новембра моћи ћемо да радимо хипербаричну оксигенизацију. 
Око 40 одсто наших капацитета попуњавају пацијенти које шаље Републички фонд 
здравственог осигурања, док је остатак на тржишту – додаје Шокорац. 
Поред домаћих гостију, у Рибарску бању радо долазе и странци, из Русије, Румуније, Холандије, 
бивших југословенских република. Након ослобођења, 1834. године, књаз Милош је наредио да 
се научно испитају воде Рибарске бање на Медицинском факултету у Бечу. Од тада до данас све 
крунисане главе Србије посећивале су и боравиле у Рибарској бањи, а најчешће краљ Петар И 
Карађорђевић, који је овде лечио реуму и радио државничке послове. Декларацију о повратку 
Косова и Метохије матици Краљевини Србији потписао је у Рибарској бањи 25. августа 1913. 
године. 
Последњих осам година најпознатији гост Рибарске бање је Звонко Милојевић, бивши голман 
Црвене звезде, који се опоравља од последица тешке саобраћајне несреће. 
Бања Ковиљача: Специјална болница за понос 
Специјална болница за рехабилитацију „Бања Ковиљача“ стуб је здравственог, бањског и 
туристичког потенцијала једне од најлепших бања у Србији. Болница, која је ове године 
планирала улагања од 60 милиона динара сопствених средстава, бележи и рекордан број 
посетилаца у првих десет месеци, каже директор др Александар Јокић. 
– Прошле године смо потписали споразум са Министарством туризма и трговине Републике 
Српске, а у априлу ове и споразум о сарадњи са Тузланским кантоном и сви његови становници 
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имаће попуст десет одсто на све услуге у нашој установи од 15. новембра ове до 15. марта 
наредне године – каже директор. 
Руководство установе је решило да смањи трошкове тамо где је могуће како не би повећавали 
цене, а ван сезоне дају и одређене попусте. 
Овде раде у две смене, а да ће им ово бити пословна година из снова потврђује податак да 
дневно на терапији имају више од хиљаду пацијената, од 7 до 21 сат. Стационарно се лечи око 
600 пацијената, остали амбулантно, а установа располаже са 418 постеља, док остале смештајне 
капацитете закупљује. 
- Раније је код нас годишње лечено око 18.000 пацијената, колика је била пројекција и за ову 
годину, али по свему судећи до краја године то би могло бити и 20.000. Имали смо 135.000 
дана лечења прошле године, за ову је било процењено две хиљаде више, али је могуће да то 
буде и 140.000 – наглашава др Јокић. Установа ће за две године обележити јубилеј 160 година 
организованог лечења у бањи. 
Оно што већ годинама пропада као део стечајне масе некадашњег Хотелско-туристичког 
предузећа „Бања Ковиљача“ јесте одмаралиште „Гучево“, изграђено 1976. године по пројекту 
Михајла Митровића, са 87 соба и 216 лежајева. То је први хотел изграђен после Другог светског 
рата у Ковиљачи. 
Пролом и Луковска бања: Понос Куршумлије 
Поред Куршумлијске бање која је задњих дванаест година потпуно запуштена и препуштена 
зубу времена, у куршумлијској општини послују још две и то врло успешне бање, Пролом и 
Луковска бања. Обе бање послују у саставу „Планинке“ а.д. из Куршумлије у чијем саставу је и 
„Пролом вода“. Захваљујући одговорном политиком и сталним улагањем како у 
инфраструктуру, тако и у услове за смештај гостију, ове бање су последњих двадесетак година 
постале озбиљан конкурент у туристичкој понуди Србије. Оно што је посебно занимљиво је да 
су некада све три бање, Пролом, Луковска и Куршумлијска, биле у саставу „Планинке“, али је 
од 1987. године Куршумлијска бања изашла из тог састава. 
Луковска бања је свој процват и развој започела 1999. године изградњом хотела „Копаоник“, а 
десетак година након тога и хотела „Јелак“. У саставу ових хотела се налази по један отворени и 
затворени базен, велнес центри, а опремљени су и богатим медицинским блоком. Луковска 
бања је позната по врло успешном лечењу од болести реуматизма, остеопорозе, стања након 
прелома костију и хируршких интервенција на коштано-зглобном систему, гинеколошких 
обољења..., капацитета око 300 лежајева. Бању карактеришу обиље извора минералних вода, 
нетакнута природа шумовитог Копаоника и кристално чист ваздух. Пролом бања почела је са 
радом 1964. године изградњом хотела “Радан”, капацитета преко 400 лежајева. Сталним 
улагањем у оквиру хотела обједињен је смештај у удобном собама, савремени медицински и 
велнес третмани, садржаји за рекреацију, забаву, излете. Бања је посебно погодна за лечење 
бубрега и мокраћних путева, болести органа за варење, кожних обољења, дијабетеса... 
Неискоришћени потенцијали Баната 
Бања Русанда у Меленцима код Зрењанина, позната у региону по свом лековитом блату и 
лечењу реуматских обољења, сасвим солидно функционише и шири палету услуга велнес и спа 
програмима. Али средњи Банат има још потенцијала за бањски развој, који су потпуно 
неискоришћени. У селима Торда и Лазарево су лежишта лековите воде, која су пре неколико 
деценија експлоатисана, а сада таворе неискоришћена. У Торди, селу у општини Житиште, 
почели су интензивну кампању да се „горка вода“ и извори термалних вода температуре чак 73 
степена, поново експлоатишу, од општине Житиште добили су подршку за истражна бушења и 
поновне анализе. 
Гамзиградска бања: На рубу пропасти 
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Гамзиградска бања код Зајечара спада у ред оних које су због лоших политичких прилика 
доживеле тоталну пропаст. У некада веома посећену бању у овом делу Србије, сада ретко ко 
долази. 
Предузеће „Ромулијана“ д.о.о. у Гамзиградској бањи, комплекс састављен од хотела, ресторана 
и још неких објеката, већ три године је угашено, према незваничним информацијама због дуга 
од 200 милиона динара. Мештани Гамзиградске бање огорчени су због ситуације која влада 
годинама, али се присећају и лепших дана. 
- Било је привлачније место када је хотел радио. Сада је као пустиња, били смо први а сада смо 
најгори – каже Миливоје Станковић. 
- Ово је најугроженија бања, немамо више ништа. Некада су нам деца радила у хотелу, све је 
било живо, пуно народа у свако доба године – каже Јелица Прејковић. 
Од ове године предузеће „Ромулијана“ је у стечају. 
Куршумлијска бања: На рубу пропасти 
Једна од познатијих бања из времена старе Југославије, Куршумлијска бања затворена је већ 
скоро 12 година. Тиме је зарастао у коров и препуштен зубу времена и једини рехабилитациони 
центар у бањи, хотел „Жубор“, површине 16.500 метара. Хотел има 152 собе са 300 лежајева и 
затворен базен. У бањску својину спада и више десетина хектара земљишта у окружењу. Поред 
некада најсавременије опремљеног медицинског блока за лечење реуматских болести и 
болести локомоторног система, у самој бањи постоји више термалних извора чија топлота 
достиже 64 степена Целзијуса. Са тих извора загревала се читава бања, што је представљало 
велику уштеду, посебно у зимском периоду. Куршумлијска бања је током 2004. године 
затворена због спора око власништва и дугова. Делимично РХЦ „Жубор“ био је у власништву 
ПИО фонда, који је потраживао 14,5 милиона евра од „Жубора“. У међувремену је и Пореска 
управа затражила 44 милиона динара неисплаћеног пореза за 2003. и 2004. годину, када је 
МУП Србије користио „Жубор“. У моменту затварања било је 130 радника. План је био да се 
бања приватизује, али иако је било више заинтересованих приватника, то се није десило до 
данас. 
Епилог затварања јединог хотела је масовно исељавање становништва са овог рубног подручја 
куршумлијске општине, која се граничи дуж 102 километра са административном линијом 
Косова и Метохије. Малобројни мештани Куршумлијске бање кажу да годинама лепоту овог 
краја као да нико не жели да види. Док је хотел „Жубор“ радио, долазили су туристи, људи на 
рехабилитацију, радила је продавница, школа, крај је био жив. 
Бања Љиг: Лековиту воду загадиле фекалије 
Министарство туризма наложило је Општини Љиг да до краја овог месеца заустави пропадање 
пре четири године затворене Бање Љиг. Општина, међутим, одговара да над бањским 
комплексом нема ингеренције. 
Објекти бање, која је тај статус одлуком Владе Србије добила 2000. године, затворени су пре 
четири године, када су сви запослени остали без посла. У међувремену, бањско подручје 
постало је потпуно напуштено и запуштено, зарасло у коров и шикару као дом гмизаваца и 
инсеката, а бањска чесма са некада лековитом водом одлуком санитарне инспекције је 
затворена, пошто је загађена фекалијама. 
Група грађана Љига, од којих је један број њих био запослен у бањи, дуже време покушава да 
заустави пропадање комплекса, па су сада затражили реаговање Министарства туризма. 
- Неопходно је да до краја септембра предузмете адекватне мере у складу са Законом о бањама 
у погледу очувања и унапређења расположивих ресурса и да нас о томе обавестите писаним 
путем, уз релевантну документацију – стоји у допису Министарства Општини Љиг, који је 
потписала државна секретарка Татјана Матић. 
С друге стране, међутим, из љишке општине одговарају да над хотелом, базеном и чесмом са 
лековитом водом они немају ингеренције. Бања је, наиме, некада припадала ДП “Слобода” које 
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је потом припојено ЈКП „Београдске електране“. Пошто по закону комунално предузеће не 
може да обавља ту делатност, формирана је нова фирма “Сувобор” д.о.о. која је отишла у стечај 
па је бања практично без домаћина. 
- Општина је један од поверилаца и нама је у интересу да се стечајни поступак што пре оконча, 
што због новца који потражујемо, што због даљег развоја бање. Међутим, ми имамо 
ингеренције само на јавним површинама у бањи, али објектима немамо чак ни право приласка 
– изјавио је начелник Општинске управе Стево Вранешевић. 
У бањском компексу налази се још једна бушотина лековите воде коју је својевремено 
направило Министарство рударства. И она је напуштена. 
Звоначка бања: Срамота југа Србије 
У живописној клисури реке Јерме надомак Пирота налази се Звоначка бања и хотел „Мир“, 
некада најпосећенија локација југоисточне Србије који не ради од 2007. године. Звоначка бања 
смештена је на 680 метара висине, са извором минералне воде чија температура износи 28°Ц. 
Вода благотворно делује на нервни систем, а у склопу хотела постојао је комплетан медицински 
блок. 
- Хотел не ради од 2007. и потпуно је руиниран. Због тога је уговор са тадашњим закупцем 
раскинут, али је хотел остао без прозора и врата, без медицинског блока и 140 лежајева јер је 
закупац, како је наводио, „олакшао темеље због реконструкције зграде“. Хотел је 2008. продат 
новом власнику, који је реновирао отворене базене, а реконструкција хотела још није почела. 
 

 
 

 
 
 

Шеста ревизија: ММФ и Влада о платама и пензијама 
Извор:Бета  
 
Мисија Међународног монетарног фонда састаје се у Београду с делагацијом Србије поводом 
шесте ревизије текућег трогодишњег аранжмана из предострожности у вредности око 1,2 
милијарде евра.  
На састанку у Народној банци Србије (НБС) биће представници Владе Србије и НБС и њихови 
сарадници.  
Мисија ММФ-а коју предводи Џејмс Руф у Београду борави од 20. октобра, а планирано је да 
посета траје до 1. новембра.  
Тема шесте ревизије аранжмана ММФ са Србијом су фискални резултати и буџет за 2017. 
годину, напредак реформе финансијског сектора и кључне структуралне реформе, као и 
обавезе за наредну годину.  
Очекује се договор о повећању плата у јавном сектору и пензија које су умањене од новембра 
2014. године, уочи склапања аранжмана из предострожности са ММФ-ом, потписаног у 
фебруару 2015. године. 
Та примања, већа од 25.000 динара, умањена су за 10 одсто, а затим повећана јануара ове 
године, али не линерано. 
Највеће увећање, од четири одсто, добили су запослени у основним, средњим школама и 
установама ученичког стандарда, два одсто су повећане плате у вишем и високом школству, док 
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је онима који раде у социјалној заштити и здравству, без Републичког фонда за здравствено 
осигурање, повишица била три одсто. 
Већа примања за два одсто добили су запослени у полицији и војсци, а све пензије су увећане за 
1,25 процената.  
Влада Србије по договору са ММФ-ом спроводи мере штедње и реформе којима се смањују 
буџетски дефицит и јавни дуг и стварају повољнији услови за раст привреде. 
 

 

 


