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Просвета чека позив владе 
 

Аутор: И. МИЋЕВИЋ  

У четвртак штрајк у школама чланицама два највећа просветна синдиката. Унија 

синдиката просветних радника нада се разговору о захтевима. Два синдиката још 

треба да се изјасне 

 

ДВА највећа просветна синдиката најавила су штрајк упозорења за 17. новембар, на 

двогодишњицу започињања највећег штрајка у школама, а Јасна Јанковић, председница Уније 

синдиката просветних радника, јуче је поручила да пре тог датума очекује позив за разговор из 

Владе. Према њеним речима, Министарство просвете, науке и технолошког развоја отворено је 

за сарадњу, али буџет није у њиховим рукама и о повећању плата морају да разговарају с неким 

ко је задужен за финансије. После најаве штрајка, министар просвете Младен Шарчевић рекао 

је да су врата Министарства отворена за сарадњу са синдикатима. 

а разлику од штрајка пре две године, када су сва четири репрезентативна синдиката ушла 

заједнички, сада су разједињени. Унија је прва најавила протест, и то тако што ће часови бити 

скраћени током целог дана у 736 школа, њихових чланица. За њима се огласио и Синдикат 

радника у просвети Србије, најављујући најпре штрајк за понедељак, а потом за четвртак, 17. 

новембар. Иако истог дана, метод неће бити исти. У 600 школа, чланица овог синдиката, неће 

бити првог часа у првој и другој смени, а остали часови одвијаће се уобичајено. Из овог 

синдиката најављују да ће целодневни штрајк бити организован у децембру, у дану када 

Скупштина Србије буде гласала о буџету за идућу годину. 

Захтеви су, ипак, слични. Унија тражи повећање плата од 12 одсто, уместо најављених шест до 

седам. Обећано увећање зарада, кажу, само их враћа на ниво из 2014, који је једнак ономе што 

су примали и 2010, а у међувремену су се трошкови живота знатно повећали. Они од државе 

траже и да испуни обећања која је Влада дала потписујући споразум за излазак просветара из 

штрајка, прошле године. 

И у Синдикату радника у просвети Србије незадовољни су јер држава не поштује одредбе 

споразума који су са синдикатима потписали тадашњи министри Срђан Вербић и Кори 

Удовички. Њихов други захтев је реално, а не линеарно повећање плата и изједначавање плата 

у образовању са платама у другим јавним делатностима. Синдикат тражи и измене Закона о 

основама система образовања и васпитања, као и да им се годишњи проценат за минули рад са 

0,4 врати на 0,5 одсто, као што је то у другим јавним делатностима. 

Преостала два репрезентативна просветна синдиката - Синдикат образовања Србије и УГСПР 

"Независност" - још се нису изјаснила да ли ће штрајковати. 

 

НЕКА НАМ ПОМОГНУ 

МИНИСТАРСТВО просвете не може да нам повећа зараде. Знамо да новац није код њих. Али 

они треба да нам помогну и буду пролаз до Владе, да разговарамо о зарадама - каже Јасна 

Јанковић за "Новости". 
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Жртве насиља лакше до посла 
 

Аутор: Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА  

Држава ће од Нове године субвенционисати поједине фирме до 250.000 динара. 

Послодавци ће имати обавезу да им обезбеде радно место бар 12 месеци 

 

ДРЖАВА ће од Нове године сваког послодавца који буде запослио жртву породичног насиља 

или трговине људима субвенционисати са 150.000 до 250.000 динара. Висина износа зависиће 

од општине у којој су, а они ће бити дужни да их задрже на радном месту најмање годину дана. 

Према речима Александра Вулина, министра за рад, послодавци ће бити дужни да по пријему 

такве особе о томе не говоре никоме, нити да било коме предочавају разлоге и начин на који је 

жртва насиља добила посао. 

- Они ће се уговорно обавезивати на то, а све остало ће бити исто, и висина износа и временски 

период у којем је послодавац дужан да задржи особу за коју је добио субвенцију - каже Вулин. 

Све фирме које их запосле субвенционисаће Министарство за рад. Стручњаци сматрају да је ово 

веома битно за економско оснаживање жртава насиља и трговине људима и да је то једини 

начин да започну нови живот. 

Небојша Атанацковић, председник Уније послодаваца Србије, каже да, иако им је ове године 

Влада определила већа средства него раније, то није видљива олакшица за њих. 

- Треба поздравити сваку погодност намењену послодавцима - каже Атанацковић. - Често је 

важно дати само наговештај жеље, али мислим да се већина нас већ понаша друштвено 

одговорно. Важније је, међутим, да се поправи привредни амбијент, да се укину парафискални 

намети, као и да се поштује закон који прописује да цене комуналних услуга по градовима 

морају да буду исте за привреду и грађане. 

Према подацима Сигурне куће, тек свака десета жртва породичног насиља успе да се запосли 

после напуштања насилника и боравка у организованом склоништу. Оне су најчешће 

економски зависне од насилника, па га због тога тешко напуштају. Од 160 жена које су 

боравиле у сигурним кућама за последњих годину дана, тек њих двадесетак је успело да се 

запосли. 

 

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 

ЖРТВЕ насиља и трговине људима до сада су имале право само на једнократну или увећану 

социјалну помоћ. Нова мера их сврстава у категорију тешко запосливих, и надлежни се надају 

да ће овако дугорочно решити проблем њиховог запошљавања. Ту спадају још инвалиди, Роми, 

млади и особе старије од 50 година. 
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ГИГАНТ "НА ДОБОШ": Привредни суд прогласио банкрот "Југоремедије" 

 
Аутор: Сл. ПАШИЋ  

На улици се нашло 450 радника, а 3.000 малих акционара без капитала 

 

ПРИВРЕДНИ суд у Зрењанину донео је решење о одређивању банкрота за АД Фабрику лекова 

"Југоремедија" у стечају, што значи да ће имовина ове некада угледне фармацеутске компаније 

из града на Бегеју отићи "на добош"! 

- Стечајни поверилац "Хета рил естејт", као подносилац плана реорганизације, у више наврата 

позиван је да допуни и измени план, односно усклади га са проценом вредности капитала 

"Југоремедије". Како то није учинио, сматра се да је одустао од реорганизације - образложио је 

решење о банкротству судија Александар Стоиљковски. 

Када је децембра 2012. отворен стечај, вредност имовине "Југоремедије" процењена је на 22 

милиона евра. Процена која је затим уследила, тврдила је да капитал зрењанинских 

фармацеута вреди 68 милиона евра! Вештачење треће ревизорске куће свело је вредност 

фабрике на 17 милиона, па је суд од водећег повериоца захтевало да уподоби план 

реорганизације. 

Док је "Хета", која потражује око 10 милиона евра дуга, из непознатих разлога избегавала да 

изврши своју обавезу, погони "Југоремедије" издати су 2013. у закуп новосадској фирми "Унион 

медик" и она је у Зрењанину успешно обновила производњу лекова за свој рачун. Око 450 

радника "Југоремедије", који су се након стечаја нашли на улици и више од 3.000 малих 

акционара (са 52 одсто капитала иначе већински власници), надали су се спровођењу 

реорганизације и оздрављењу фабрике. Сада је јасно да је агонији дошао крај и да Зрењанин 

неповратно остаје без још једног привредног гиганта. 

- Ово је најгора ситуација за све. Вишедеценијски труд неколико генерација Зрењанинаца 

отићи ће за "тепсију рибе" - каже за "Новости" Владимир Пецикоза, бивши радник фабрике, 

тренутно председник одбора поверилаца. 

Стечајни управник Радован Савић објашњава да следи објављивање конкурса за избор 

проценитеља вредности имовине, а затим продаја фабрике како би се намирили повериоци. 

Реално је да први оглас о продаји буде објављен половином фебруара 2017. 

Према сазнањима "Новости" неколико фармацеутских компанија из иностранства показало је 

интересовање за куповину погона "Југоремедије". Међу њима је и швајцарски "Медикосвис", 

који би у граду на Бегеју да започне производњу своје палете лекова и медицинских препарата.  

 

УСКОЧИЛА КОНКУРЕНЦИЈА 

НЕСТАНАК "Југоремедије" (која је у једном тренутку покривала скоро 12 одсто тржишта Србије 

и била респектабилан извозник) спретно је искористила конкуренција. У Зрењанину је нову 

фабрику "Фармас" отворио хрватски фармацеутски концерн, "Унион медик" је подигао погон у 

Новом Саду, а никла је и фабрика лекова у Новом Бечеју, све на 50 километара. 
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ГУРНУТИ У ПРОПАСТ? 

РАДНИЦИ и мали акционари бунтом су 2007. успели да пониште приватизацију и поврате 

"Југоремедију" од контроверзног бизнисмена из Ниша Јовице Стефановића Нинија. Извршили 

су значајне инвестиције у модернизацију и успешно радили све до 2011. Тада је, сматрају, 

манипулацијама око вредности фабрике, стечај намерно изазван, а "Југоремедија" гурнута у 

пропаст?! 

 

 

 

Штрајкачи глађу у ИНПРО-у опет најављују радикализацију 

Група до 20 инвалида рада у Застави ИНПРО који непрекидно штрајкују глађу још од 11. 

октобра, поново је најавила радикализацију протеста ако надлежни у Влади Србије наставе да 

развлаче рокове за решавање њихових захтева. 

 

Пише: З. Радовановић 

Штрајкачи тренутно завршавају прикупљање документације за одлазак у инвалидску пензију 

коју, међутим, не намеравају да предају надлежнима док од Владе не добију гаранције да ће те 

пензије, онима који остваре право на њих, бити у складу са доприносима који су званично 

приказивани на њиховим платним налозима. Истовремено, запослени захтевају и прихватљив 

социјални програм за оне инвалиде који намеравају да напусте фабрику. 

Председник Штрајкачког одбора у ИНПРО-у Стеван Пушоња за наш лист каже да је у 

досадашњим разговорима са представницима надлежних министарстава и пословодством 

Групе Застава возила било наговештаја да би штрајкачима у ИНПРО-у требало да буду 

понуђене нешто веће отпремнине од 200 евра по години стажа, колико је предвиђено Законом 

о раду. Истовремено, било је, додаје, и наговештаја да би и штрајкачима који испуне услов за 

инвалидску пензију требало да буду исплаћене одговарајуће надокнаде. 

- Од свега тога, међутим, још увек нема ништа. Састанци у Министарству за рад, запошљавање 

и социјалну политику на којима би, како се нама најављује, требало да буду донете конкретне 

одлуке о нашим захтевима, одлажу се унедоглед, очито са циљем да, због исцрпљености и све 

горег здравственог стања, одустанемо од штрајка глађу. Ми смо свесни да бисмо у том случају 

одмах били проглашени за технолошки вишак и да нас нико више не би ни погледао, а камоли 

било шта питао о условима под којима бисмо отишли из фабрике. Зато ћемо да чекамо одговор 

надлежних до почетка наредне седмице, а ако га не буде, одмах ћемо радикализовати протест - 

каже Пушоња. 

Он притом истиче да су инвалиди већ одлучили на који ће начин ће спровести радикализацију, 

али додаје да о томе не желе да обавештавају јавност. 

- Штрајкачи у Застави ИНПРО су “тешко разочарани” понашањем председника Србије 

Томислава Николића, који је прекјуче, у крагујевачком Заводу за збрињавање одраслих “Мале 

пчелице", отворио реновирани павиљон, али се опет није сетио да посети инвалиде рада у 
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ИНПРО-у који су га, као шефа државе и суграђанина, у више наврата позивали да дође и 

помогне им у решавању проблема и захтева - закључује Пушоња. 

 

Радници циглане Ресава Свилајнац траже помоћ од Вучића 

Радници предузећа Статус Интеграл из Краљева, запослени у циглани Ресава Свилајнац, 

који су у штрајку већ 12 дана, обратили су се отвореним писмом премијеру Александру 

Вучићу са захтевом да помогне у решавању проблема са којима су суочени. 

 

Пише: Г. В. 

- Због неисплаћених зарада почев од маја ове године, 70 радника предузећа од 1. новембра 

мирно протестује у кругу фабрике. На протест смо натерани јер се наш послодавац предузеће 

Статус Интеграл већ месецима оглушава о наше позиве на разговоре у циљу превазилажења 

настале ситуације. Наиме, Статус Интеграл је закупио имовину предузећа Јарчујак промет у 

стечају и у складу са њим производио грађевински материјал у просторијама циглане у 

Свилајнцу. Уговор о закупу раскинут је једнострано од стране стечајног управника дана 23. јуна 

2016. године, а предузеће у стечају је 29. јуна 2016. године продато за два милиона евра 

конзорцијуму физичких и правних лица "Иван Станчић и други". Ми запослени у предузећу 

закупца очекивали смо да ћемо задржати наша радна места и код новог послодавца, када он 

уђе у посед имовине и настави са производњом, а да ће послодавац измирити своје обавезе 

према нама. Нажалост наше прогнозе су се испоставиле као нетачне јер је средином јула 

производња заустављена по директном налогу Стефана Микића, а радници послати на 

колективне годишње одморе - наводи се у писму. 

Даље се додаје да су по завршетку колективног годишњег одмора 8. августа радници сазнали да 

примопредаја објекта није извршена, и поручено им је да до даљег не долазимо на посао. До 

отпочињања протест послодавац се није огласио, тако да радницима није регулисан статус, не 

примају плате, немају здравствене књижице нити могућност да се запосле код другог 

послодавца. 

- Молимо вас да нам помогнете. Заједно можемо да остваримо циљ јер решење постоји, нови 

власник - конзорцијум “Иван Станчић и други” дао је усмено обећање да ће истог момента кад 

му се преда фабрика запослити све раднике који су ту и свима аутоматски решити статус и 

егзистенцију - наводи се у писму. 

 

 

ЕБРД проценио привредни раст Србије у 2016. години на 2,5 одсто по чему смо у доњој 

половини листе земаља у региону  

Албанија и Босна испред Србије по расту БДП-а 
 

Упркос великим најавама власти да ће Србија ове године бити међу земљама са највећим 

привредним растом у Европи чињеница је да ће се наћи негде на просеку и то просеку земаља 

Централне, Источне и Југоисточне Европе. 
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Пише: М. Обрадовић 

Према “Извештају о транзицији” Европске банке за обнову и развој представљеном 8. 

новембра Србија ће 2016. годину завршити са растом економије од 2,5 одсто. Од 11 земаља овог 

региона седам њих ће годину завршити са привредним растом већим од овог. Регион предводи 

Румунија са процењеним растом од 4,8 одсто, а ту је и Црна Гора са очекиваних четири одсто. 

Изнад просека су и Албанија са 3,3 одсто, Словачка са 3,2 одсто и Пољска са три одсто 

привредног раста. Испред Србије ће завршити и Бугарска са 2,8 одсто, па и Босна и 

Херцеговина са 2,7 одсто. Иза нас наћи ће се Хрвати, Мађари и Македонци. По нас неповољна 

околност је што је Србија претходних година имала или скроман раст (0,7 одсто у 2015. години) 

или рецесију (-1,8 одсто у 2014. години), док је већина других земаља бележила солидне стопе 

привредног раста. 

Србија ће по нечему бити прва у овом региону, а то је висина инфлације. Зачудо то овога пута 

неће бити проблем јер је пројектована инфлација у Србији један одсто, док ће већина земаља 

завршити у дефлацији. Иначе дефлација се сматра великим проблемом за економију јер 

обесхрабрује потрошњу и инвестиције што доводи до смањења привредне активности. 

Тако надугачко и нашироко хваљена реформа јавних финансија која је довела до тога да 

буџетски дефицит у 2016. буде чак двоструко нижи од планираног у поређењу са другим 

земљама у ствари и није неки успех. ЕБРД је проценио да ће Србија годину завршити са 

буџетским дфицитом од 2,4 одсто БДП-а. Када се изузме Црна Гора са огромним дефицитом од 

чак 12,1 одсто БДП-а насталим пре свега због улагања у инфраструктуру, и ту се налазимо око 

средине. БиХ и Бугарска ће имати мањак у државној каси од 0,8 одсто БДП-а док ће Мађарска 

имати дефицит од 1,5 одсто БДП-а. На нивоу Србије наћи ће се Албанија и Словачка са 

дефицитом од 2,5 одсто БДП-а, а буџети Пољске и Хрватске биће у минусу 2,8 одсто БДП-а. 

Оно што је позитивно за Србију је прилично велика процена нето прилива страних директних 

инвестиција. ЕБРД је за Србију изнео процену да ће нето прилив СДИ износити 4,8 одсто БДП-

а. Само Албанија са 8,2 одсто БДП-а и Црна Гора са 12,1 одсто БДП-а ће имати већи прилив 

страних директних инвестиција у региону. Приливи Сди осталих кретаће се од 0,5 одсто у 

Словачкој до три одсто БДП-а у Бугарској. 

Упркос расту извоза већем од раста увоза у овој години Србија ће ипак имати поприличан 

мањак у спољној трговини. Ипак прилив инвестиција биће довољан да покрије дефицит у 

текућем рачуну платног биланса који ће у 2016. години износити 4,2 одсто БДП-а. С друге 

стране земље као што су Словенија, Хрватска, Словачка, Мађарска и Бугарска оствариће 

суфиците у текућем рачуну платног биланса. Највеће дефиците у текучем рачуну платног 

биланса имаће Црна Гора са 10,3 одсто БДП-а и Албанија са чак 13,3 одсто БДП-а. 

За 2017. годину очекује се да просечан привредни раст за регион Југоисточне Европе буде три 

одсто. Међутим, ЕБРД упозорава на велику зависност економске активности земаља у региону 

од привредних кретања у Еврозони. Они су израчунали да самњење раста од један одсто у 

Еврозони директно се прелива на овај регион кроз самњење привредног раста од 0,6 одсто, а 

када се саберу укупни ефекти делује на смањење раста од један одсто у земљама Југоисточне 

Европе. 

Према оцени ЕБРД приоритети Србије би требало да буду структурне реформе, пре свега 

рационализација јавне администрације и реструктурирање државних предузећа, пре свега 

Железница, ЕПС-а и Србијагаса како би се смањио ризик за јавне финансије у наредним 
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годинама. На страни услова пословања, истиче се да парафискални намети који коштају 

привреду два одсто БДП-а треба да буду скресани. Такође, правосудни систем и процедуре 

банкрота и ликвидације морају бити унапређене. У овом извештају ЕБРД указује и потребу 

бољег спровођења уговора, као и за ефикаснијим јавним набавкама и инспекцијама. 

 

 

 и   

Вулин: Заштита злостављаних жена  

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин најавио је 
данас да ће држава од следеће године увести субвенције послодавцима који запосле жене са 
децом - жртве породичног насиља, или оне које су, због деце, породице одбациле. 

Извор: ФоНет 

Наше друштво се бори за сваку мајку и дете. Нема веће срамоте него кад дете није збринуто, 

рекао је Вулин током посете Материнском дому у коме бораве и оспособљавају се за самосталан 

живот и бригу о детету будуће и младе мајке које нису прихватиле њихове породице и средина. 

Он је рекао и да ће државни органи да преузму процес доказивања и сакупљања докумената 

којим би те жене и мајке доказивале свој статус, као и заштиту њиховог достојанства, да се на 

послу не би оговарале. 

Оне треба да добију прилику да живе, раде и заштите своју децу, нагласио је Вулин. 

У Материнском дому, који се налази у склопу центра за заштиту деце у Звечанској улици у 

Београду, има 20 места за мајке и толико за децу.  

 

 

 

ИЗНЕНАЂУЈУЋА СТАТИСТИКА Мислите да у Србији има више жена 
него мушкараца? Само сте ДЕЛИМИЧНО У ПРАВУ! 

Ауторка: Милена Родић  

Мислите да жена има више него мушкараца? У праву сте, али само делимично. Ова статистика 

ће вас прилично изненадити. 

Према подацима Републичког завода за статистику, у 2015. години рођено је 33.965 дечака и 

31.724 девојчица, што значи да у смо "старту" имали 2.241 више мушкараца него жена. Према 

званичним статистичким подацима, када се посматрају подељени према старосним групама, 

види се да су мушкарци тако бројнији све до 45. године (погледајте графику). 
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Младих мушкараца у неким старосним групама има више за готово 11.000, као што је случај у 

старосној групи од 15 до 19 година. 

Од 40. до 49. године живота, полови су према бројности готово изједначени, а онда следи 

преокрет , а већ од 60. до 65. године жена има за чак 30.000 више. Највећа разлика се, тако, 

постиже се у групи старијој од 85. година – ту је, каже статистика, за чак 31.149 више жена него 

мушкараца, односно скоро дупло! 

Зашто је то тако, питали смо стручњаке, а објашњење је занимљиво и сурово. 
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-  Демографске константе, да има више дечака него девојчица, понављају се у свакој 

популацији, не само код нас. Као најочигледнији пример драстичних разлика у том смислу 

издвајају се Кина и Индија, због абортуса. Међутим, природа је удесила да до тринаесте године 

разлика буде прилично мала. Изузеци су ретки, а на њих могу да утичу и ратови и миграције – 

објашњава демографкиња Јелена Стојиљковић Гњатовић. 

Син јединац 

Демограф Милош Младеновић се осврће и на раније услове у којима су генерације одрастале, а 

чије се последице осећају и данас. 

- Истраживање популације у Пчињском округу је пример који се може применити на целу 

државу, па и на балканске земље. Од 1901. до 1945. године чедоморство је био чест случај. 

Након рата и са беби-бумом то се нормализовало. Чест је био случај да је женско дете 

нежељено, а и породице могу желети да заснивају породицу само до мушког наследника, па 

ако је син првенац ту се и зауставити са рађањем – подсећа Младеновић. 

На 100 девојчица, према статистици, роди се 105 дечака. Тај број се са старењем изједначава 

због веће смртности мушкараца и мушке деце. 

Жене отпорније, мушкарци живе ризично 

Девојчице су, сматрају демографи, генетски отпорније на неке болести, док мушкарци живе 

ризичније, више пију, и чешће гину у саобраћајним несрећама. 

- Не верујем да ће се та тенденција мењати. Женски организам је, вероватно, и отпорнији, па и 

са новим занимањима, као и оним који су некада сматрани искључиво "мушким" на њих то 

неће утицати. И да раде у руднику, остало би исто – сматра Младеновић. 

Међутим, то да жене дуже живе јер су издржљивије, треба узети са резервом, сматрају лекари. 

- Заиста нема медицинског оправдања зашто су жене бројније. Чак су склоније стресу и 

емотивније су, но оне не дозвољавају себи да се разболе, јер се више се брину о породици. Као 

млад лекар радила сам истраживање које је показало да жене чешће посећују лекара од 

мушкараца. Захваљујући томе код њих на време буду откривене неке болесети – каже др 

Драгана Трифуновић Балановић. 

 


