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Скривали дугове губиташа од ММФ 
Аутор: Аница Телесковић 

 

„Азотара ” дугује око 50 милиона евра за гас, а МСК 30 милиона евра , док „Петрохемија” није 

платила НИС-у 105 милиона евра 

Иза кулиса минулих преговора са Међународним монетарним фондом (ММФ) остало је и једно 
непријатно признање о коме се последњих дана све више говори. Све је почело за 
преговарачким столом када су представници Министарства привреде Џејмсу Руфу, шефу 
мисије, „узели муштулук” да је петрохемијски комплекс („Азотара”, МСК и „Петрохемија”) 
поново нагомилао дугове према „Србијагасу”. 
Према нашим сазнањима, ММФ је тада први пут током трајања аранжмана из 
предострожности упознат са чињеницом да су нагомилане обавезе „Азотаре” око 50 милиона 
евра, али и да МСК није плаћао рачуне за гас. Током шесте ревизије изнета је и оквирна 
процена по којој су нагомилане обавезе овог комбината из Кикинде достигле око 30 милиона 
евра. Претходно су наше власти уверавале званичнике из Вашингтона да се са таквом праксом 
прекинуло. И државни званичници, али и Душан Бајатовић, директор „Србијагаса” уверавали 
су јавност да велики дужници сада уредно плаћају своје рачуне. „Азотара” је чак почетком јуна 
проглашена за овогодишњег добитника награде „Бизнис Партнер 2016”, коју додељује Мас 
Медија Интернешнел. Ова фирма је окарактерисана као „најперспективнија компанија 
југоисточне Европе у области производње минералног ђубрива, азотних једињења, амонијака и 
карбамида”. У међувремену смо од премијера Вучића чули да је ова власт од претходне, када је 
о петрохемијском комплексу реч, наследила ђубре. 
 
 

Лончар:Одобрено запошљавање за 234 здравствена радника 
Извор:Танјуг 
 
Министар здравља Златибор Лончар каже да је одобрено запошљавање 234 здравствена 
радника, а да ће до краја године још најмање толико њих добити посао у здравственим 
установама. 
„Од 234 здравствена радника, 129 су лекари. Одобрење је стигло, сада следи конкурс”, рекао је 
Лончар и додао да ће са новим конкурсом број запослених у здравству у последње две године 
достићи цифру од 3.000 здравствених радника, да је од тога 1.300 лекара, а да је одобрено 
4.000 специјализација. 
Он је појаснио да ће се водити рачуна да посао добију лекари који су студије медицине 
завршиле са високом просечном оценом, онима који су дуго волонтирали, који су се истакли, 
који су се жртвовали да раде без и једног динара. 
Српском здравству у овом моменту недостају највише анестезиолози, радиолози, педијатри, 
неуролози, а Министарство здравља одобравањем специјализација покушава да премости јаз 
који је настао због забране специјализација у једном периоду. 
Лончар појашњава да постоје нормативи колико може да се одобри специјализација, али да ће 
ММФ и Светска банка имати разумевање, јер у овом моменту постоји велики број специјалиста 
који имају више од 55 година и који су пред пензијом. 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/687/Anica-Teleskovic
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„Специјализација траје пет година, они имају обавезу још пет година да раде у установи да не 
могу да оду”, појашњава он. 
Колико српском здравству у овом моменту недостаје здравствених радника, министар здравља 
није могао да прецизира, али каже се тај број контролише на сваких 15 дана. 
„У целој Европи и свету одлазе људи где им се понуде бољи услови. Ми не можемо да се 
ослонимо да радимо пресек једном годишње, то радимо на 15 дана”, појашњава Лончар и 
додаје да се одлазак специјалиста , било у иностранство или у пензију, мора спремно дочекати 
са довољним бројем специјалиста. 
„Специјалисту можете да добијете минимум за пет година. Онима којима смо дали 
специјализацију пре две године, њима минимум треба још три године да буду специјалисти”, 
закључио је министар.  
 

 

 

 
 

Синдикат: Вучић необавештен, плата није 50.000 РСД 
Извор: Бета  

 
Београд -- Синдикат радника у просвети Србије саопштио је да је премијер Александар Вучића 
обмануо јавност говорећи о висини плата просветних радника.  
"Вучић је у емисији РТС изјавио да је садашња плата просветног радника 50.000 динара 
(уместо 42.658 динара), чиме је грубо обмануо јавност", наводи у саопштењу тај синдикат.  
Оцењује се и да није добро да "председник владе није обавештен од стране сарадника о томе 
колика је плата у његовој просвети".  
Сви запослени чланови Уније синдиката просветних радника Србије ступиће у једнодневни 
штрајк упозорења 17. новембра, због малих плата и неисплаћених награда.  
 

 

Просветари огорчени: Мало 7%, изгубили 90.000 РСД 
Извор: Бета 

 
Београд -- Сви запослени чланови Уније синдиката просветних радника Србије ступиће у 
једнодневни штрајк упозорења 17. новембра, због малих плата и неисплаћених награда.  

 

Штрајк ће бити организован у 736 школа скраћењем часова на 30 минута, рекла је председница 
тог синдиката и чланица Штрајкачког одбора Јасна Јанковић.  

Члан Штрајкачког одбора Добривоје Марјановић рекао је да се преузимањем радника и 
укрупњавањем норми у буџету могу постићи знатне уштеде и да се, преузимањем 11.000 
радника у претходне две године, уштедело три и по милијарде динара. "Како се може штедети 
најбоље показује пример да 39 учитеља прима плату, а не ради јер су технолошки вишак, а 
истовремено постоји 785 слободних места. Тим учитељима се годишње исплати 230.000 евра", 
рекао је Марјановић и додао да се 200 директора оглушило о прописе о преузимању радника. 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2016&mm=11&dd=08&nav_id=1197148
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2016&mm=11&dd=08&nav_id=1197148
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Она је на конференцији за новинаре казала да просветни радници не желе да буду грађани 
другог реда и да траже повећање плата од 12 одсто или 30 одсто изнад републичког просека 
зарада.  
"Заказали смо штрајк јер ништа није испуњено из Споразума о решавању 
спорних питања који је потписан у априлу прошле године са министрима 
Срђаном Вербићем и Кори Удовички", рекла је Јанковић.ева  
Према речима Јанковићеве, запосленима у основним и средњим школама и домовима ученика 
требало је да се исплате награде, али то није испуњено с образложењем да Закон о буџету не 
дозвољава.  
"Прошле године просветни радници су добили срамну помоћ од 7.000 динара, тек 
после штрајка упозорења. Држава се обавезала и да ће посебним законом уредити 
плате запослених у јавном сектору чиме би се побољшао положај запослених у јавном 
сектору, а тиме и у просвети, али ни то није учињено", рекла је Јанковићева и додала "да 
просветни радници живе изузетно лоше".  
Члан Штрајкачког одбора Владимир Аџић рекао је да су плате просветних радника сада 
13,5 одсто ниже од републичког просека.  
"Са најављеним повећањем плата од шест-седам одсто зараде ће се номинално вратити на 
ниво из новембра 2014. године. Да би се плате реално вратиле на ниво пре смањења 
од десет одсто у новембру 2014. године, потребно је повећање од 12 одсто, јер је 
инфлација у претходне две године била 4,2 одсто", рекао је Аџић.  
 
Он је додао да ни са повећањем зарада од 12 одсто зараде просветних радника неће достићи 
ниво републичког просека који је у августу био 45.286 динара, а просечне плате у просвети су 
39.924 динара.  
Према речима Аџића, сваки наставник је у претходне две године због смањења плата 
изгубио више од 90.000 динара, а у буџету је остало 7,2 милијарде динара.  
“Пошто нема изгледа да ће се скоро примењивати Закон о платним разредима, тражимо 
хитне измене Уредбе о коефицијентима и да однос плата првог, четвртог и седмог степена 
буде 1:2:4", рекао је Аџић.  
Он је истакао да нису испуњени ни други захтеви - да се у буџету повећају издвајања за 
образовање, измене чланови Закона о основама система образовања и васпитања који се 
односе на начин запошљавања, као и да се представницима репрезентативних синдиката 
омогући увид у реализацију и праћење буџета. 
 
 

Спречити одлив: Циљ да Куршумлија не опусти 
Извор:Бета 
 
Куршумлија -- Директор владине Канцеларије за Косово и Метохију Марко Ђурић изјавио је у 
Куршумлија да је циљ владе да економски развије то подручје и заустави одлив људи.  
"Влада Србије види опоравак и развој овог рубног дела Србије, као један од својих стратешких 
приоритета, од виталног значаја за очување државних и националноих интереса. Циљ је да се 
заустави одлив људи са овог подручја", казао је ђурић на састанку с представницима локалне 
самоуправе.  
Он је рекао да се између два пописа становништва, јасно види велики одлив становништва са 
територије општине Куршумлија.  
"Наша одговорност је да ова, пета по величини општина у Србији, не опусти. Ова општина, има 
огромне природне потенцијале, историјски значај и због тога је и повећана пажња Владе 
Србије према Куршумлија према читавим овим крајем", казао је он.  
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Ђурић је рекао да ће Влада Србије уложити све напоре у решавању проблема незапослености у 
циљу спречавања одлива младих људи. 
 

 

 

 
 

Немци улажу у наше дрво  
Аутор:Д. М.  

 

Конференција чланица Немачко-српске привредне коморе: СУФИЦИТ од близу 200 милиона 
долара годишње који Србија остварује од дрвне индустрије, сигуран је показатељ да је дрво 
значајан производ српске привред 
СУФИЦИТ од близу 200 милиона долара годишње који Србија остварује од дрвне индустрије, 
сигуран је показатељ да је дрво значајан производ српске привреде, те представља велики 
потенцијал домаће економије, рекао је директор Немачко-српске привредне коморе Мартин 
Кнап, јуче на отварању конференције "Машине и опрема за дрвну и дрвонпрерађивачку 
индустрију у Србији". 
О стању дрвноиндустријског сектора у Србији говорио је Бранко Главоњић, професор 
Шумарског факултета у Београду, осврнувши се пре свега на израду нове националне 
стратегије развоја дрвне индустрије Србије. 
- Настојимо да Србија постане препознатљива по производима од дрвета са високом додатом 
вредношћу - казао је Главоњић и додао "да уз технолошку модернизацију предузећа, у 
наредних пет година очекујемо експанзију развоја, и да 2022. дочекамо са извозом од 700 
милиона долара". 
У дрвноиндистријском сектору Србије тренутно је упослено 23.000 радника, што је мање него 
пре 20 година када је тај сектор запошљавао 37.000 радника, као и да производњу намештаја и 
дрвне индустрије код нас чак 95 одсто чине микро и макро предузећа, а средња само пет. 
Консултант програма извозне иницијативе Министарства за економију и енергетику СР 
Немачке, Улрих Вилд, рекао је да је изузетно задовољан што су присутне немачке компаније са 
својим новим технологијама успеле да иницирају потенцијалну сарадњу са српским 
предузећима..  
ОТВОРЕН САЈАМ НАМЕШТАЈА 
На Београдском сајму јуче је отворен 54. међународни сајам намештаја, опреме и унутрашње 
декорације, као и Међународни сајам машина, алата и репроматеријала који ће трајати до 13, 
односно 12. новембра. Цена појединачне улазнице је 300 динара, за групне посете 200 динара, 
а паркинг је 100 динара по сату. 
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Штрајк упозорења у школама  
Аутор:И. МИЋЕВИЋ 

 

Синдикати најављују да неће бити првог часа следећег понедељка. Незадовољни повишицом, 
траже казне за скривање радних места 
НАСТАВНИЦИ, чланови Уније синдиката просветних радника, организоваће у понедељак 
штрајк упозорења. Први час и у првој и у другој смени следећег понедељка неће одржати ни 
просветари са чланском картом Синдиката радника у просвети. Чека се одлука преостала два 
репрезентативна синдиката у школству. 
У Унији кажу да штрајк организују како би указали на неједнакост у повећању плата и потребу 
да просветни радници добију већу повишицу. Један од њихових захтева је и да Министарство 
просвете реагује и казни директоре који су кршили закон, скривајући слободна радна места и 
примајући раднике мимо листе технолошких вишкова. 
- Најављено повећање зарада у просвети, иако веће у процентима него у неким другим 
секторима, у износу је мање. Војска је добила, на пример, пет одсто, а у износу је то више него 
просвети - објашњава Добривоје Марјановић из Уније синдиката просветних радника. - Један 
од наших захтева је и да Министарство просвете до краја испуни обећање да ће санкционисати 
директоре који крше закон. 
И други репрезентативни синдикати су незадовољни и указују на неправилности. Они тврде да 
су Министарство просвете и школске управе злоупотребили у неким случајевима могућност да 
се на упражњена радна места, осим технолошких вишкова, приме и колеге из других општина 
и градова, ако им то одговара због спајања породице, да не би превише путовали, ако имају 
здравствене разлоге за премештај... 
СТИГЛА 224 ПРИГОВОРА РАДНОЈ групи за збрињавање технолошких вишкова стигла су 

224 приговора на директоре школа, због примања преко везе и скривања радних места. 

Добривоје Марјановић каже да анализирају сваки предмет и да гледају детаљно документацију, 

како би се свака ситуација разрешила у корист просветних радника и у складу са законом. 

Слободан Брајковић, председник Синдиката радника у просвети Србије, тврди да су му се 
јављали директори појединих школа који тврде да су преварени, јер су примили наставнике 
који су дошли са сагласношћу министарства или школске управе, али не и радне групе, која 
треба да има увид у сваки предмет. 
- Неки су имали потпис министра, иако је сумњиво да ли је требало да буду примљени. То нису 
технолошки вишкови, већ је злоупотребљена могућност да се на упражњена места приме 
колеге како би им се смањило путовање до посла или ако је реч о спајању породице или из 
здравствених разлога желе да промене школу и град - наглашава Брајковић за "Новости". - 
Школа у Земуну, по препоруци школске управе, примила је човека на 50 одсто радног времена, 
који другу половину часова држи у Гњилану, где му ради и жена. Други случај, исто из 
Београда, каже да је жена из Лесковца дошла код директора школе са препоруком 
министарства, а не зна се по ком основу јој је одобрен прелазак у Београд, није доказала 
ниједан од предуслова да јој се изађе у сусрет. 
Како би спречили овакве случајеве, чланови радне групе договорили су се да на сваку 
сагласност за прелазак наставника из једне у другу школску управу, сви чланови морају да 
ставе свој потпис.  
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У 53 установе посао за 234 медицинара  
Аутор:Б. РАДИВОЈЕВИЋ 

 

Здравство Србије кадровски се појачава, предност лекарима са високим просеком и 
волонтерима. За докторе обезбеђено 129, а за сестре и техничаре 105 радних места 
ПОСАО у здравству добиће још 234 медицинара, најавио је данас министар здравља др 
Златибор Лончар. Већина нових радних места обезбеђена је за лекаре - 129, а остатак за сестре 
и техничаре са средњом школском спремом. 
Према сазнањима "Новости", укупно 53 здравствене установе расписаће конкурсе наредних 
дана. Међу њима су Општа болница "Свети Лука" у Смедереву, Институт за ортопедско-
хируршке болести "Бањица", КБЦ "Др Драгиша Мишовић", КБЦ "Бежанијска коса", Клинички 
центар Србије, Специјална болница Младеновац, Општа болница "Стефан Високи" 
Смедеревска Паланка, Општа болница Шабац, Дечја клиника у Тиршовој, Институт за мајку и 
дете, шест завода за јавно здравље... 
Списак нових радних места направљен је према потребама за кадром које су здравствене 
установе доставиле Министарству здравља. 
Институту "Бањица", како сазнају "Новости", одобрено је да запосли четири лекара и осам 
медицинара са средњом школском спремом. Универзитетска дечја клиника и Институт за 
мајку и дете запослиће по три лекара и по пет медицинских сестара. Клиничком центру Србије 
одобрено је запошљавање четири лекара и осам сестара и техничара... 
- Водићемо рачуна да буду примљени људи који имају високи просек, као и они који су дуго 
волонтирали, који су се истакли и жртвовали се да раде без иједног динара - каже министар 
Лончар. - Одобрили смо њихово запошљавање, али сви иду на конкурс који ће у најкраћем 
могућем року бити расписан. 
РЕНОВИРАНА ОРТОПЕДИЈА Министар здравља Златибор Лончар посетио је данас 

Одељење интензивне неге ортопедије у Ургентном центру Клиничког центра Србије, које је 

реновирано и комплетно опремљено заједничким средствима Министарства здравља и КЦС. 

Од почетка године на Одељењу ортопедије било је 1.300 операција. Таквим резултатима, рекао 

је министар, ретко која болница у Европи може да се похвали. 

Са овим новим конкурсом број новозапослених у здравству у последње две године достићи ће 
3.000 здравствених радника, међу којима је 1.300 лекара. У истом периоду одобрено је готово 
4.000 специјализација. 
- На сваких 15 дана правимо кадровски пресек - каже министар Лончар. - У овом моменту 
имамо велики број специјалиста који су старији од 55 година и пред пензијом су. Постоје 
нормативи колико специјализација може да се одобри, али уверени смо да ће ММФ и Светска 
банка имати разумевања за специфичну кадровску слику здравства Србије. 
У здравственим установама најочигледнији је мањак анестезиолога, радиолога, педијатара, 
неуролога... Одобравањем специјализација које су у последњем, јесењем року добила 804 
доктора, Министарство здравља одобравањем специјализација покушава да премости јаз који 
је настао због забране специјализација у ранијем периоду. 
- Одлазак специјалиста, било у иностранство или у пензију, морамо спремно дочекати са 
довољним бројем специјалиста - каже Лончар. - Онима којима смо дали специјализацију пре 
две године треба минимум још три године да буду специјалисти. 
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Око 85 одсто запослених старије од 30 година 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
На недавној регионалној конференцији о предузетништву младих у Србији, Црној Гори и 
Босни и Херцеговини изнет је податак да је у Србији, од укупног броја запослених, сваки седми 
млађи од 30 година, што је око 15 посто, док је стопа њихове незапослености двоструко већа и 
износи 43,1 одсто. 
По подацима Републичког завода за статистику, на крају другог квартала ове године у Србији је 
било укупно 3.257.000 активног становништва, док их је у Војводини 851.900. Од тог броја 
запослено је у држави било 2.761.500, али треба нагласити да Републички завод за статистику у 
тај укупан број рачуна и оне који су имали повремене, привремене и сезонске послове и који су 
барем неколико дана радили. Статистика показује да је међу запосленима у Србији на крају 
другог квартала ове године било било 149.600 младих између 15 и 24 године и 605.000 оних 
између 25 и 34 године. У исто време, у Војводини је било укупно 716.900 запослених, а од тог 
броја старих између 15 и 24 године било је 43.700, а између 25 и 34 године – 165.900. Ако се 
сабере број младих у Војводини који су у јуну имали посао, долази се до цифре од 209.600. 
Значило би то да је у покрајини сваки трећи запослени млађи од 34 године, што је бољи однос у 
односу на друге делове Србије. 
Но, ако се погледају незапослена лица, којих је у Војводини на крају јуна било 135.000, свака 
друга млада особа је без посла: 27.700 оних између 15 и 24 године и 38.500 оних између 25 и 34. 
Када се те две цифре саберу, дође се до податка да је 66.500 младих у Војводини без посла. 
С друге стране, статистички подаци о броју неактивног становништва показују да у Војводини 
готово четвртина младих не тражи посао. Наиме, статистика тврди да је на крају другог 
квартала ове године у Војводини било 761.300 неактивног становништва, а ту се убрајају они 
који или не траже посао, или се још школују, раде на црно или живе од социјалне помоћи 
државе. Од тог броја, 134.900 неактивних било је старо између 15 и 24 године, а 49.100 је имало 
између 25 и 35. Једна и друга старосна група чине 184.000 младих неактивних становника 
Војводине. 
Члан Владиног тима за смањење сиромаштва и социјално укључивање Иван Секуловић изнео 
је податак да је на евиденцији Националне службе за запошљавање око 200.000 младих, што је 
око 36 одсто од укупног броја оних који траже посао. Тај проценат, тврди Секуловић, сврстава 
Србију у сам европски врх незапослености младих. То је разлог што Влада Србије прави 
планове за смањење броја незапослених младих, а самим тим би се повећао и број запослених 
до 30 година. 
– Покушаћемо да направимо партнерство између образовних институција и приватника – 
рекао је Секуловић. – У условима када је макроекономска стабилност остварена, имамо 
простор да улажемо у нове моделе – студетнске праксе, студентске послове, партнерства с 
бизнис-заједницом. 
Он је додао да због демографских карактеристика и због одлива мозгова Србија губи људски 
капитал. 
Неодговарајућа образовна структура 
Истраживања су показала да су млади позитивно оријентисани према бизнису и да знају да су 
приватне компаније успешне, али да, с друге стране, желе да се запосле у јавном сектору. 
Пошто је запошљавање у јавном сектору већ две године замрзнутом, све је мање могућности да 
млади дођу до радног места баш у делу у којем највише желе. Мали је проценат младих који се 
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запошљавају у приватним компанијама, мада оне по правилу траже младе кадрове. Велики 
проблем младима у Србији представља образовна структура јер немају управо оно што 
приватне компаније траже. Свакако, велику кочницу већем запошљавању младих представљају 
стари радници, који морају да чекају 65 година живота да би отишли у пензију. 
 
 

Реорганизација боља од стечаја 
Аутор:З. Делић 
 
– „Војводинапут–Бачкапут” завршиће ову годину с губитком, али је још рано говорити о томе 
колики ће бити минус на рачуну, с обзиром на то да су у 2016. измириване обавезе према 
добављачима, Пореској управи и запосленима – каже директор Драган Милошевић. 
Лане је то предузеће из Новог Сада пословало с губитком од око 300 милиона динара, али 
директор Милошевић истиче да сума није реална јер су у свођењу рачуна узимани у обзир и 
дугови из ранијих периода. Да би се избегао стечај, за 7. децембар је заказано рочиште у 
Привредном суду ради увођења реорганизације по Унапред припремљеном плану 
реорганизације (УППР) који се базира на примени уговора с ЈП „Путеви Србије” на одржавању 
магистралних и регионалних путева и учествовањем у јавним набавкама. Предузећу је у 
континуитету рачун у блокади од 2. јуна прошле године, а укупна дуговања „Војводинапута–
Бачкапута” премашују 20 милијарди динара. 
– Предузеће је у незавидан положај доспело лошом власничком транформацијом, чије 
последице се осећају и пет година после раскида власничке транформације с „Нибенс групом”, 
којом је од 2005. до 2011. године управљао Мило Ђурашковић – каже директор. 
Управо УППР треба да фирму извуче из кризе и припреми за новог инвеститора, каже он, и 
наводи да неће сви повериоци бити намирени јер  висина губитка знатно премашује  капитал 
„Војводинапута–Бачкапута” па ће новац добити обезбеђени повериоци – две банке, АИК и 
Уникредит. 
Директор Милошевић каже да од пет путарских предузећа у Војводини, добро ради 
„Војводинапут Панчево” у поседу аустријског „Штрабага”, али да су добре и две у поседу 
домаћег инвеститора, „Сремпут” и „Војпут”, док је „Зрењанинпут” лош. 
– Учествујемо у јавним набавкама и радимо по налозима „Путева Србије” па смо тако ове 
године за њих на подручју Јужнобачког округа уградили у путну мрежу 20.000 тона асфалта, а 
у 2015. дупло – 40.000 тона. Углавном на тендерима добијамо да крпимо и пресвлачимо 
коловоз, а ретко када  да градимо целу траку. У општини Темерин ове године смо одржавали 
улице, док у Оџацима завршавамо приступни пут у тамошњој индустријској зони. Зато с 
нестрпљењем очекујемо 2017. јер „Путеви Србије” најављују велике инвестиције у домаћу путну 
привреду и објављивање тендера за одржавање и изградњу српских путева. Ту видимо излаз из 
кризе, а друге путарске фирме још боље привређивање – наглашава Драган Милошевић. 
Снег може да падне 
„Војводинапут–Бачкапут” је за ову зимску сезону, која за путаре почиње 15. новембра, а 
завршава 1. априла, спремила  20 нових машина и 11 посипача. Уколико буде вејавице, на 
располагању ће имати и 37 камиона с опремом – плуговима и посипачима. Снег ће се чистити 
по налозима „Путева Србије”, који  су обезбедили со и ризлу. Предузеће одржава 70 
километара  ауто-пута првог А реда од Бешке до Фекетића и 700 километара путева  првог Б 
реда од Новог Сада према Тиси и Тителу, подручје Јужнобачког округа и општине Кула и 
Оџаци и превој на Иришком венцу, где прво настају застоји у саобраћају у случају леда и снега. 
„Војводинапут–Бачкапут” имаће пунктове у Новом Саду, Бечеју, Кули, Оџацима, Бачкој 
Паланци и Парагову и организовати дежурство 24 часа. 
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Просветари 17. новембра у штрајку 
 
Унија синдиката просветних радника Србије саопштила је да ће 17. новембра ступити у 
једнодневни штрајк упозорења јер држава није испунила оно на шта се обавезала споразумом о 
решавању спорних питања из априла 2015. године, којим је окончан штрајк просветара. Тог 
дана у школама чланицама тих синдиката часови ће бити скраћени на 30 минута. 
Председница УСПР Јасна Јанковић је рекла да траже повећање плата просветним радницима 
за 12 одсто, као и разговоре с министарствима просвете и финансија о коефицијентима. Од 
потписивања споразума у априлу 2014. ништа се није променило, а од повећања плата нема ни 
говора, рекла је Јанковић. наводећи да је повећање од 6,8 одсто само враћање на ниво плата из 
новембра 2014. Просечна плата у просвети је 39.924 динара, а професорска плата је око 42.000 
динара. 
 
 

Посао за 234 здравствена радника 
 
Министар здравља Златибор Лончар каже да је одобрено запошљавање 234 здравствена 
радника, а да ће до краја године још најмање толико њих добити посао у здравственим 
установама.   
- Од 234 здравствена радника, 129 су лекари. Одобрење је стигло, сада следи конкурс -рекао је 
Лончар и додао да ће са новим конкурсом број запослених у здравству у последње две године 
достићи 3.000 здравствених радника, да је од тога 1.300 лекара, а да је одобрено 4.000 
специјализација. 
Он је појаснио да ће се водити рачуна да посао добију лекари који су студије медицине 
завршиле с високом просечном оценом, онима који су дуго волонтирали, који су се истакли, 
који су се жртвовали да раде без и једног динара. 
Српском здравству у овом моменту недостају највише анестезиолози, радиолози, педијатри, 
неуролози, а Министарство здравља одобравањем специјализација покушава да премости јаз 
који је настао због забране специјализација у једном периоду. 
Лончар појашњава да постоје нормативи колико може да се одобри специјализација, али да ће 
ММФ и Светска банка имати разумевање, јер у овом моменту постоји велики број специјалиста 
који имају више од 55 година и који су пред пензијом. 
 

 

 

 
 

Траже заостале плате и покретање производње 
Пише: Г. В. 
 
Око 70 запослених у циглани Ресава Свилајнац већ девети дан штрајкују због неисплаћених 
шест зарада и нерегулисаног статуса.  
Радници су се поводом тога писмом обратили власнику Статус интеграла Предрагу 
Радоњанину у коме траже да се испуне њихови захтеви (исплата заосталих обавеза и 
омогућавање новом власнику циглане да уђе у фабрику). 
- За то време менаџмент Статус интеграла несметано односи последње количине залиха са 
плаца, што изазива код нас страх да власник није вољан да регулише своје обавезе. Стечајни 
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управник Мирко Петровић се и даље оглушава на наше молбе да убрза процес решавања 
власништва фабрике, и ако су ствари више него очигледне - тврде радници. 
Они у свом писму упућеном Радоњанину истичу да се производња не одвија од јула јер је 
запослене послао на колективни годишњи одмор. Тада је производња, како тврде, обустављена 
по директном налогу Стефана Микића, тадашњег власника и сина саветника председника 
Србије Предрага Микића због извршавања предаје фабрике стечајном управнику, јер је 23. јуна 
уговор о закупу циглане од стране Статус интеграла раскинут. 
- Истог дана су ваши људи на челу са техничким директором циглане у Сталаћу Сашом 
Блажићем однели део опреме за нормално одвијање производње, дизел агрегат, компресор, 
инсталације са пећи, додаваче за глину, комплетан инвентар из свих канцеларија, возила, 
аутобус за превоз запослених до радног места. Наставак производње није био могућ у таквим 
условима - наводи се у писму радника Радоњанину. 
Покушали смо јуче да добијемо и стечајног управника МИрка Петровића да проверимо због 
чега нови власник циглане није ушао у посед фабрике, али он се није јављао на телефон. 
 
 

Данас састанак о будућности Борелија 
Пише: Љ.Буквић 
 
Недељу дана након што је проглашен банкрот у сомборској фабрици обуће Борели још је 
неизвесно шта ће бити са робом, радницима, али и производњом која је до последњег дана 
радила, а како Данас сазнаје о будућности ове фирме расправљаће се данас на састанку са 
Министарством привреде. 
- Имамо састанак са Министарством привреде и видећемо шта ће бити. Предлог је да оно што 
је “чисто”, око чега нема спора, буде продато, односно да се понуди купцима, а о свему осталом 
треба да видимо шта ћемо – каже за Данас стечајни управник у Борелију Павел Северињи. 
Оно што је сигурно “чисто”, уствари подразумева да не постоје никакви имовинско-правни 
проблеми и у овом случају односи се на једну од две фабрике у Сомбору. Том логиком она би 
требало да се понуди потенцијалним купцима. Међутим, у случају Борелија, који је наследник 
хрватског Борова на територији Србије, већи део имовине је “споран”, односно већина радњи, 
којих је у тренутку стављања катанца на браве било готово 90 у Србији, и даље се воде као 
власништво Борова. С друге стране, у поједине продавнице које је Борели давао у закуп, сада 
закупци због банкрота не могу да уђу. Осим тога, део радњи није ни укњижен. 
Северињи каже да би о свим тим опцијама требало да се разговара те да би решење требало да 
се нађе на државном нивоу. Покушај да се реши имовински статус Борелија траје већ више од 
десет година, а како Србија и Хрватска нису нашле решење том проблему, након годину дана 
проведених у процесу реструктурирања, Борели је јула ове године отишао у стечај. Готово 500 
радника, колико их је било пре 10 година у овој фирми, остало је без посла. 
Стечајни поступак у Борелију покренут је због неизмирених дуговања која су тада, у јулу ове 
године, премашивала 1,8 милијарди динара и блокаде рачуна од 750 милиона динара. 
Повериоци су тада били позвани да у року од 60 дана пријаве потраживања. Пре само две 
године, на списку заинтересованих за куповину Борелија било је шест имена, међу њима су 
биле фирме из Словеније и Хрватске - Болхар и Нина комерц, као и италијанска фабрика обуће 
Проџети. 
Борели је у тренутку отварања стечаја радио послове за италијански „Ленчи“, али и за немачку 
фирму “Б. Стумп Баиер”, за коју су радили војничке чизме и патике, али је након банкрота, 
како је то Данасу рекла бивша директорка Зора Црногорац, италијанска компанија сама 
одустала, док је немачка фирма привремено зауставила снабдевање. 
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Према њеним речима Немци су чак били заинтересовани да купе фабрику, међутим, њима је 
било понуђено само да уђу у закуп. 
У Министарству привреде Данасу је пре неколико дана речено да је свим запосленим 
радницима у Борелију раскинут уговор о раду када је покренут стечај, те да је са одређеним 
бројем радника закључен уговор о делу на одређени временски период ради завршетка 
започетих послова. 
- Самим проглашењем банкротства задатак стечајног управника је да у најкраћем року и што 
већем износу уновчи имовину у циљу намирења поверилаца, између осталих и радника, те ће 
се све будуће активности одвијати у том правцу – речено је Данасу у овом Министарству, у ком 
истичу да ће све ићи теже јер је Борели предмет сукцесије. 
 
 
 

Инвалиди очекују веће отпремнине од законских 
Пише: З. Радовановић 
 
Група од 20 инвалида рада у Застави НПРО улази данас у пету недељу, односно 30 дана 
непрекидног штрајка глађу. 
Здравствено стање већине штрајкача драматично је, о чему сведочи и податак да је њих 15-так, 
од почетка протеста до сада, било хоспитализовано у крагујевачком Клиничком центру, од чега 
је троје задржано на болиничком лечењу. 
У фабричком Штрајкачком одбору признају да су последњих дана, поред воде и сокова, почели 
да “узимају и млеко”, захваљујући чему су и даље у протесту. 
Председник Штрајкачког одбора Стеван Пушоња за наш лист каже да је током данашњег дана 
у Министарству за рад требало да буде одржан састанак са пословодствима Групе Застава 
возила и ИНПРО-а и представницима Савеза самосталних синдиката Србије, те да би сутра 
могао да буде познат исход преговора на том скупу. 
- Оно што би задовољило све штрајкаче јесте гаранција да ће сви остати радно ангажовани, али 
не бисмо до краја били незадовољни ни решењем да они радници који за то испуњавају услове 
оду у инвалидску пензију, уз одговарајуће отпремнине. Одређен број инвалида би прихватио и 
социјални програм, али уз отпремнине које су веће од законских 200 евра по години стажа. 
Сматрамо да као инвалиди рада имамо право да тражимо нешто веће отпремнине од оних које 
добијају наше здраве колеге. 
За разлику од њих, ми немамо никакве шансе да се поново запослимо или да, у шестој или 
седмој деценији живота, и у здравственом стању у којем смо, започнемо сопствени бизнис - 
сматра Пушоња, напомињући да се штрајкачи надају да ће неки од њих да моћи да наставе да 
раде у ИНПРО-у. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 

 
 

Унија синдиката просветних радника најавила ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА  
Аутори:Ч. Лазић, Бета 
 
Чланови Уније синдиката просветних радника Србије ступиће у четвртак 17. новембра у 
једнодевни штрајк упозорења, када ће часови у свим школама које су чланице овог синдиката 
бити скраћени на 30 минута. 
Главни одбор синдиката донео је у петак одлуку о ступању у једнодневни штрајк упозорења 
којим од новог министра захтевају реално повећање плата и нуде решење за технолошки 
вишак и упражњена радна места. 
- Још 24. априла 2015. године постигли смо договор са тадашњим министрима Кори Удовички 
и Срђаном Вербићем и од тада је тај договор остао само мртво слово на папиру. Њих двоје се 
више не налазе у влади и не желим да тврдим да је могући разлог због ког више нису у влади 
тај што су са нама постигли договор, али ми овим штрајком желимо да подсетимо да се тај 
договор и даље није реализован - каже председница Уније Јасна Јанковић. 
Она као други разлог штрајка наводи ниске плате просветних радника. 
- Иако смо задовољни најављеним повећањем плата, желимо да истакнемо да смо и са таквим 
повећањем и даље у републичком просеку по зарадама. Желимо да подсетимо на податак да је 
у систему просвете 107.000 запослених, а да је чак 70 одсто њих високо образовано и да је 
недопустиво да су њихове плате и даље у нивоу републичког просека - подсећа Јанковић. 
Технолошки вишак и упражњена радна места  
Јасна Јанковић за "Блиц" каже да у Србији постоји око 700 упражњених радних места за 
учитеље, а да се упркос овом податку неки од њих проглашавају за технолошки вишак. 
- Желимо да понудимо јасно решење новом министру у вези са учитељима који су проглашени 
за технолошки вишак, а тренутно у Србији има упражњених више од 700 места за учитеље - 
наводи Јанковићева. 
Унија синдиката просветних радника Србије која броји 28.000 чланова у више од 736 школа у 
Србији, потписала је 24. априла 2015. године Споразум о решавању спорних питања са 
тадашњим министрима Кори Удовички и Срђаном Вербићем, којим се влада обавезала да ће 
уиспунити све тачке овог споразума. 
Унија је у априлу 2016. године покренула судски спор против Републике Србије због 
неиспуњења Споразума, а како наводе из Уније, само од испуњења договора зависи да ли ће 
повући тужбу. 
И СРПС ће се можда прикључити штрајку упозорења  
Председништво Синдиката радника у просвети Србије (СРПС) затражило је данас од министра 
просвете хитан састанак са синдикатима просвете, на којем би биле разматране неиспуњене 
обавезе из Споразума о решавању спорних питања између Владе и репрезентативних 
синдиката. 
Како је саопштено, све регионалне синдикалне организације СРПС одржаће састанке до среде, 
како би СРПС у четвртак 10. новембра, уколико одзив буде позитиван, објавио одлуку о 
једночасовном штрајку упозорења за 17. новембар, и одлуку о једнодневној обустави рада на 
дан одлучивања у Скупштини Србије о буџету за 2017. годину (у децембру). 
СРПС је затражио да почне реализација усаглашавања примања у просвети са примањима 
радника у другим делатностима, измене Закона о основама система образовања и васпитања, 
исплати новогодишње награде која је једна од обавеза из потписаног Споразума. 
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Затражена је и измена члана Посебног колективног уговора која се односи на изједначавање 
просветних радника са осталим радницима јавног сектора. 
- Вратити просветним радницима укупан минули рад (уместо минулог рада у просветној 
установи) и вратити 0,5 одсто по години минулог рада (уместо садашњих 0,4 одсто), као што је 
то у осталим јавним делатностима - саопштио је СРПС. 
 
 

КОНКУРС До краја године посао за 500 здравствених радника, ево за 
које специјалисте највише  
Аутори:Соња Тодоровић, Бета 

 

Министар здравља Златибор Лончар изјавио је данас да ће до Нове године бити запослено око 
500 здравствених радника, а да је тренутно у току конкрус за запослење њих 234. 
Како је најавио, биће запослено 129 лекара, највише анестезиолога, радиолога, педијатара и 
свих оних специјалности које недостају. 
- До нове године биће расписан још један такав конкурс - истакао је Лончар. 
Он је додао да ће одређен број њих бити запослен и у КЦС и у Ургентном центру. 
На питање колико здравствених радника недостаје Србији, Лончар је рекао да се број радника 
контролише на 15 дана и да највише недостају анестезиолози, радиолози, педијатри и 
неуролози. 
Лончар је рекао и да је до сада смењено између 15 и 20 руководилаца здравствених установа и 
додао да то није коначан број. 
Говорећи о критеријумима за избор нових директора здравствених установа, министар је рекао 
да су потребни људи који су "способни да буду руководиоци". 
Побољшање у неколико болница у унутрашњости  
Он је рекао да се стање у неким болницама у унутрашњости побољшало и навео пример 
Крушевца и Лознице. 
Лончар је најавио да ће се контроле здравствених установа спроводити ненајављено. 
- Можете да имате данас контролу, па опет вечерас. Нико вам не гарантује да ако је неко био 
данас, да сте ви мирни недељу или две - навео је министар. 
Лончар је рекао да је начелници и професори Медицинског факултета у Београду имају своје 
области и болницу у унутрашњости за коју су одговорни. 
Према његовим речима, од 70 до 90 стручњака распоређено је у здравствене установе у Србији. 
Он је рекао да није неопходно да једна цела клиника оде на конгрес у иностранство и додао да 
инсистира на томе да фармацеутске куће јавно објаве коме шта плаћају. 
- Ми јуримо неку светску медицину - светска достигнућа, а овде имамо унутрашњост којом 
нико није задовољан - навео је министар здравља. 
Кривична пријава против лекара малог Раденка, прети му одузимање лиценце  
Министар здравља потврдио је данас и да је Министарство здравља поднело кривичну пријаву 
против др Добривоја Бојанића, који је лечио дечака Раденка Никодиновића (8), преминулог 
пре месец дана од инфекције настале после прелома руке. 
- У болници нису испоштоване процедуре и зато смо поднели кривичну пријаву против лекара 
који је лечио малог Раденка - навео је Лончар. 
Он је додао да се још чека одлука суда части, који треба да утврди да ли ће др Бојанићу бити 
одузета лиценца. 
- Он тренутно не ради у болници - истакао је Лончар. 
На питање новинара да ли су контроле по болницама, које спроводи Министарство здравља, и 
смена директора, допринеле да се стање у њима поправи, министар је навео да је ситуација 
охрабрујућа. 

http://www.blic.rs/vesti/drustvo/loncar-direktori-bolnica-smenjeni-zbog-nedopustivih-propusta/7x25e9r
http://www.blic.rs/vesti/drustvo/loncar-direktori-bolnica-smenjeni-zbog-nedopustivih-propusta/7x25e9r
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- Људи су озбиљно схватили ситуацију и свесни су да није била добра, као и да то нећемо 
толерисати нити стати са контролама. Оне ће и убудуће бити сталне и ненајављене - рекао је 
Лончар. 
 

 
 

 
 

Просветари најавили штрајк: "Држава ништа није испунила" 
Аутор:Јелена Мирковић 
 
Просветни радници ће 17. новембраодржати штрајк упозорења како би упозорили на тешку 
материјалну ситуацију у којој се налазе. 
Широм Србије у 736 школа часови ће следећег четвртка бити скраћени на 30 минута, због 
штрајка упозорења просветара. Обећања из споразума потписаног 2015. године, кажу, још су 
само слово на папиру. 
"Практично држава што год се обавезала није испунила ништа или готово ништа", каже 
Звонимир Јовић из Уније синдиката просветних радника Србије. 
Потписано је да се почне са применом Закона о платним разредима, да се изврши испалта 
светосавских и новогодишњих награда, као и побољшање материјалног положаја, за који 
просветари кажу да је и даље лош. 
"Такође се држава обавезала да ће исплатити запосленима у току 2015. године једнократну 
помоћ у висини до једне плате, ово су они превели па су нам после штрајка упозорења 
исплатили помоћ у висини од 7.500 динара, срамота за државу шта је обећала, а шта је 
испунила", каже Јовић. 
У ресорном министартву за овакве наводе, као и најављени штрајку су без коментара. Кажу да 
ће се бавити решавањем технолошких вишкова, којих има 2673. 
"Заједничке комисије Министарства просвете, науке и технолошког развоја и синдиката раде 
на терену на решавању питања технолошких вишкова. Уколико се утврди да је било 
злоупотреба Министарство ће предузети све законом расположиве мере", наводе у 
министарству. 
Премијер Александар Вучић најавио је повећање плата просветним радницима до краја 
године, али просветари кажу да ће повећањем од 6-7 одсто њихове зараде остати испод 
републичког просека. Најављују и могући наставак штрајка уколико им се захтеви не испуне, а 
подсетимо да је претходни трајао више од 5 месеци. 
 

Синдикат: Вучић обмануо јавност причом о платама у просвети 
Извор:Бета  
 
Синдикат радника у просвети Србије саопштио је данас да је премијер Александар Вучића 
обмануо јавност говорећи о висини плата просветних радника.  
"Вучић је у емисији РТС изјавио да је садашња плата просветног радника 50.000 динара 
(уместо 42.658 динара), чиме је грубо обмануо јавност", наводи у саопштењу тај синдикат.  
Оцењује се и да није добро да "председник владе није обавештен од стране сарадника о томе 
колика је плата у његовој просвети". 
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Просветари најавили штрајк за 17. новембар 
Извор:Бета, Фонет, РТВ 

 

Сви запослени, чланови Уније синдиката просветних радника Србије (УСПРС) у 736 школа 
ступиће у једнодневни штрајк упозорења 17. новембра и часови ће бити скраћени на 30 минута, 
због малих плата и неисплаћених награда, рекла је данас председница тог синдиката и чланица 
Штрајкачког одбора Јасна Јанковић. 
Она је на конференцији за новинаре казала да просветни радници не желе да буду грађани 
другог реда и да траже повећање плата од 12 одсто или 30 одсто изнад републичког просека 
зарада. 
"Заказали смо штрајк јер ништа није испуњено из Споразума о решавању спорних питања који 
је потписан у априлу прошле године са министрима Срдјаном Вербићем и Кори Удовички", 
рекла је Јанковић. 
 

Захтев за састанак са 
министром 
Председништво Синдиката 
радника у просвети Србије 
затражило је данас хитан 
састанак министра просвете 
Младена Шарчевића са 
синдикатима због 
неиспуњавања обавеза из 
Споразума о решавању 
спорних питања. 
У саопштењу се наводи да ће 
регионалне организације 
Синдиката радника у 
просвети Србије размотрити 
предлог да се одржи 
једночасовни штрајк 
упозорења и да ће одлука бити 
позната у четвртак 10. 
новембра. 
Ако одлука о штрајку 
упозорења буде прихваћена, 
он ће бити одржан 17. 
новембра, пише у саопштењу. 
Како је наведено, Синдикат 
радника у просвети Србије 
разматра и одлуку о 
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једнодневној обустави рада на 
дан одлучивања у Скупштини 
Србије о буџету за 2017. 
годину. 

Према речима Јанковићеве, запосленима у основним и средњим школама и домовима ученика 
требало је да се исплате награде, али то није испуњено с образложењем да Закон о буџету не 
дозвољава. 
"Прошле године просветни радници су добили срамну помоћ од 7.000 динара, тек после 
штрајка упозорења. Држава се обавезала и да ће посебним законом уредити плате запослених у 
јавном сектору чиме би се побољшао положај запослених у јавном сектору, а тиме и у просвети, 
али ни то није учињено", рекла је Јанковић и додала "да просветни радници живе изузетно 
лоше". 
Члан Штрајкачког одбора Владимир Аџић рекао је да су плате просветних радника сада 13,5 
одсто ниже од републичког просека. 
"Са најављеним повећањем плата од шест-седам одсто зараде ће се номинално вратити на ниво 
из новембра 2014. године. Да би се плате реално вратиле на ниво пре смањења од десет одсто у 
новембру 2014. године, потребно је повећање од 12 одсто јер је инфлација у претходне две 
године била 4,2 одсто", рекао је Аџић. 
Он је додао да ни са повећањем зарада од 12 одсто зараде просветних радника неће достићи 
ниво републичког просека који је у августу био 45.286 динара, а просечне плате у просвети су 
39.924 динара. 
Према речима Аџића, сваки наставник је у претходне две године због смањења плата изгубио 
преко 90.000 динара, а у буџету је остало 7,2 милијарде динара. 
"Пошто нема изгледа да ће се скоро пимењивати Закон о платним разредима тражимо хитне 
измене Уредбе о коефицијентима и да однос плата првог, четвртог и седмог степена буде 1:2:4", 
рекао је Аџић. 
Он је истакао да нису испуњени ни други захтеви - да се у буџету повећају издвајања за 
образовање, измене чланови Закона о основама система образовања и васпитања који се 
односе на начин запошљавања, као и да се представницима репрезентативних синдиката 
омогући увид у реализацију и праћење буџета. 
Члан Штрајкачког одбора Добривоје Марјанвић рекао је да се преузмањем радника и 
укрупњавањем норми у буџету могу постићи значајне уштеде и да се, преузимањем 11.000 
радника у претходне две године, уштедело 3,5 милијарди динара. 
"Како се може штедети најбоље показује пример да 39 учитеља прима плату, а не ради јер су 
технолошки вишак а истовремено постоји 785 слободних места. Тим учитељима се годишње 
исплати 230.000 евра", рекао је Марјановић и додао да се 200 директора оглушило о прописе о 
преузимању радника. 
 

 


