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Синдикат предлаже укидање пенала на пензије 
Извор:Танјуг 
 
Савез самосталних синдиката Србије упутио је Социјално-економском савету предлог да се 
увођење пенала на пензије орочи до 65. године живота, као горње границе за пензионисање, а 
да након тога они буду укинути за све. 
"Савез самосталних синдиката Србије, свестан да су пензије већине пензионера толико мале да 
би им се на овај начин додатно узимало, затражио је да држава увођење пенала орочи до 65 
године живота, као горње границе за пензионисање, и да их након тога укине за све", наводи се 
у саопштењу СССС. 
Додаје се да синдикат за овакав предлог свакодневно добија подршку грађана који сматрају да 
је велика неправда да се некоме ко има 40 година радног стажа, и ко је плаћао доприносе све 
време рада, када оде у пензију пре 65 година старости обрачунавају казнени поени. 
 

 

 

 
 

"Укините пенале за пензије, и то је узимање" 
Извор:Танјуг  
 
СССС упутио је СЕС-у редлог да се увођење пенала на пензије орочи до 65. године, као горње 
границе за пензионисање, а да након тога они буду укинути за све.  
"Савез самосталних синдиката Србије, свестан да су пензије већине пензионера толико мале да 
би им се на овај начин додатно узимало, затражио је да држава увођење пенала орочи до 65 
године живота, као горње границе за пензионисање, и да их након тога укине за све", наводи се 
у саопштењу С С С С. 
Додаје се да синдикат за овакав предлог свакодневно добија подршку градјана који сматрају да 
је велика неправда да се некоме ко има 40 година радног стажа, и ко је плаћао доприносе све 
време рада, када оде у пензију пре 65 година старости обрачунавају казнени поени. 
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Нови синдикат здравства: Граде зграде, а губимо људе 
Пише: Фонет 
 
Нови синдикат здравства упозорио је данас да здравственом систему Србије недостаје особље, 
са сваке године скоро хиљаду лекара и 800 медицинских сестара, инструментарки и 
анестетичара напусти Србију. 
Министарство здравља је решило да се бави великим грађевинским радовима, зидовима од 
метала и стакла и високим торњевима, потпуно презирући чињеницу да у међувремену губимо 
људе, како пацијенте тако и здравствено особље, наглашавају у синдикату. 
Тендерске набавке у болнице уносе лекове и медицински материјал најлошијег квалитета, као 
и дезинфекциона средства која не уништавају најновије и најопасније сојеве болничких 
микроорганизама, указује синдикат. 
Здравствене установе у Србији су постале прљави и запуштени "хошпитаљи", легло заразе и 
болничких инфекција, где пацијенти дођу да се излече од једне болести, а скончају од сасвим 
друге, оне које су добили у самој болници, наводи се у саопштењу. 
Нови синдикат здравља истиче да "оно мало здравственог особља" што је остало у болницама 
пада с ногу од посла, потпуно је ментално и психички исцрпљено због обима и количине посла 
који треба да обаве, а уз то трпе "пресинг" и мобинг политички постављених директора и 
начелника.  
 

 

 

Бивши директор под истрагом, радницима социјални програм 
Пише: В. Ристић 

 
*Дуже од две године град са близу 100.000 становника нема адекватни угоститељски смештај 

за боравак већих група туриста, позоришних ансамбала као и спортских екипа 

Свих 57 радника који су били запослени у некадашњем Угоститељском предузећу "Врање" 

изјаснило се за социјални програм, након што је градска власт донела одлуку о почетку 

реструктурирања и формирала ново Привредно друштво "Угоститељство и туризам". 

- Ново предузеће управља хотелом у центру града и мотелом, а имамо и неколико објеката у 

власништву који су издати под закуп од којих приходујемо око 200.000 динара. Стари рачун 

предузећа је у блокади, па за сада не постоје формални услови за пословање и пружање било 

каквих угоститељских услуга, рекао је за Данас в. д. директора новог предузећа Драган 

Јовановић, некадашњи управник хотела "Софка" у Врањској Бањи. Јовановић прецизира да у 

овом тренутку "нема никаквих шанси да хотел са више од 200 места за ноћење, две сале са 

капацитетом од по 400 гостију, као и летња башта буду стављени у функцију". 

- За то нема средстава ни у буџету града, а ни у државним фондовима, па нама предстоји 

процес проналажења стратешког партнера, који би најпре морао да уложи знатна средства у 

реконструкцију објекта како би он поново био функционалан, наводи саговорник Данаса. 

Судбина Мотела "Врање" на улазу у град је нешто извеснија, јер се очекује његова 
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реконструкција и припрема за могући смештај миграната. О томе сагласност треба да да 

Скупштина предузећа, као и градска управа. Радови ће бити финансирани преко Комесаријата 

за избеглице, а у перспективи мотел би могао да буде у својој основној функцији тек након 

приватизације целог предузећа. 

Против бившег директора Драгана Поповића, по кривичним пријавама, покренут је истражни 

поступак због сумње да нису уплаћивани порези и доприноси радницима, због чега је дошло и 

до проблема у реализацији социјалног програма за раднике предузећа. Дуже од две године 

Врање, град са близу 100.000 становника, нема адекватни угоститељски смештај за боравак 

већих група туриста, позоришних ансамбала као и спортских екипа. Зато су готово редовно 

попуњени сви капацитети у "Симповом" хотелу на брду Пржар, као и у неколико хостела у 

самом граду. 

"Врањски мерак" за малу утеху 

"Уколико успемо да решимо проблем са добијањем посебног рачуна за пословање, што је у 

надлежности Пореске управе, могли бисмо да поново отворимо некада чувени Врањски мерак, 

ресторан националне кухиње, који се налази тик уз зграду хотела. Чинимо напоре да 

постигнемо договор и упослимо неколико радника и што пре отворимо објекат који би 

Врањанце подсетио на стара добра времена", наводи Јовановић.’’ 

 

 

 

 
 

Како се рачуна просечна плата у држави? 
Аутор текста:Војислав Стевановић  
 
Статистички, децембарска просечна плата у Србији била је око 430 евра, односно око 53.500 
динара. Али, код многих, реалност демантује ту статистику при погледу у новчаник. Због чега 
су грађани Србије убеђени да статистика недовољно прецизно илуструје просечна примања? 
Када год државни статистичари објаве колика је посечна плата, грађани Србије махом пожеле 
да имају толика примања. Просек који завод за статистику израчуна, утисак је, недостижан је 
за велики број људи. Али, да ли је то због природе статистике? 
Или због методологије, према којој се, како се полемише у јавности, не бележе све плате, пре 
свега предузетнчке. Први човек српске статистике каже, пак, да и предузетници улазе у узорак 
предузећа који се обрађује кад се прикупљају подаци за израчунавање просечне плате. 
"Не може се рећи у статистичком смислу да постоји кварење статистичког податка. Напротив. 
Та полемика је, мање-више, како би се рекло, прилично… па она је прилично мотивисана 
неком врстом опште пристрасности да су плате мање него што приказује статистика", каже 
Миладин Ковачевић, директор Републичког завода за статистику. 
Статисику ипак нешто квари. Наравно статистика не бележи плате које српски радници 
добијају на руке. Такође, у статистичкој расподели, увек је много више оних који добијају мање 
од просека. 

http://rs.n1info.com/topicv55/Vojislav-Stevanovic/1
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Уобичајено је, кажу стручњаци, да су две трећине плата ниже од просечне. Пошто статистика 
нема податке о свакој исплаћеној плати, него барата са узорком, немогуће је утврдити за 
колико пара месечно ради највећи број грађана. Објашњења, међутим, не звуче свима 
убедљиво и многи имају утисак да је статистика нереална. 
"Тај осећај апсолутно и ја имам. Просто не могу да верујем да је толики просек, зато што знам 
да огроман број запослених прима заиста мале плате", каже Небојша Атанацковић, председник 
Уније послодаваца. 
Додаје и да у државној служби, на пример када је реч о просветарима, радници имају нижа 
примања од просечног. Са друге стране, просек подижу високе плате у појединим гранама, 
попит финансија или ИТ сектора, али и у неким државним предузећима. 

 

 

Неуспешна продаја удела у Галеници 
Извор:Бета 

 

Комисија за спровођење стратешког партнерства предложила је Влади Србије да се поступак 
приватизације београдске фармацеутске компаније Галеника моделом стратешког партнерства 
прогласи неуспешним, саопштило је Министарство привреде.  
Преговори су вођени са британско-руским конзорцијумом Фронтиер-Пхарма Петроваx о 
продаји 25 одсто удела у Галеници.  
Министар привреде Горан Кнежевић изјавио је да држава неће одустати од Галенике, имајући 
у виду њен потенцијал, који кроз друге моделе приватизације може да се развије, како би 
Галеника опет пословала одрживо и профитабилно.  
Како је саопштео, Министарство привреде и руководство Галенике разматрали су, паралелно 
са преговорима са заинтересованим стратешким партнером, и могућност реструктурирања 
обавеза Галенике, у случају да не буде постигнут договор.  
Влада Србије је раније донела Закључак којим је препоручено надлежним органима државних 
поверилаца да не издају налоге за блокаду рачуна, односно да не спроводе поступак наплате 
својих потраживања, као и да повуку средства обезбеђења која доспевају на наплату према 
Галеници и њеним зависним друштвима, до постизања коначног договора са комерцијалним 
повериоцима, а најкасније до 31. марта 2017. године.  
"Галеника тренутно послује стабилно и неће имати проблема у сервисирању текућих обавеза, а 
Министарство привреде ће предузети све мере да се у најскоријем року изађе са новим 
моделом приватизације за ово предузеће", истиче се у саопштењу.  
Комисија је данас констатовала да током преговора изабрани понуђач није предузео кораке 
који би водили ка решавању проблема дуга Галенике према комерцијалним банкама, нити да 
је дошло до усаглашавања више основних елемената уговора о стратешком партнерству, навело 
је Министарство привреде.  
Да су пропали преговори са британско-руским конзорцијумом о продаји удела у Галеници је 
Бети потврдио председник синдиката "Независност" у Галеници Зоран Пантелић.  
"Не знамо шта је конзоцијум заинтересован да купи удео у Галеници преговарао са банкама, 
претпостастављамо да је тражио отпис дела дуга, али свакако није било договора", казао је 
Пантелић који је заступао раднике Галенике у комисији која је преговарала са 
заинтересованим инвеститором.  
Према његовим речима, следећи корак је да Влада разговара о репрограму дуга Галенике са 
банкама.  
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"Запосленима одговора да се постигне договор са банкама, како би се задржала радна места и 
омогућило да Гленика настави да послује као 2016. године која је за фабрику била успешна", 
истакао је Пантелић.  
Додао је да је то интерес банака и запослених јер од стечаја Галенике нико нема корист. Данас 
је истекао рок за преговоре са британско-руским конзорцијумом Фронтиер-Пхарма Петроваx о 
продаји удела у Галеници.  
Та компанија има комерцијални дуг од око 70 милиона евра који конзорцијум није желео да 
преузме.  
Конзорцијум је понудио тражену минималну цену од седам милиона евра за 25 одсто удела у 
Галеници и спреман је био да задржи 700 од 1.400 радника Галенике. Преговори о стратешком 
партнерству за Галенику су почели 24. октобра. 
 

 

 

 
 

Стефановић са синдикатом: Боља заштита полицајаца 
Извор: Бета  

 

Министар Небојша Стефановић разговарао је с представницима Независног 

синдиката полиције о побољшању заштите у обављању службене дужности, о 

унапређењу услова рада и материјалног положаја запослених 

Министар унутрашњих послова Небојша Стефановић разговарао је данас с представницима 

Независног синдиката полиције о побољшању заштите полицијских службеника у обављању 

службене дужности, о унапређењу услова рада службеника и материјалног положаја 

запослених у МУП-у, саопштило је Министарство. 

Стефановић је рекао да ће с представницима Министарства правде и тужилаштва разговарати 

о изменама прописа који би омогућили пооштравање казне за напад на полицајце или ометање 

полиције током вршења службене дужности. 

Министар је представницима синдиката представио планове МУП-а који се односе на набавку 

нове опреме и униформе за запослене. 

Представници синдиката и Стефановић су разговарали и о исплати солидарне помоћи по 

основу захтева који су предати крајем 2016. године, а који су остали необрађени, имајући у виду 

да је нови Правилник ступио на снагу почетком јануара ове године, наводи се у саопштењу. 

На састанку је било речи и о потреби да се устали период исплате трошкова доласка и одласка 

са рада. 
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Неће "Галенику" са дуговима 
Аутор: Д. И. К.  

 

Пропала приватизација фабрике лекова. Држава сада тражи ново решење 

ПРОДАЈА 25 одсто удела у компанији "Галеника" руско-британском конзорцијуму "Фронтијер-

Петровакс" је пропала, а држава ће у наредном периоду покушати да пронађе ново решење и 

нови модел приватизације за ову домаћу фармацеутску компанију. 

Комисија за спровођење стратешког партнерства предложила је у среду Влади Републике 

Србије да се поступак приватизације "Галенике", моделом стратешког партнерства путем 

докапитализације, прогласи неуспешним, саопштило је у среду Министарство привреде. 

Комисија је у среду констатовала да током преговора изабрани понуђач није предузео кораке 

који би водили ка решавању проблема дуга "Галенике" према комерцијалним банкама, нити да 

је дошло до усаглашавања више основних елемената уговора о стратешком партнерству. 

"Галеника" тренутно послује стабилно и неће имати проблема у сервисирању текућих обавеза, а 

Министарство привреде ће, како истичу, предузети све мере да се у најскоријем року изађе са 

новим моделом приватизације за ово предузеће. 

- Држава неће одустати од "Галенике", имајући у виду њен потенцијал, који кроз друге моделе 

приватизације, може да се развије, како би "Галеника" опет пословала одрживо и 

профитабилно - изјавио је министар привреде Горан Кнежевић. 

Како подсећају у Министарству, паралелно са поступком преговора са изабраним понуђачем, 

Министарство привреде и руководство "Галенике" разматрали су и могућност реструктурирања 

обавеза "Галенике", у случају да не дође до реализације стратешког партнерства. 

У том смислу, влада је донела Закључак којим је препоручено надлежним органима државних 

поверилаца да не издају налоге за блокаду рачуна, односно да не спроводе поступак наплате 

својих потраживања, као и да повуку средства обезбеђења која доспевају на наплату према 

"Галеници" и њеним зависним друштвима, до постизања коначног договора са комерцијалним 

повериоцима, а најкасније до 31. марта 2017. године. 

ЈЕДИНИ ПОНУДИЛИ ТРАЖЕНУ ЦЕНУ 

У ПОСТУПКУ избора стратешког партнера за "Галенику", Влада Србије је 11. октобра 2016. 

године за изабраног понуђача са којим ће се отпочети преговори прогласила конзорцијум 

"ЛЛЦ НПО Петроваx Пхарм" и "Фронтиер Пхарма Лимитед". Једино је овај купац, од три 

заинтересована, понудио тражену минималну цену од седам милиона евра и био спреман да 

задржи 700 од 1.400 радника "Галенике". Услов је био да - не преузме комерцијалне дугове. 

На оглас су се, иначе, јавила укупно три кандидата. Осим руско-британског конзорцијума 

заинтересовани су били и и бразилски ЕМС и индијска "Кадила". 
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Стари делови пале аутобусе 
Аутор: Н. ВУКИЋ  

 

Истрага унутрашње контроле ГСП после пожара на линији 700. Проблем 

вишегодишњи, од 100 возила из 2008. исправно 20 

ИЗ ГСП "Београд" тврде да су Београђани безбедни у њиховим возилима, упркос чињеници да 

је у последње време избило више пожара на аутобусима. И док руководство прст упире на 

раднике, оптужујући их за саботажу, из синдиката тврде да је узрок кварова недостатак делова, 

као и неисправни противпожарни системи. 

У току је истрага у ГСП, коју спроводи унутрашња контрола, међутим, менаџмент још није 

изашао у јавност са подробнијим подацима о учесталим пожарима који избијају у аутобусима. 

Према незваничним информацијама узрок пожара на линији 700, који се догодио прексиноћ у 

Батајници, јесте квар на преливном цреву. 

Никола Антић, председник СОС синдиката ГСП, истиче да се занемарују разлози због којих 

пожари избијају, а то су истрошеност, лош квалитет или недостатак делова. 

- Тако је лане на више возила избио пламен због пуцања црева високог притиска, што је 

проузроковало вишемилионску штету - објашњава Антић. - Наш синдикат је тада поднео 

захтев за покретање лабораторијског испитивања црева високог притиска. Након тога су их 

повукли из употребе. Ситуација са деловима је критична. Количине које погони добијају су 

минималне и углавном се све своди на рад помоћу "штапа и канапа". Делови се скидају са 

аутобуса који не излази у саобраћај, због тежег квара или незгоде, па се онда пребацују на 

други и тако унедоглед. Најкритичнија је ситуација са нископодним аутобусима из 2008. 

године - "икарбус" ИК218Н и ИК112Н, где од 100 аутобуса које ГСП поседује ради свега око 20, 

док остали месецима, а неки и годинама чекају делове.  

Антић додаје и да су проблем и неисправни противпожарни системи. 

- Уколико се на возилу нешто запали у задњем делу, постоји систем који аутоматски 

сигнализира возачу да нешто није уреду - објашњава Антић.  

- Дакле, он има времена да покуша помоћу ПП апарата да локализује пожар. Међутим, уколико 

систем закаже, пламен се брзо прошири и аутобус изгори. Систем би требало да се активира и 

угаси пожар или бар да га успори како би возач могао апаратом да реагује и локализује га. 

НЕДОСТАЈЕ И ЗАШТИТНА ОПРЕМА 

Из СОС синдиката тврде и да радници на одржавању немају основну заштитну опрему која је 

прописана законом и правилницима ГСП. Немају чак ни обућу, заштитна одела, маске, пасту 

за прање руку, најосновније ствари. 
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Без плата због медицине рада 
Аутор: Б. Борисављевић  

 

Директор ДЗ "Др Милутин Ивковић" Александар Стојановић једини није потписао 

уговор са РФЗО. Стојановић: Одлука РФЗО удар на државно здравство 

АКО се не укине одлука РФЗО, којом је предвиђено да се од 1. јануара укида финансирање 

зарада запослених на медицини рада, домовима здравља прети затварање, упозорава др 

Александар Стојановић, директор ДЗ "Др Милутин Ивковић". Запослени у овом дому здравља, 

њих 828, нису примили други део јануарске плате због тога што је директор једини у Србији 

одбио да потпише уговор са Фондом. 

У РФЗО наводе да је Државна ревизорска институција препоручила да се не финансирају плате 

запослених у служби медицине рада, који не пружају услуге из обавезног здравственог 

осигурања. 

Према речима др Стојановића, медицина рада је највећи извор додатних прихода свим 

установама примарне здравствене заштите. Како наводи, прошле године РФЗО је престао да 

издваја новац за обезбеђење и спремачице, па су здравствене установе њихове плате 

исплаћивале из сопствених средстава, односно службе медицине рада. Тако се у овом, највећем 

дому здравља у Србији, исплаћују плате за 26 спремачица и два запослена у обезбеђењу. 

- Ово је директни удар на државно здравство, са намером да све преузму приватници - истиче 

др Стојановић.  

- Директорка РФЗО се ставила изнад система државног здравства и грађана Србије, који сваког 

месеца издавјају новац за здравствено осигурање. У РФЗО не постоји директор сектора за јавне 

набавке, нити за уговарање и контролу финансирања. Поставља се питање ко контролише како 

се троши новац. Жао ми је што запослени нису примили плате, али очекујем да ће се ситуација 

брзо решити и РФЗО почети да ради у интересу грађана. 

МОРАЈУ САМИ ДА ЗАРАЂУЈУРФЗО истиче да се не укида медицина рада, већ запослени 

могу да пређу у друге службе дома здравља и примају плате о трошку Фонда, или да остану у 

медицини рада и да се зараде финансирају из средстава од наплате услуге пацијентима. 

Такође, наводи се да се РФЗО поводом финансирања плата запослених у медицини рада 

обраћао Министарству здравља 2014, 2015, 2016. и у јануару и фебурару 2017. године. 

У РФЗО наводе да је 30. јануара у ДРИ одржан састанак са директором Дома здравља 

Палилула, на коме је он изјавио да ће усагласити списак запослених и са београдском 

филијалом РФЗО потписати уговор 31. јануара, али то није учињено. 

- На основу обавештења добијеног од Филијале за Београд, директор Дома здравља Палилула 

је изнео да неће исправити списак уговорених радника у служби медицине рада и да неће 

потписати уговор за 2017. годину - наводи се у одговору РФЗО.  

- Такође, директор је изнео да је после састанка у ДРИ одржао састанак са министром здравља, 

на коме је заузет став да овај дом здравља не потпише уговор са РФЗО. Ако се не потпише 

уговор РФЗО нема правног основа за преношење средстава. 

Палилулски дом здравља је највећи у Србији са 400.000 пацијената, а годишње се обави око 

милион прегледа. 
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Пропала приватизација Галенике 
Извор:Танјуг 

 

Покушај приватизације Галенике је пропао, пошто са потенцијалним стратешким партнером, 

руско-британским конзорцијумом, ни после данашњег састанка у Влади Србије није постигнут 

договор о преузимању дуговања које та фармацеутска компанија има према комерцијалним 

банкама, сазнаје Танјуг. 

Ту информацију потврдио је Танјугу председник синдиката Незавност Галенике Зоран 

Пантелић. 

Тендер за стратешког партнера Галенике објављен је у априлу 2016, а преговори са 

представницима конзорцијума Фронтијер фарма из Велике Британије и ЛЛЦ НПА Петровакс 

фарм из Русије почели су 24. октобра исте године и требало је буду завршени у року од 90 дана. 

Услове јавног позива о продаји 25 одсто удела у Галеници једино је испунио тај конзорцијум 

који је понудио тражену минималну цену од седам милиона евра и, како је тада навео, био је 

спреман је задржи 700 од 1.400 радника Галенике. 

Како за Танјуг наводи један од представника Комисије за спровођење поступка за стратешко 

партнерство за Галенику, конзорцијум је имао могућност да затражи додатних месец дана, за 

договор са банкама, али то очигледно није искористио. 

Како је Пантелић објаснио у изјави Танјугу Комисија је дала препоруку Министарству привреде 

да се поступак прогласи неуспешним. 

„Министарство ће то даље проследити влади, која треба затим да донесе одлуку”, рекао је 

Пантелић. 

Он је додао да је Министарство привреде најавило и да ће почети преговоре са банкама око 

репрограма дуга Галенике. 

Компанија Галеника је крајем 2016. саопштила да је надмашила све пословне планове у 

последњем кварталу године, а да је на домаћем тржишту у последња четири месеца прошле 

године 2016. продала лекова у вредности од око две милијарде динара, што је за око 40 одсто 

више него што је планирано. 

Главна извозна тржишта те фабрике су земље региона, а компанија извози и на тржишта 

Русије, Казахстана и Белорусије. 
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Михајловић: Комби превоз нелегалан, закон треба да се поштује 
Извор:Танјуг 
 

Нема ниједног разлога да се Закон о превозу путника у друмском саобраћају не поштује, 

изјавила је данас потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре Зорана Михајловић, наводећи да нелегални комби превоз урушава 

транспортну делатност због чега држава губи више од 50 милиона евра годишње.Она је 

новинарима, поводом штрајка комби превозника, рекла да комби превоз није могућ не само 

годину дана од када је донет нови закон, него није био могућ 20 година и све време се обављао 

практично на нелегалан начин. 

"Држава због тога губи више од 50 милиона евра годишње. Само у претходних 10 година пола 
милијарде евра губимо зато што имамо заиста нелегалну врсту превоза. Није само што губимо 
новац, ми заиста на тај начин урушавамо потпуно транспортну делатност", каже 
Михајловић.Наводећи да је закон припреман у јавној расправи и широким договорима, 
Михајловић је рекла да комби превозници очекују да се нађу у закону и да могу легално да 
обављају ту врсту превоза која нигде не постоји, а није ни безбедна. 
"Оно што комби превозници очекују, то је да уђу практично у закон и да могу да вас возе, како 
грађани кажу, од стана до стана, како коме одговара. То не постоји нигде у свету", наводи 
министарка.Објаснила је да таква врста превоза није безбедна, не постоји никакав ред вожње, 
никаквог правила ни кад се иде, на који начин се иде, ни ко вас вози, ни какве дозволе има, 
немају тахографе, односно корисници таквог превоза не знају да ли је возач одморан или није 
одморан. 
"Нигде не би могли да обављају тај превоз", каже Михајловић и истиче да они који су обављали 
такву врсту превоза не морају да изгубе посао, како сами тврде, јер постоји потпуно легалан 
вид, а то су мини бусеви где се тачно зна коју категорију мора да има возач.То, додаје, свакако 
није Б категорија, а у мини бусевима мора да постоји тахограф и тачно утврђен међумесни или 
међународни линијски превоз и одредишта, те да то правило постоји свуда, па и код нас и то је 
светски и европски стандард. 
Упитана колико има комби превозника у Србији, Михајловић каже да је проблем јер се њихов 
број не може тачно утврдити, те да има регистрованих око 40.000 комбија, а између осам и 
десет предузећа која се баве само том врстом превоза.Како је навела, углавном су то предузећа 
која нису регистрована за обављање такве врсте комби превоза, него су то, на пример, 
туриштичке организације или организације регистроване за многе делатности па обављају и 
комби превоз. 
"Имате и велике, на пример, познате од пре 10 године комби превознике који су у међувремену 
набавили и своје аутобусе или су то превозници који имају и мини бусеве и аутобусе али имају 
и комби превоз, па је ово легално, а ово што се зове комби превоз није. На тај начин остварују 
екстра приходе и профите", наводи министарка.Према њеним речима, транспортна делатност 
и сива економија уопште у целом саобраћају односи годишње, по проценама транспортних 
удружења, више од 100 милиона евра од чега је 54 милиона на комби превоз. 
"Зашто то да радимо? При томе није ни по једном стандарду, није могуће да се региструју и да 
добију све оно што је потребно рецимо за међународни линијски превоз јер немају испуњене 
све услове", каже министарка и наводи да су ти услови врло ригорозни баш зато што је реч о 



12 

 

безбедности људи који се превозе. 
  

 
Без људи нема ни економског напретка 
Аутор:Љ. Малешевић 

 

Министарка без портфеља Славица Ђукић-Дејановић, задужена за домографију и популациону 

политику и председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж пописали су Споразум о 

сарадњи са циљем заједничких активности на унапређењу ефикаснијег спровођења мера 

популационе политике у Србији. Први човек ПКС Марко Чадеж истиче да све мање 

становништва у Србији није само демографски и социолошки проблем, већ и важно економско 

питање. 

- Приређују и нову вредност стварају само људи. Без тога нема ни економског напретка, ни 

борбе против сиромаштва, ни борбе против незапослености – нагласио је Чадеж. 

 Министарка Славица Ђукић Дејановић подсећа на то да је 2008. донет документ за 

подстицање политике рађања, а да је крајњи циљ био усклађивање рада и родитељства. 

- Потписивањем овог документа са ПКС направљен је формални корак у остваривању тог циља 

– поправљању радне ефикасности и родитељске функције истовремено. Да законску 

регулативу, која је доста пристојно уређена код нас, почнемо да примењујемо интензивније у 

различитим привредним субјектима како би родитељ био задовољнији и ефикаснији у процесу 

рада – рекла је Славица Ђукић Дејановић. 

Договорено је да се спроведе истраживање у великом број привредних субјеката, да буде 

обухваћено 5.000 запослених који ће дати сугестије како они виде могућност усклађивања рада 

и родитељства. На тај начин ће се доћи до најбољих решења, како би се направили први кораци 

у креирању стимулативног амбијента за рађање. 

Иначе, статистика показује да Србија сваке године изгуби град са око 36.000 становника, да од 

4.709 насеља у Србији нестаје њих 1.200, а 50 је потпуно празно, да је раст становништва у 

2015.години забележен само у седам градова и три општине. 

  

  

 
 

Дворана Дома синдиката добија још ДВЕ НОВЕ БИОСКОПСКЕ САЛЕ  
Извор:Блиц 
 
Нове газде Дворане Дома синдиката, фирма „МЦФ Мегаком филм“ на челу са филмским 
дистрибутером Игором Станковићем, имају велике планове за овај престижни објекат. 
Од четири мање сале у плану је да се направе још две мање, док ће велика бити реновирана, 
добиће нова седишта и платно. 
Како истичу из "МЦФ Мегаком филма", ово ће бити прва адаптација простора још од 1978. 
године, а промене ће, али мање, претрпети и грандиозни хол. 
Нови закупци имају жељу да ФЕСТ поново врате под окриље Дома синдиката, али и да се у овој 
дворани одржавају најпрестижнији концерти. 



13 

 

Нема договора о приватизацији Галенике  
Извор:Танјуг 
 
Покушај приватизације Галенике највероватније неће успети, јер стратешки партнер, руско-
британски конзорцијујм, није постигао договор о преузимању дуговања које та фармацеутска 
компанија има према комерцијалним банкама, сазнаје Тањуг. 
Према незваничним информацијама, Комисија за спровођење поступка за стратешко 
партнерство за Галенику, коју чине представници министарства финансија, привреде, 
синдиката Галенике и генерални директор овог предузећа, требало би да се састану данас у 
Влади Србије са представницима конзорцијума Фронтијер фарма из Велике Британије и ЛЛЦ 
НПА Петровакс фарм из Русије. 
С тим конзорцијумом преговори о стратешком партнерству почели су у априлу 2016. 
Како за Тањуг наводи један од представника Комисије, конзорцијум, Фронтијер фарма из 
Велике Британије и ЛЛЦ НПА Петровакс фарм, могу да затраже додатних месец дана како би 
покушали да договоре са банкама. 
Мислимо да би то само било губљење времена, јер, ако нису успели да реше проблем за шест 
месеци, колико су имали, неће ни сада, рекао је тај извор. 
 

 
Стефановић са НСП диксутовао о бољој заштити полицајаца на 
дужности 
Извор:Танјуг  

 

Министар унутрашњих послова Небојша Стефановић разговарао је данас са представницима 

Независног синдиката полиције о мерама које ће бити предузете у циљу боље заштите 

полицијских службеника приликом обављања службених дужности. 

Стефановић је истакао да ће са представницима Министарства правде и надлежним 

тужилаштвима разговарати о модалитетима измене законских прописа који би омогућиле 

пооштравање казнене политике према починиоцима кривичних дела на штету полицијских 

службеника. 

На састанку је било речи и о унапређењу услова рада и материјалног положаја запослених у 

Министарству, наводи се у саопштењу Министарства. 

Представницима Независног синдиката полиције Стефановић је предочио планове 

Министарства везане за набавку нове опреме и униформе за запослене у МУП-у у овој години. 

На састанку је договорено да ће Министарство уз консултацију са синдикатима радити на 

проналаску решења која ће омогућити побољшање материјалног положаја запослених у 

полицији, који у оквиру радних задатака брину о безбедности грађана Србије. 

Представници синдиката и министар Стефановић разговарали су и о исплати солидарне 

помоћи по основу захтева који су предати крајем прошле године, а који су остали необрадјени 

имајући у виду да је нови Правилник ступио на снагу почетком јануара ове године. 

На састанку је било речи и о потреби да се устали период исплате трошкова доласка и одласка 

са рада. 

 


