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Како данас ради "Перкон" из Велике Плане 
Припремила Биљана Јовић 

 

Некадашњи гигант из Велике Плане, фабрика за производњу спортско-модне конфекције 
"Перкон" у стечају је од 2009. Тада је вредност имовине процењена на 117 милиона динара, али 
на четири јавне аукције није било заинересованих купаца. На петој је "Перкон" продат турском 
инвеститору за 23,5 милиона динара, као имовина стечајног дужника. 
Некада је у производној хали на више од 1.500 квадрата, око 200 запослених шило 
препознатљиве перјане јакне за тржиште бивше СФРЈ али и за извоз. 
Тадашњи гигант је у погонима производио све од припреме перја до дрикера за спортску 
оперму. 
Међутим, после стечаја, имовина је оштећена, а машине уништене и покрадене. Нови власник 
чисти простор како би га оспособио за производњу. 
"Добро је место, близу је целој Европи, немамо никакав проблем са транспортом и мислим да 
неће бити ни са радницима проблема. Имам мало тежак посао, али сматрам да ћемо успети", 
истиче Сафет Саглам, власник компаније "Серкан текстил". 
За износ, око 50 одсто мањи од првобитно процењене вредности, инвеститор је постао власник 
пет зграда са око 6.600 метра пословног простора на парцели од 75 ари у центру Велике Плане. 
Планира да уложи милион евра у обнову и до децембра упосли 150 радника. 
"Производимо дечије, женске и мушке мајице, израђујемо их за брендиране фирме и 
продајемо у целој Европи", додаје Саглам. 
Турска компанија "Серкан текстил" основана је 1997. године и запошљава 70 радника у 
матичној фабрици, а у кооперацији за њу ради још 400 људи. 
Ако производња у Великој Плани крене по плану, наредне године запослиће још 250 радника. 
Ненад Перић, председник Скупштине општине Велика Плана, истиче да је познато да су 
изворни приходи локалне самоуправе порез на имовину, а доласком турске фирме имовина ће 
се значајно увећати. 
"За нас је то један нов приход. Друго приход локалне самоуправе је 74 одсто од убраног пореза 
на зараде, а овде ће радити 400 људи што је опет један нови приход", напомиње Перић. 
Од продаје "Перкона" стотинак бивших радника очекује намиривање својих потраживања по 
основу заосталих плата и доприноса. 
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Уместо приватизације, боље организовати државна предузећа 
Аутор:Проф. др Данило Вујичић, Нови Сад 
 
У јавности се истиче потреба приватизације 150 државних предузећа. Биће корисније да се 
претходно изврши стручна анализа о могућности њиховог успешног пословања, нарочито за 
нека предузећа хемијске и прерађивачке индустрије. Ово мишљење се заснива на неким 
битним чињеницама. Та предузећа су нам потребна у развоју привреде Србије јер на 
постојећим локацијама имају основне техничке услове да наставе исту или измењену 
производњу, имају и део стручних кадрова. Потребно је да се ангажује стручно руководство и 
да му се помогне да остварује успешно пословање. 
За то постоји више разлога. Србији је потребна привреда са домаћим капиталом, како не би 
остала неразвијена туђа колонија са јефтином радном снагом. Зато подстицаје инвестиција 
треба усмерити у домаћа предузећа додатним улагањем, давањем гаранција за кредите и 
слично. Познато је да се могу користити кредити земаља чија предузећа испоручују опрему за 
технолошко оспособљавање инвеститора. 
Више економски развијених држава имају предузећа са мешовитим или државним капиталом. 
Таква предузећа лакше долазе до повећања капитала и коришћења кредита. У нас је то због 
утицаја странака на кадровска решења постало одбојно. Уместо да то отклонимо, одвајамо 
државу од једне њене битне функције у развоју привреде. 
У науци и пракси познато је да пословање предузећа првенствено зависи од његовог 
руководства. Због тога директор предузећа, у свим облицима својине капитала, треба да је 
стручан и врхунски руководилац, а тиме и одговоран за пословање предузећа. Ту треба 
примењивати хијерархијску шему војске, по којој се у свако доба зна ко је зашта надлежан и 
одговоран. То је потребно и у предузећу, јер сви односи по основу рада у надлежности су 
руководства предузећа, а Законом о привредним друштвима уређена су права власника 
капитала, која су потпуно одвојена од функција руковођења предузећем. 
У пракси је познато да су лица примљена на посао окренута послу, а лица послата са стране 
окренута су ка оном ко их је послао и, уз часне изузетке, остварују слабије резултате код 
послодавца. Зато се слободно може тврдити да ниједан посао не може бити успешан ако се 
кадрови попуњавају путем странака, без провере способности за конкретни посао. 
Ако се све то има у виду, не треба се бојати учешћа државе у својини капитала предузећа, већ 
претходном анализом оцењивати целисходност њихове приватизације са гледишта интереса 
привреде Србије. 
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Без посла 35 просветара 
Пише: В. Р. 
 
Према подацима Школске управе из Лесковца која покрива подручје два округа на југу Србије 
постоји највећи број просветних радника који су у овом тренутку технолошки вишак, 
потврђено је Данасу.  
Ово потврђују и у Унији синдиката просветних радника, према чијим подацима чак 463 
просветна радника је вишак у односу на предвиђени број ученика, а њих 35 је тотални 
технолошки вишак и они ће остати без посла. 
- У најмању руку је чудно да су поједини просветни радници у Врању дан пред почетак школске 
године сазнали да су проглашени за технолошки вишак. Реч је о техничко стручним средњим 
школама на подручју наше општине, објашњава Душан Младеновић, председник Уније 
синдиката просветних радника за врањску општину. Он прецизира да је држава на овај начин 
поступила крајње неодговорно чекајући последњи тренутак да променом плана и програма 
наставе за поједине образовне профиле у средњим машинским школама доведе просветне 
раднике у незавидан положај. 
  

 
Радници Зорка опреме траже 27 плата 
Пише: Д. Е. 
 
Некад радна организација за понос, "Зорка Опрема", која је изградила фабрику керамичких 
плочица, одржавала" Минерална ђубрива" и већину других "Зоркиних фабрика", у мају 2001. 
године отишла је у стечај. 
И то је било спорно јер су потраживања била већа од дуговања, а међу дужницима био је и ЕПС. 
Међутим, још два месеца пре стечаја судским решењима радницима је требало да се исплати по 
заосталих 27 личних доходака. И од тада за око 200 радника, ево већ 16 година, траје 
невероватна потрага за правом и правдом. За већину радника та дуговања износе 1,5 милиона 
динара, а појединцима се дугује и дупло већа сума. За то време извршиоци им куцају на врата, 
показујући опет неки други налог, за попис ствари и сличне немиле захтеве. Имали су обећања 
да ће све бити завршено закључно са 2012. године, и опет прођоше године. Консултовали су и 
међународни суд у Стразбуру, кажу им да би добили спор са државом, али опет радници немају 
чиме да плате тужбу. Радисав Кедић, Кедић, некадашњи председник Синдиката у "Зорка 
Опреми", заступа 80 радника обратио се бројним институцијама, али су га слали од 
министарства до министарства, од немила до недрага, и опет је на почетку. После свега обратио 
се писмом новинарима: "Писао сам некадашњем премијеру а садашњем председнику, 
министарствима, другим институцијама, сви се оглушују и шаљу ме у круг од једних до других 
и на крају ништа. Питам јавно председника зар су њему пречи азиланти него грађани Србије. 
Кад већ нуди азил и држављанство молио бих га да ми омогући да пређем са целом својом 
породицом у кампове где су азиланти јер бих тако једино био обезбеђен. Председник се хвали 
суфицитом у милијардама динара, па не знам на шта троши новац када не могу да се исплате 
дуговања према радницима. Тешко ми је пало када је у оним тешким данима поплава 
Александар Вучић на питање новинара шта ће са радницима којима се дугује дословце рекао: 
"Не знам шта ћу да радим са овим мртвацима које ми је оставио стари режим." Он сматра да је 
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ово његова дедовина, да ће такав ући у историју. Не знам како ће га народ памтити, ово све што 
он ради може и "баба Јока". Смањи плате, одузми пензије, не дај никаква повећања..." 
Радисав Кедић каже да је једино за сада добијао позив да користи социјалну помоћ, али да је то 
заиста срамота. Пре свега једне државе, где се не поштује ни судско извршно решење. 
Иначе, од некадашњег индустријског гиганта "Зорке" са око десет хиљада радника угашена је 
фабрика"Заштите биља" која је држала 40 одсто некадашњег југословенског тржишта, као и 
"Обојена металургија" која је производила 40.000 тона цинка и радила чак и у време санкција. 
У ове две фабрике радило је око 1500 радника. Ништа боље није прошао ни "Зорка транспорт" 
са неколико стотина радника, а највећа фабрика "Минералних ђубрива" са око хиљаду радника 
продата је "Викторији", али само капитал, док стотине радника имају потраживања од државе 
иако имају судске пресуде. 

 

Гоша: Штрајк нема алтернаиву 
Пише: ФоНет 
 
Радници Фабрике шинских возила "Гоша" из Смедеревске Паланке настављају штрајк започет 
пре пет и по месеци у кругу фабрике, а за сутра најављују протесте на улицама тог града. 
Они траже помоћ државе у решавању спора са бившим власником, који им је за плате остао 
дужан преко 600.000 динара појединачно, повезиваја радног стажа и овере здравствених 
књижица. 
Председник штрајкачког одбора Милан Вујичић изјавио је ФоНету да досадашњи преговори са 
Владом и надлежним министарствима нису дали никакве резултате и да је због тога штрајк 
једина алтернатива. 
И оно што смо се били договорили са Владом није испоштовано јер су нас поново слагали. 
Министар Кнежевић у петак је рекао да смо ми добили понуду и да је на нама да одлучимо. 
Никакву понуду од Владе нисмо добили, то је само политика, рекао је Вујичић. 
Према његовим речима, радници су озлојеђени и увређени због тога што је држава годинама 
толерисала страном послодавцу да крши домаће законе. 
Видимо да у нашој држави нема више права за раднике. Овде су дошли тајкуни и лопови који 
само гледају да нам скину кожу, оценио је Вујичић. 
Он је најавио да ће радници "Гоше" сутра протестовати на улицама Смедеревске Паланке и 
испред зграде локалне самоуправе. 
Желимо да анимирамо и наше суграђне да нам се придруже јер и они тешко живе, па би тебало 
да кренемо да се боримо да нам буде боље, јер видимо да је ово зло прешло сваку меру, 
поручио је Вујичић.   
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У Србији најтраженији инжењери, кувари, фризери... 
Извор: Танјуг 

 

БЕОГРАД : У Србији је повећан број огласа за запошљавање у првих шест месеци 2017. за 

готово 8,0 одсто у односу на исти период прошле године, и то у производњи, услугама, 

администрацији и креативи, показују подаци са сајта Послови.инфостуд.ком. 

За радна места у овим областима у првој половини године било је 7.851 огласа, док их је у истом 
лањском периоду било 7.297. Такав тренд се бележи од 2009. године када је понуда послова за 
одређена занимања вишеструко увећана.  
Највећи пораст присутан је у понуди послова који обухватају ИТ, машинство и 
електротехникау, затим услуге (туризам, угоститељство), администрацију и рачуноводство, 
право, фармацију и здравство, те креативну индустрију (дизајн), наводи се у саопштењу 
Инфостуда. 
Најзначајнији раст се бележи у ИТ сектору, где је у односу на једног стручњака 2009. године, у 
2017. тражено чак шест. 
У машинству је тај однос један према пет, а у електротехници један према четири.  
Два пута више расписивани су огласи за запослење у администрацији, рачуноводству, 
угоститељству, праву и дизајну. Чак и за она занимања за која се кадрови традиционално 
најређе траже, као што су фармација и здравство, 2016. је било 1,6 процената огласа више него 
пре осам година. 
Изван ИТ сектора, занимљиво је да су, осим дипломираних инжењера машинства и 
електротехнике, најтраженији били аутомеханичари, кувари, месари и фризери.  
На листи пет најтраженијих пре три године били су и комерцијалисти, а прошле године 
возачи. 
Када је реч о стручној спреми коју послодавци траже, уочљива је промена у периоду 2014-2016.  
Док је пре три године за 48 одсто понуђених послова била потреба средња стручна спрема, 
2015. је тај проценат порастао на 52 процента, а прошле године на 60 посто. 
С друге стране, приметан је пад огласа у којима послодавци траже кандидате са вишом, 
високом школом или баћелор, са 36 одсто у 2014. и 2015. години на 24 процента у 2016. Знатно 
мањи пад се бележи када је реч о кандидатима са завршеним факултетом или мастером.  
Међу кандидатима који су прошле године конкурисали на огласе, више од половине је имало 
диплому факултета и звање мастера, високе, више школе или баћелор, док је кандидата са 
средњом школом било око 40 одсто. 
Иако је приметан раст огласа за послове за које је довољна средњошколска диплома, то ипак не 
значи да су послодавци снизили критеријуме.  
О томе сведочи податак да се у претходне три године бележи драстичан пораст броја огласа на 
енглеском језику, са 3.909 у 2014. на 6.473 прошле године, што је 27 посто од укупног броја 
огласа. 
Сагласно томе, растао је и број оних који су аплицирали на огласе на овом језику, са 236.328 у 
2014. на нешто мало испод триста хиљада лани.  
Кад је реч о огласима на страним језицима, убедљиво преовлађује енглески језик, док су знатно 
мање заступљени немачки, руски и мађарски.  
Занимљиво је да је прошле године скоро трећина, тачније 31,8 одсто кандидата имало више од 
10 година радног искуства.  
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Следе они са искуством од једне до три године, којих је било 22,6 процената, затим са 
искуством од четири до шест (16,8%), и они са стажом од седам до девет година - 10,1 посто. 
Најмање је било кандидата са искуством мањим од једне године (8,4%), односно без искуства 
(6,0%). 

 

У више од 90 одсто школа настава се одвија нормално 
Извор: Дневник.рс 

 

БЕОГРАД: У више од 90 одсто школа настава се одвија нормално, саопштило је данас 

Министарство просвете. 

Према подацима школских управа, прикупљених од директора школа од 1.751 установе 
основног и средњег образовања у Србији настава се у преподневној смени нормално одвијала у 
1.627 школа, односно у више од 90 одсто установа. 
У 114 школа није одржан први час, док су у 10 школа часови били скраћени на 30 минута, 
наведено је у саопштењу. 
  
 

 

  
 

Радници Гоше не дају вагоне док не легне новац 
Извор:Бета 

 

Радници фабрике шинских возила Гоша из Смедеревске Паланке и даље су у штрајку и неће 
дозволити испоруку вагона све док не добију део неисплаћених зарада, рекао је председник 
Штрајкачког одбора Милан Вујичић. 
"Руководство фабрике од нас тражи да почнемо да радимо и да два путничка вагона 
испоручимо Железницама Србије, да би за 15 дана добили уплату од по 30.000 динара. Тај 
услов је за нас неприхватљив, ми тражимо да добијемо оно што смо раније зарадили, а не да 
радимо како би нам послодавац још више дуговао", рекао је Вујичић агенцији Бета. 
Он каже да је у фабрици 11 теретних вагона који су били урађени за потребе ранијег власника, 
словачке компаније ЖОС, који би могли да буду испоручени железари у Смедереву. 
"Предлог Министарства привреде је да два путничка вагона, чија је израда 95 одсто завршена, 
урадимо за потребе Железница Србије. На то не пристајемо док не добијемо бар део 
неисплаћених зарада", рекао је Вујичић. 
Фабрику Гошу је априла ове године ЖОС продао кипарској фирми Лиснарт, чији представници 
нису били ни на једном састанку са радницима. ; 
Запослени у Гоши су почели штрајк крајем марта јер им се дугује тридесетак плата, сваком по 
око 700.000 динара, па је држава издвојила 250.000 евра за исплату по 60.000 динара и 
уплатила здравствено осигурање до краја септембра. 
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Просветари траже повећање плата од 20 одсто 
Аутор:Адам Сантовац 
 
Главни захтев просветара је побољшање материјалног положаја. Они траже да држава, пре 
него што Законом о запосленима у јавним службама платним разредима изједначи све јавне 
службенике, просветарима повећа плате, које су сада ниже и до 30 одсто од плата лекара, 
полицајаца или социјалних радника. 
Несложно - тако су и други дан школске године провели просветари и министарство. Док 
синдикати тврде да првог часа није било у 703 школе, министарство уверава да наставе првих 
45 минута није било у само 114 образовних установа, то јест да се у 90 одсто школа радило 
нормално. 
Нема нормалног рада, узвраћају просветари, све док им је плата за 16 одсто нижа од 
републичког просека, а до 30 одсто мања од зарада осталих јавних службеника. 
"Наша просечна плата је 44 хиљаде, а у здравству је 55, у социјали 56", каже Слободан 
Брајковић из Синдиката радника у просвети Србије. 
"Значи ми морамо да уједначимо плате. Или, што би се рекло, да се плате просветних радника 
уједначавају са истим степеном стручне спреме у неком другом јавном сектору", објашњава 
Валентина Илић из Синдиката образовања Србије. 
Синдикати за почетак траже повећање од бар 20 одсто како би се између оних који образују и 
на пример лекара или социјалних радника могао повући знак једнакости. Тек када буду имали 
исту стартну позицију, просветари су спремни да подрже Закон о запосленима у јавним 
службама којим држава уводи платне разреде. 
Јер, уколико тај акт заживи у тренутним околностима, просветари тврде да ће их онеспособити 
да икада у платама достигну полицајце или чиновнике у државним службама. 
"Ми ћемо бити као једна кула од карата. Што значи да ће бити искључена било која могућност 
колективног преговарања, било која могућност социјалног дијалога. Што значи да синдикат 
као гласноговорник запослених у просвети неће моћи ни на који начин да дође до договора са 
ресорним министарством везано за одређених померања конкретно што се тиче самих зарада", 
каже Валентина Илић. 
Уколико влада остане нема на вапаје просветара, Синдикат образовања Србије, који има 
чланове у 650 школа 6. октобра почеће штрајк часовима од 30 минута, као и протестима. 
 

 
 

 
 

Радници Гоше нису добили најављених 30.000 динара, настављају 
штрајк  
Извор:Бета  

 

Радници фабрике шинских возила "Гоша" из Смедеревске Паланке и даље су у штрајку и неће 
дозволити испоруку вагона све док не добију део неисплаћених зарада, казао је данас 
председник Штрајкачког одбора Милан Вујичић. 
- Руководство фабрике од нас тражи да почнемо да радимо и да два путничка вагона 
испоручимо Железницама Србије, да би за 15 дана добили уплату од по 30.000 динара. Тај 
услов је за нас неприхватљив, ми тражимо да добијемо оно што смо раније зарадили, а не да 
радимо како би нам послодавац још више дуговао - рекао је Вујичић агенцији Бета. 

http://rs.n1info.com/topicv97/Adam-Santovac/1
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Он је навео да је у фабрици 11 теретних вагона који су били урађени за потребе ранијег 
власника, словачке компаније ЖОС, који би могли да буду испоручени железари у Смедереву. 
- Предлог Министарства привреде је да два путничка вагона, чија је израда 95 одсто завршена, 
урадимо за потребе Железница Србије. На то не пристајемо док не добијемо бар део 
неисплаћених зарада - рекао је Вујичић. 
Фабрику "Гошу" је априла ове године ЖОС продао кипарској фирми Лиснарт, чији 
представници нису били ни на једном састанку са радницима. 
Запослени у "Гоши" су почели штрајк крајем марта јер им се дугује тридесетак плата, сваком по 
око 700.000 динара, па је држава издвојила 250.000 евра за исплату по 60.000 динара и 
уплатила здравствено осигурање до краја септембра. 
 

 
Ђорђевић: до 15. септембра знаће се минимална цена рада, а рад на 
црно спречаваће заједничка инспекција  
Извор:Танјуг 

  

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић очекује да ће до 
15. септембра бити утврђена минимална цена рада. 
- Очекујем да ове године дође први пут до договора и компромиса свих страна и да до 15. 
септембра имамо конкретно колика ће бити минимална цена рада рекао је Ђорђевић на РТС. 
Социјално-економски савет разговора на тему минималне цене рада. 
Минимална цена рада би наредне године, према предлогу синдикалаца, требало да буде 
повећана са 130 на 156 динара по сату, док послодавци пристају на само 137 динара. 
Председница владе Србије Ана Брнабиц потврдила је пре неколико дана да ће бити повећана 
минимална цена рада, али није могла да прецизира колико ће то повећање бити. 
Заједничка инспекција у спречавању рада на црно  
Пореска управа и Инспекторат рада потписаће ове недеље уговор који предвиђа да две 
инспекције заједно контролишу да ли компаније имају непријављене раднике, а Ђоршевић 
каже да очекује да се сузбијањем рада на црно додатно смањи број незапослених. 
Он је рекао да ће заједничка инспекција имати мобилне тимове који ће на лицу места 
проверавати да ли су радници пријављени код послодавца. 
- Инспектори ће имати мобилне уређаје помоћу којих ће на лицу места проверавати да ли је 
неко пријавио раднике или није, и који ће одмах моћи да изричу мандатне казне и издају 
упозорења - каже Ђорђевић. 
Очекује, наводи, да ће послодавци озбиљно да схвате и намеру инепктората и Пореске управе и 
да они који још нису, у међувремену пријаве раднике, како би се кренуло у одлучну борбу у 
сузбијању рада на црно. 
- Желимо да заједничком инспекцијом сузбијемо и сиву економију, а и да повећамо број 
запослених - каже Ђорђевић. 
Републички завод за статистику објавио је да је у другом кварталу ове године забелезен највећи 
број запослених и то 2.881.000 и најмањи број незапослених 384.000, и то од 2014. до 2017. 
године. 
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ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА У 700 ШКОЛА Синдикати: Спремни смо да 
скратимо часове од 6. октобра  
Аутор:М. Р. 

 

Први час данас није одржан у скоро 700 школа, као знак штрајка упозорења чланова 
Синдиката образовања Србије и Синдиката радника у Просвети Србије. Уколико се ситуација 
не промени, синдикати су спремни да од 6. октобра скрате часове - до даљњег. 
Два основна захтева синдиката су повлачење Нацрта закона о запосленима у јавним службама 
и повећање плата изнад републичког просека. 
- Од 800 школа, подржало нас је око 650, што је број преко којег смо дошли преко својих 
представника. На републичком одбору прошле недеље донета је одлука да ако се до 15. 
септембра нешто не промени, од 6. октобра скраћујемо часове на 30 минута и организујемо 
протесте по Србији - каже председница Синдиката образовања Србије (СОС) Валентина Илић. 
Осим што су штрајковали, представници синдиката су данас присуствовали јавној расправи о 
нацрту овог закона. 
-Били су представници сва четири репрезантивна синдиката просвете, као и чланови 
синдикати здравља, културе, социјалне заштите, било је доста примедби. Речено нам је да јавна 
расправа званично траје до 6. септембра, како би се до краја месеца завршио рад на њему и он у 
форми предлога ушао у Скупштину, а затим од Нове године ступио на снагу - каже Николина, 
правна саветница СОС. 
Потпредседник Синдиката радника у просвети Србије, Слободан Брајковић, истиче да први час 
данас није одржан у више од 265 школа, када је реч о овом синдикату и најавио нове 
активности. 
- Остајемо при томе да нећемо радити тог дана када закон дође до Скупштине, а штрајка ће 
бити и у октобру, нећемо се одвајати од СОС - најављује Брајковић. 
Министарство: Настава се одвија нормално у више од 90 школа  
Према саопштењу Министарства просвете, први час није одржан у само 114 школа, док су у 10 
школа часови трајали по 30 минута. 
 

 
СВИ БИ ДА ПОБЕГНУ ИЗ "АПОТЕКА ПАНЧЕВО" Од 69 радника за 
одлазак из фирме се изјаснило 65!  
Извор:013Инфо 

 

Половином августа постало је јасно да ће и проблем у којима се нашла градска “Апотека 
Панчево” са све 69 запослених бити решен кроз исплату државних отпремнина. Дугогодишњи 
председник синдиката у “Апотеци Панчево” Борко Бојић каже да се у овом процесу одмакло и 
очекује да уз директора на крају пута остане још свега неколико запослених да би се испунио 
законски минимум. 
- Спроведена је у међувремену анкета, а воља колега да напусте “Апотеку Панчево” 
формализована је и кроз потписивање изјава. Неки су се опредељивали за споразумни раскид, 
неки да буду технолошки вишак. Према подацима које имам фирму ће напустити 64 или 65 
радника. Није доведено у питање да ће уз отпремнине бити исплаћене и плате, путни 
трошкови, јубиларне награде и накнаде за годишњи одмор које нам се дугују - рекао је Борко 
Бојић. 
Како сазнајемо они који су се определили за споразумни раскид по години стажа добиће 
28.000 динара, док ће запослени који буду исказани као технолошки вишак уз мању накнаду 
остваривати и права код националне службе за запошљавање. 
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- Практично смо престали да радимо од 31. августа. Рађени су пописи како би могло доћи до 
раздужења радника. До краја месеца би читав процес који је сада у рукама Министарства 
здравља могао бити завршен - очекује Бојић. 
Дуга традиција градског апотекарства у Панчеву и после масовног одласка запослених ће 
опстати у бар једном објекту јер Град Панчево према законима мора имати градску апотеку. Ко 
ће платити више милиона евра дугове “Апотеке Панчево” који су узроковали вишегодишњу 
блокаду рачуна и немогућност да се послује – тек ће се видети. 
 

 

 
 

 
 

Брнабић: Приоритети Владе су економија,стабилност, ЕУ и бољи 
живот  
Извор:Танјуг 
 
Председница Владе Републике Србије Ана Брнабић учествовала је данас на бледском 
"Стратешком форуму", који је окупио високе званице Европске уније, земаља региона и 
међународних организација 
Председница Владе Републике Србије Ана Брнабић учествовала је данас на бледском 
"Стратешком форуму", који је окупио високе званице Европске уније, земаља региона и 
међународних организација. 
На маргинама самита, премијерка Србије имала је одвојене билатералне састанке са 
званичницима Сједињених Америчких Држава, Европске уније, Француске, Словеније и Босне 
и Херцеговине. 
У свим билатералним сусретима које је имала на маргинама форума, председница Владе, Ана 
Брнабић нагласила је да је стратешко опредељење Србије чланство у ЕУ. 
Она је поручила да ће наша земља остати поуздан и кредибилан партнер ЕУ, али да је веома 
важно и да све институције и чланице ЕУ имају конструктиван приступ и да буду отворене и 
спремне за пријем нових чланица. 
Брнабић: Србија неће признати Косово; Односи са Албанијом никад бољи 
Брнабић је додала да је Србија једнако посвећена регионалној сарадњи, очувању мира и 
стабилности у региону Западног Балкана, и његовим евроинтеграцијама, саопштила је владина 
Канцеларија за сарадњу с медијима. 
Она је додала да ће Србија наставити да се понаша конструктивно и да инсистира на решавању 
свих спорних питања кроз дијалог. 
Премијерка је нагласила и важност наставка Бриселског дијалога и примене договореног, пре 
свега што скорије формирање Заједнице српских општина, али је и поновила да Србија неће 
пристајати на једностране потезе Приштине. 
Она је истакла и значај унапређења економске сарадње у региону посебно када је реч о 
заједничком наступу на трећим тржиштима, инфраструктурном повезивању, саобраћају и 
енергетици. 
Премијерка је поновила и да је један од основних приоритета Владе Србије, дигитализација у 
којој води шансу за бржи економски раст и модернизацију свих сегмената нашег друштва. 
Она је нагласила да ће дигитализација омогућити Србији да унапреди своју конкурентску 
позицију и ухвати прикључак са економски развијеним земљама. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:682951-Brnabic-Srbija-nece-priznati-Kosovo
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"Дигитализација и образовање пут су да Србија васпита младе генерације које су спремне за 
изазове 21. века. Наш циљ је да формирање младих људи који критички размишљају и у 
изазовима виде шансе, уместо да одустају на првој препреци", рекла је на Форуму. 
У оквиру "Панела Лидера" једна од тема била је како се савремени свет суочава са променама и 
како младе више укључити у друштво, Брнабић је говорила о важности отворене комуникације 
и сарадње са младима, цивилниим сектором, стручњацима и привредом, јер се кроз отвореност 
да се чује другачије мишљење долази до најбољих решења која су много инклузивнија од 
решења само једне од страна. 
"Двосмерна комуникација са младима изузетно је важна за свако друштво које жели да иде 
напред, јер не можемо креирати промене на боље, без активног слушања оних за које креирамо 
будућност", изјавила је Брнабић на "Стратешком форуму", који се одржава на Бледу у 
Словенији. 
 

 
Синдикалци траже праведне плате  
Аутор:М. Љ. ПОПОВИЋ 
 
КОНАЧНА верзија новог закона о запосленима у јавним службама, који ће једнако вредновати 
исте послове и учинак радника на различитим позицијама, очекује се до краја септембра. Док 
предлагачи из Министарства државне управе и локалне самоуправе верују да ће документ 
заштитити запослене који раде за државу, представници синдиката тврде да ће њихов положај 
бити још угроженији. 
 Јавна расправа о Закону о запосленима у јавној управи ушла је у завршну фазу, а предлагачи 
су закон представили синдикалцима. Државни секретар у Министарству државне управе и 
локалне самоуправе Зоран Касаловић уверен је да ће нови закон успоставити транспарентан, 
правичан и систем којим ће се лакше управљати. 
- Моћи ће да се вреднује учинак, а грађани ће моћи да рачунају на квалитетнију услугу - рекао 
је Касалић. - Желимо да сви запослени у јавном сектору добију фактички чисту слику, да имају 
мотивацију да раде боље, да напредују и да на тај начин грађани добију квалитетнију услугу 
када је реч о болницама, културним установама, социјалној заштити и образовању. 
Нацрт новог закона је, наводи државни секретар, део шире реформе система плата и радних 
односа у јавном сектору. 
- Имали смо ситуације да за исти посао неко има већу плату, или да неко ко ради мање добија 
исту зараду - објашњава Касалић. - Сада желимо да вреднујемо рад који није исти када је, 
рецимо, реч о медицинској сестри из Хитне службе, где се излаже ризику и, на другој страни, 
њеној колегиници која ради на офталмологији. 
Синдикалци, међутим, не верују да ће нови закон бити правичан, а најгласнији у критици су 
просветари. 
- Додатно ће се погоршати ионако лош положај просветног кадра - каже Милорад Антић, 
председник Форума средњих стручних школа. - Повуците овај закон и склоните га у фиоку, јер 
ћете наставницима и учитељима одузети и оно мало права за која смо се тешком муком 
изборили. 
Новим прописима су незадовољни и здравствени радници, чији су представници у понедељак 
оштро осудили нацрт новог закона. Према речима Живорада Мркића, из Новог синдиката 
здравства, запослени у јавној управи ће оваквим документом, заправо, постати жртва буџетске 
консолидације. 
ШТРАЈК У ШКОЛАМА 
ЗАКОН о запосленима у јавном сектору један је од главних разлога што су у понедељак 
просветари, чланови Синдиката радника у просвети (СРПС) и Синдикат образовања Србије 



13 

 

(СОС) организовали штрајк упозорења. Претходно су, у петак, протестовали и наставници 
учлањени у Унију синдиката просветних радника и "Независност". 
Министарство просвете објавило је у понедељак да се у више од 90 одсто установа настава 
несметано одвијала, тј. да у 114 од 1.751 школе није било првог часа, а да су у још десет часови 
трајали 30 минута. 
Синдикати, међутим, тврде другачије. Према речима Валентине Илић, председнице СОС, 
наставници у 450 од 654 школе, њихове чланице, у понедељак нису одржали први час или су 
часови били скраћени. Она је најавила нови штрајк за 6. октобар и протест испред Владе 
Србије. Слободан Брајковић, председник СРПС, каже да се штрајку придружило око 250 од 420 
школа њихових чланица.И. М. 
 
 


