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Бугарска компанија узела 750.000 евра субвенција од државе, па 
ЗАТВОРИЛА ФАБРИКУ у Србији  
Аутор:В. Пешић 
 
После једногодишњег закупа, бугарска текстилна компанија „Калинел“ затворила је 
некадашњу конфекцију „Кобос“, однела машине, 103 радника послала на улицу и одустала од 
инвестиције од два милиона евра. 
Бугари су притом добили финансијски подстицај државе од 750.000 евра да отворе 250 нових 
радних места, а уговор о томе потписан је у Врању 24. октобра 2016. 
Босилегадски напредњаци, који тврде да су у тај град довели бугарског инвеститора, за 
затварање фабрике оптужују локалне моћнике због притисака, мешања у пословање и 
наводног рекетирања „Калиела“. С друге стране, прозвани председник општине Босилеград 
Владимир Захаријев истиче да га због личних интереса неосновано оптужује председница 
СНС-а Невенка Костадинов, која је текстилцима папрено наплаћивала оброке и дрва за огрев. 
Добри познаваоци прилика сматрају да је одлазак сувласника “Калинела” Марина Радеског из 
Босилеграда последица сукоба и спорова између локалних власти и врањског “Јумка” због 
власништва над пропалим “Кобосом”. 
- Вечити председник Владимир Захаријев и његови истомшљеници противили су се доласку 
“Калинела”. Некадашњу чарапару и конфекцију годинама својатају општинске власти и 
“Јумко”. Није важно чији је “Кобос”, много је битније да радници редовно примају плате и 
хране своје породице. Власници “Калинела” стрпљиво су чекали решење имовинско-правних 
односа између општине и “Јумка”. Нису више могли да одоле притисцима, мешању власти у 
пословање, партијском запошљавању и рекетирању - изјавила је за “Блиц” председница 
локално одбора СНС Невенка Костадинов. 
С друге стране, председник општине Владимир Захаријев каже да Невенка Костадинов никога 
не представља, већ да само брине о личним интересима и својој користи. 
- Руководство општине преговара само са централом СНС-а. Одбијена је жалба “Јумка” и 
донето је извршно решење да је општина власник “Кобоса”. Са министром привреде Гораном 
Кнежевићем договорено је да се власицима “Калинела” упути позив за разговор о поновном 
покретању прозиводње. Фомирали смо радну групу са представницима општине и запослених 
и осмисллли план новог покретања фабрике. Уколико је “Калинел” заинтесован да се врати, 
имамо понуде других потенцијалних инвеститора, тврди Захаријев. 
О суноврату обавештени Вучић и премијерка Брнабић 
Она је додала да су о свему обавештени председник Александар Вућић, премијерка Ана 
Брнабић и надлежи државни органи. 
- Широм Србије долазе инвеститори, из Босилеграда одлазе. Због неспособних бахатих власти, 
млади масовно одлазе, општина је доживела економски, политички и морални суноврат - 
закључује Констадинов, која је огорчена због тога што је одбијен захтев оборичке групе СНС-а 
да се на ванредној седници парламента расправља о затварању “Кобоса”. 
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ТРИ МОДЕЛА ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПЕНЗИЈА Ево колики ИЗНОС НА ЧЕКУ 
доноси сваки од њих  
Аутор:Данијела Нишавић 

 

Наредних дана, док траје годишња скупштина ММФ у Вашингтону, где је и наша делегација, 
биће обелодањено колике повишице могу да очекују запослени у јавној управи и пензионери. 
Процена Фискалног савета је да би повећање пензија могло да буде 2,5 одсто, као и да се врати 
половина привременог умањена изнад просечних пензија из 2015. године. 
Фискални савет сматра да Влада Србије може да разматра три модела за повећање расхода за 
пензије које омогућавају уклапање у препоручено повећање масе пензија од пет одсто, што 
значи повећање пензијских расхода за око 25 милијарди динара. 
Први модел - Враћање пензија на ниво пре умањења 
Овај модел подразумева да свим пензионерима којима су 2014. привремено умањене пензије 
врате на ниво пре него што су смањене. Лоша страна тог приступа је та што би се цео буџет за 
повећање пензија од 25 милијарди динара исцрпео, тако да не би било могућности да се 
повећају пензије које су мање од 25.000 динара. 
Други модел - Линеарно повећање свих пензија за пет одсто 
Овај приступ значи да би најмање оне пензије које су биле умањене 2014. остале умањене још 
најмање годину дана. 
Трећи модел - Комбиновани приступ 
Будући да је Уставни суд у свом решењу навео испуњавање економских услова за престанак 
исплате пензија у умањеном износу у целини или делимично, може се размишљати о фазном 
укидању привременог смањења изнад просечних пензија, сматра Фискални савет. 
Умањење пензија из 2014. би по овом моделу било потпуно укинуто 2019, а текло би у две фазе. 
Прво би се то умањење преполовило 2018. И то тако да се пензијски приходи између 25.000 и 
40.000 динара уместо за 22 одсто умањују за 11 одсто, а преко 40.000 динара умањују за 12,5 
одсто уместо 25 одсто. На тај начин би се сачувао буџетски простор за повећање од 2,5 одсто, за 
пензионере чије су пензије испод просечних 25.000 динара. 
ТРИ СЦЕНАРИЈА за пензије од 20.000, 40.000 и 60.000 динара, Извор обрачун 
Фискалног савета 

Опис  У динарима  У динарима  У динарима  

Пре привременог смањења пензија  60.000  40.000  20.000  

Тренутни износ пензије  53.046  37.631  20.554  

Први модел Укидање привременог смањења  61.661  41.108  20.554  

Други модел Линеарно повећање пет одсто  55.698  39.512  21.581  

Трећи модел Комбинован приступ  58.787  40.353  21.068  
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Шарчевић: Синдикати говоре једно на састанку, друго медијима 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Јако занимљиво да кад нешто причамо сви заједно, сви то другачије доживе тада, а 

другачије у микрофон касније, рекао је данас министар просвете Младен Шарчевић. 

Шарчевић је то рекао поводом деманта којим је УСПС данас одговорио на јучерашње 
саопштење министарства да је на састанку о Закону о запосленима у јавним службама, на коме 
су били министар Шарчевић и министар Ружић, "70 одсто примедби и сугестија које су упутили 
синдикати запослених у просвети усвојено". 
"Ја ћу цитирати премијерку Ану Брнабић, која је једном предложила да имамо састанке пред 
новинарима. Јако занимљиво да кад нешто причамо сви заједно, сви то другачије доживе у 
микрофон. Исти ти синдикати су са нама радили те законе два месеца. Ја кад сам био у 
Скупштини одрицали су се закона ко Свети Петар од Христа, три пута, а јуче су хвалили ЗОС и 
рекли да је то кровни закон", рекао је Шарчевић новинарима на манифестацији "Ђаци вас 
моле, успорите поред школе". 
Истиче, да Закон о запосленима у јавним службама у много чему није схваћен како треба, као и 
да је све оно што "највише тишти" Унију синдиката- отпремнине, награде итд. у оквиру ЗОС-а. 
"Овај закон од почетка има две добре стране, да се људи по каталогу занимања уједначе и да 
почнено нову структуру. Ја сам синдикате позвао да радимо заједно и мислим да смо се 
приближили. Овај састанак то није требао да реши, већ да направи методологију да на састанку 
са премијерком и видимо да ли ће неке теме отићи у колективан уговор, да ли нешто решава 
Закон система образовања и Закон о раду", рекао је Шарчевић. 
Додаје, да је "испало да овај закон нема велику улогу, да се понавља свашта", али, истиче, да су 
две новине које има довољне, јер их нема у другим законима. 
"Није истина да нема накнаде за старешинство и превоз. Ја сам то заштитио и јуче и увек ћу, 
јер ако имате мали фонд часова морате да путујете у више градова и села, и то мора да се плати. 
Јуче сам и лично објаснио да је разредни старешина јако битна категорија и да ту улогу мора 
обављати онај ко има прву категорију плате", рекао је Шарчевић. 
 

 
На боловању од 12 до 15 одсто радника 
Аутор:Љ.Малешевић 
 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство здравља 

најавила су појачану контролу боловања запослених. Појачана контрола неће, како је 

објашњено, донети увођење неких нових провера запослених који због болести одсуствују због 

посла, већ ће се само више него досад инсистирати на механизмима провере оправданости 

боловања. 

И досад су послодавци који нису били задовољни честим боловањима својих запослених имали 
право да од РФЗО траже проверу оправданости одсуства са посла . 
Министар за рад Зоран Ђорђевић објашњава да је после разговора са кинеским и турским 
инвеститорима, али и са синдикатима у Унијом послодаваца Србије, постало јасније да је 
боловање један од проблема који задаје велике муке газдама, с обзиром да утиче на целокупну 
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производњу односно да у неким периодима током године нема ко да ради. Како је по правилу 
реч о боловањима краћим од месец дана то везује руке газдама да примају нове раднике, па 
тако трпи производни процес. Исту муку муче и страни и домаћи привредници. Колика је та 
мука , најбоље илуструје порука српске премијерке Ане Брнабић да се може догодити да многи 
инвеститори оду из Србије уколико се нешто не промени, јер не могу да планирају посао. Она је 
додала да ће се на проверу боловања ићи и због злоупотреба јер постоје фабрике у којима  кад 
дође време сетве ради 30 одсто људи, а остали су на боловању. 
Председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацкоцић наводи податак да је 12 до 15 
одсто запослених на боловању, што је знатно изнад европског просека и говори да смо “Или 
врло болесна нација или да та боловања нису реална”. 
Шта ће заправо значити појачана контрола боловања? Министар здравља Златибор Лончар 
објашњава да она заправо не доноси ништа ново и да ће се и даље стриктно примењивати 
законски прописали, једино што ће се сада интензивније контролисати изабрани лекари који 
често отварају боловање и комисије које одобравају боловања дужа од 30 дана. Он не види 
никакав проблем у томе да се боловање проверава , јер сматра да неко ко је заиста болестан не 
би требало се плаши контролне провере , а с друге страни они који су на “лажном” боловању 
имају разлог да се љуте , јер ће најзад бити ухваћени у превари. 
„Ко год има разлога да буде на боловању , асплутно ће бити, али онај ко нема разлога, мораће 
да се врати на посао”, поручио је Лончар. 
У причу око честих боловања радника, а и о злоупотреби одстуства због болести, укључила се и 
Привредна комора Србије. Председник ПКС Марко Чадеж објашњава да је ова институција 
препоручила компанијама и послодавцима да размишљају о флексибилнијем моделу односно 
да радници добију слободне дане када су им потребни, а да их касније надокнаде. 
 “У координацији са министарствима рада и здравља одлучено је да се појачају контроле 
издавања боловања, као и да  се разматрају неки од флескибилнијих модела који се примењују 
у свету и уврсте у законодавни оквир кроз измене Закона о раду наредне године”, рекао је 
Чадеж. 
 Другим речима, ПКС се залаже да послодавци предвиде могућнсот да се појединим радницима 
који имају код куће пољопривредне радове у време сетве и жетве дају слободни дани како они 
не би узимали боловање за њихово обављање. Међутим, чак и да се иницијатива ПКС прихвати 
остаје проблем ко ће радити у време када се радницима дају слободни дани, јер производња не 
трпи застој , а за неколико дана се не могу запослити нови радници . Па чак и да се за неколико 
дана запосле нови радници, на српском тржишту нема кадрова који су послодавцима потребни 
, а они се брзо не могу обучити како би наставили производњу. 
Газда и сада може да контролише 
Синдикати сматрају да прича о боловањима и њиховој злоупотреби заправо представља 
додатни притисак на запослене да не смеју да се разболе, а послодавцима даје за право да их 
још више оптерете у циљу повећања профита. Јер, како истичу, и према садашњем Закону о 
раду, радници имају обавезу да у року од три дана газди доставе потврду о отварању боловања , 
а он и сада има право да уколико посумња у злоупотребу боловања затражи да се о његовом 
трошку у специјализованој институцији по његовом избору провери здравствено стање 
радника. Уколико радник то одбије, газда може да му да отказ. Сада би, додају синдикати, 
проверу требала да обавља држава и тиме ослободи газде плаћања трошкова , мада је он то 
могао да учини сам и досада. 
Дакле, једини начин да се реши проблем јесте да они који су заиста болесни иду на боловање, а 
радници који то нису раде , без обзира на то што имају и неких приватних послова. 
Инсистирање инвестира и послодаваца да се држава активно укључи у питање решавања 
боловања радника, без обзира да је реч о приватним или домаћим фирмама, долази у тренутку 
када српски радници иначе све мање одсуствују са посла, јер су свесни да тиме ризикују да 
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остану без радног места. Наиме, број радника који користе боловања смањује се из године у 
годину, а поготово је мање оних који одуствују дуже од месец дана. На боловање се одавно не 
иде у мери као некад, јер се за те дане радницима исплаћује зарада у висини од 65 одсто 
редовне, што доводи до тога да и болесни долазе на посао. Такође, радници запослени у 
приватним фирмама добро знају да  честа одсуства са посла јесу сигуран “пут” ка отказу. 
Лекари не желе да причају о томе да ли олако дају радницима боловања, али и не пристају да 
њихову  стручна оцена  о нечијем здрављу процењују послодавци или инвеститори. Одлуку о 
нечијем здрављу односно оправданости боловања може дати само лекар кроз Комисију РФЗО и 
то никада није ни било спорно. Лекарска пракса показује да радници који би неколико дана 
морали да одлеже када је у питању грипа неће да узимају боловање , већ болесни иду на посао 
из страха да не остану без радног места, а да се на овај корак одлучују само они који су заиста 
болесни. При том , не споре да постоје злоупотребе боловања , али не у оној мери у којој то 
истичу послодавци. 
Према подацима РФЗО у првих шест месеци ове године лекарске комисије имале су 135.876 
посета и цениле дужину привремене спречености за рад. То је, како наводи РФЗО, за 4,9 одсто 
случајева мање него лане. Боловања краћа од месец дана иду на трошак послодавца, док она 
дужа исплаћују се из касе РФЗО, па због тога ова здравствена инситуција нема податке о 
коришћењу боловања која су краћа од 30 дана. 
 

 

 
 

Септембарска инфлација 0,1 одсто 
Пише: ФоНет 
 
Малопродајне цене у септембру су, у односу на август, увећане 0,1 одсто, а од почетка године су 
повећане 2,8 одсто, саопштио је Републички завод за статистику. 
Цене у септембру биле су 3,2 одсто веће него у истом месецу прошле године. 
Храна и пиће су у септембру поскупели један проценат, услуге у ресторанима и хотелима 0,9, а 
намештај и покућство пола процента. Вода, електрична енергија, гас и друга горива, као и 
одећа и обућа скупљи су 0,4 одсто, 
Издаци за рекреацију и културу у септембру су били 5,7 одсто мањи него у августу, а транспорт 
је појефтинио 0,1 одсто, наводи се у саопштењу. 
 
 

Србима треба 16 година да зараде за стан, Британцима пет 
Пише: М. О. 
 

* Кад је држава субвенционисала стамбене кредите, градило се 18.000 станова 

годишње, а данас само 10.000 * Проблеми наталитет, низак стандард и велика 

понуда постојећих некретнина * У првих осам месеци ове године индустријска 

производња порасла 9,7 одсто, а нето стране инвестиције 13 процената 

Индустријска производња у августу се опоравила у односу на претходна два месеца и достигла 
међугодишњи раст од 9,7 одсто, али према речима Стојана Стаменковића, сарадника билтена 
Макроекономске анализе и трендови, овај раст је пренаглашен и неће се задржати у наредним 
месецима. 
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Ипак аутори МАТ-а прогнозирају да би раст индустријске производње до краја године могао 
достићи шест одсто. 
У јуну и јулу је успорена прерађивачка индустрија пре свега због производње моторних возила, 
прехрамбене индустрије, производње нафтних деривата и производње неметала и минерала. 
Стаменковић је истакао да је у области аутоиндустрије томе допринео штрајк у Фијату, али да је 
у августу ова област опет избила на водеће место по доприносу индустријском расту, али да се 
део тога односи на надокнађивање пропуштеног у јулу. 
Код прехрамбене индустрије јавио се проблем значајног смањења производње меса, за пет 
одсто у августу у односу на исти месец претходне године. 
Област која од почетка године стабилно расте је производња гуме, за 13 одсто у првих осам 
месеци у односу на исти период 2016. С друге стране августовски раст индустрије нафтних 
деривата од 16 одсто је према речима Стаменковића инцидентан и очекује се његов повратак на 
ниво нешто већи од прошлогодишњег просека. 
Раст извоза се приближио расту увоза, па је у првих осам месеци извоз порастао за 12,9 одсто, а 
увоз за 13,1 одсто у односу на исти период прошле године, али ово значи и раст 
спољнотрговинског дефицита. Покривеност увоза извозом у овом периоду износила је 79 
одсто. Стаменковић је истакао и раст нето страних директних инвестиција у првих седам 
месеци ове године од 10,6 одсто у односу на исти период прошле године, па су СДИ достигле 
1,36 милијарди евра. Истовремено, одлив по основу СДИ износио је 1,1 милијарду евра, од чега 
418 милиона по основу дивиденди, 43 милиона евра по основу камата, док је 645 милиона евра 
по основу реинвестиране добити, што је у ствари добит која није исплаћена власницима. Ово 
значи да је чисти прилив страних директних инвестиција у првих седам месеци ове године 
износио 259 милиона евра. 
Према речима Ивана Николића, сарадника МАТ-а, уколико желимо веће стопе привредног 
раста биће нам потребне много веће инвестиције него до сада. Наиме, у 2016. као и у 2015. 
години бруто фиксне инвестиције су износиле свега 17,7 одсто БДП-а што је далеко мање од 
инвестиција у земљама Централне и Источне Европе где су преко 20 одсто. За земље наше 
развијености препоручује се да се чак 25 одсто БДП-а инвестира. Николић истиче да су у 
земљама ЕУ инвестиције равноправно распоређене између улагања у опреме и машине (и 
интелектуалну својину) и грађевинске инвестиције. У оквиру грађевинских инвестиција 
подједнако се улаже у станоградњу и комерцијалне објекте (уз инфраструктуру). У Србији је 
ситуација драстично другачија, па док је улагање у станоградњу у ЕУ 24 одсто укупних 
инвестиција у Србији је то свега 5,5 одсто. У Србији инвестиције у стамбену изградњу чине 
свега један одсто БДП-а, док је просек за ЕУ 3,5 одсто, а најразвијеније земље улажу и преко пет 
одсто БДП-а. 
"Данас се у Србији гради 10.000 станова, а некада у време субвенционисања стамбених кредита 
и 18.000. Главни проблем у овој области је свакако низак стандард грађана. У Великој 
Британији за просечан стан је потребно 5,2 годишње нето плате, а у Србији за стан од 57 
квадрата који се узима као просечан 16 годишњих плата. Такође, постоји и прилично велика 
понуда од 3,1 милиона стамбених јединица и проблеми са наталитетом. Али слично је и у 
другим земљама, а они опет много више улажу у станоградњу", напомиње Николић. 
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Михајловић: Министар ударио шамар радницима, промениће закон 
Аутор:Јелена Петровић 
 
Слађана Киковић из Уједињених гранских синдиката "Независност" и Зоран Михајловић из 
Савеза самосталних синдиката Србије кажу да није доказана тврдња министра рада Зорана 
Ђорђевића да радници у Србији злоупотребљавају боловање. Михајловић мисли да је овај 
потез припрема за промену Закона о раду догодине. 
Након што је разговарао са турским, кинеским и другим инвеститорима и послодавцима 
министар рада и социјалних питања Зоран Ђорђевић је рекао да су у министарству дошли до 
закључка да је боловање један од проблема који мора бити решен. Министарство решење види 
у појачаним контролама боловања које ће важити за целу Србију, јер се појава злоупотребе 
боловања жели сузбити - "да не постоји”. 
Да ли то значи да инвеститори одређују када ће неко бити болестан или да људи, заиста, 
превише иду на боловање? 
Синдикати се надају да ће, нако састанка сутра, министар Зоран Ђорђевић, ипак, променити 
мишљење. 
Слађана Киковић из Уједињених гранских синдиката "Независност" каже да је контрола 
боловања увек постојала и да је то систем који треба да функционише без неких популистичких 
изјава. Она наводи да  треба да се постави и питање да ли су послодавци омогућили радницима 
адекватне услове, да њихово здравље не буде нарушено. 
"Чини ми се да су у овој земљи велики апетити инвеститора, а на штету права радника", 
оцењује Киковић. Додаје да се Србија пропагира као земља која има изузетну стручну снагу, 
добре извршиоце, али и јефтину радну снагу. А сам процес рада се не контролише на прави 
начин, истакла је. 
Ако радник прекрши неки закон, кад на пример постоји претпоставка да неко злоупотребљава 
боловање, држава то објави на сва звона, диже се на државни ниво, а кад су угрожена права 
радника, држава каже да то није њен проблем, наглашава Киковићева, наводећи пример Гоше. 
Зоран Михајловић из Савеза самосталних синдиката Србије наводи да није ни направљена 
дубља анализа, која је требало да се направи, због чега људи иду толико на боловање, као ни 
шта то инвеститори траже од наших запослених и какви су сулови рада, уопште. 
"Министар рада Ђорђевић је ударио шамар свим радницима Србије, тиме што је све раднике 
назвао нерадницима, отрилике, јер су сви фолиранти, по његовом и злоупотребљавају 
боловање. А други шамар је ударио здравственим радницима, који су задужени да се брину о 
здрављу наших суграђана, и мислим да је то непримерено", каже Михајловић. 
Боље да је послао инспекцију рада да види у каквим условима раде ти радници, да ли раде 
прековремено и 10 сати, да ли имају ХТЗ опрему, да ли раде и суботом и недељом, да ли су 
плаћени за свој рад, уопште,  набраја гост Дана уживо. 
Закон о раду из 2014. иде у корист послодавцима и могу да формирају комисије које ће ићи у 
посету тим радницима и проверавати да ли злоупотребљавају бловање, додаје Михајловић. 
Кад се пореди Запад и Србија - не може да се повуче паралела, наводи Михајловић, додајући да 
зна да у неким фабруикама људи раде у прслуцима, јер нема грејања. 
"Овде мислим да стоји нешто друго - најава 2018. године када ће доћи до промене Закона о 
раду. Послодавци су, односно Савез страних инвеститора који веома утиче на нашу Владу, и 

http://rs.n1info.com/topicv142/Jelena-Petrovic/1
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прошли пут је тражио да они не плаћају боловање, већ да то пређе на терет државе, да плаћена 
одсуства која се не сматрају радом, чак и давање крви, плаћа држава, и да не треба да плаћају 
паузу од пола сата, јер се то не сматра ефективним радом", наводи Михајловић. 
Мислим да је то припрема за оно што следи идуће године, додао је. 
Савез страних инвеститора који веома утиче на нашу Владу, и прошли пут је тражио да они не 
плаћају боловање, већ да то пређе на терет државе, да плаћена одсуства која се не сматрају 
радом, чак и давање крви, плаћа држава, и да не треба да плаћају паузу од пола сата, јер се то 
не сматра ефективним радом 
Осврћући се на изјаву премијерке и министра спољних послова који су, говорећи о штрајку 
радника у Фијату, рекли да се тиме шаље лоша порука инвеститорима, Киковић наводи да 
радници у Републици Србији имају право да стварају своја права, а да је једно од основних 
права сваког радника, без обзира да ли је синдикално организован или није, да организује 
штрајк. "Колико ја знам тај штрајк у Фијату је организован у складу са законом". 
Киковићева наводи да су радници у Србији обесправљени и кад је у питању остваривање права 
на судску заштиту, јер се не поштује суђење у разумном року. Поставља се питање када ће 
судска власт да контролише оно што је законодавна власт донела и када ћемо имати тај 
адекватан репер, навела је. 
Она је истакла да синдикати никада нису добили анализу коју су тражили пре измена и допуна 
актуелног  Закона о раду - анализу о томе зашто се мења. 
"Ово је Ел Дорадо... Зовемо стране инвеститоре, дајемо им јефтину радну снагу и очекујемо да 
ти обесправљени радници ћуте, и траже поклоњење свих њих", рекла је Киковићева. 
Михајловић наводи да није сигуран шта је министар Ђорђевић хтео овим опитним делом, и 
навео је да ће на састанку синдиката с њим, у петак, тражити да одговори на то питање, као и на 
то шта је последица и позадина свега. "Тражићемо да нам обајсни - да ли ће инспекција рада 
ићи од куће до куће и проверавати", додао је. 
Михајловић се нада да ће, како каже, синдикати призвати Ђорђевића да се мане тога. 
Сваке године преко 100.000 младих људи оде у иностранство, јер не желе да буду јефтина 
радна снага, јер неће да буду мало плаћени, да буду шиканирани, да раде у пеленама, а после 
боловања да буду премештани на неко друго место, наглашава Михајловић. 
"Ако хоћемо у ЕУ не можемо да се рекламирамо као јефитна радна снага", истиче гост Дана 
уживо и додаје да српски радници желе да буду плаћени као радници у Европи. 
Говорећи о наводној злоупотреби боловања, Киковић је мишљења да се ради о врло малом 
броју људи. То се лако можете проверити интерним контролама, ако човек није код куће, у 
кревету, и није код лекара, може се проверити да ли можда ради неке сезонске послове, додала 
је. 
"Овде је поетна приче у једном шиканозном ставу који креће од тога да се радници у Србији, 
фактички,  проглашавају нерадницима због узимања боловања. Ово је једна презумпција која 
није доказана", истакла је Киковић. 
"Не знам одакле информација господину Ђорђевићу да постоји злоуопотреба боловања? Како 
су дошли до тога? То је нешто што је паушално изговорено и што нема доказа", каже 
Михајловић. 
Нека докажу да радници у Србији злоупотребљавају боловање и да је то узело једну ширину да 
морају да се предузму неке посебне мер, додаје. 
"И ово што имамо од права запослених угушићемо оваквом изјавом", наглашава Михајловић. 
Каже да је изјава опасна и због тога што директно нарушава здравље радника - који онда неће 
узимати боловање, па ће долазити на посао, а можда и заразити друге. Као проблем наводи и 
да радници у многим фирмама, са малим бројем запослених, ако неколико дана не дођу на 
посао због болести, добијају отказе. 
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Треба пустили лекаре и оне институције које су се и до сада тиме бавиле, да раде свој посао, 
додао је. 
Михајловић каже да држава покушава да доведе што већи број инвеститора, који би смањили 
незапосленост, али да са оваквим малим платама, то није решење за дуже време. Додаје и да у 
Србију долазе инвеститори који немају неку технологију, и тако могу лако да се преселе на 
друго место, где добију боље услове. 
Имате близу милион људи на граници сиромаштва, и 300.000 радника који су на том нивоу - 
имате људе који гладни дођу на посао, падне им имунитет, и разболе се, прича Михајловић о 
ономе шта се дешава у Србији. 
Киковић каже да ће синдикати од државе, што се овог случаја тиче, тражити, пре свега, 
поштовање закона који се примењују. Тражићемо адекватну примену и колективних уговора, 
испитаћемо тамо где радници доживе отказ због наводне злоупотребе уговора, а наши чланови 
ће имати бесплатну правну помоћ,  испитаћемо законитост тог поступка и решења о отказу 
уговора у раду, испитаћемо да ли су поштовани  Закон о заштити пацијента и Закон о раду, 
набраја Киковић. 
"Пилот пројекат не може да постоји, људи нису предмет пилот пројеката. То се стално мора 
указивати извршној власти да то не може тако да функционише", навела је. 
Михајловић додаје да желе у петак на састанку да приволе министра Ђорђевића да одутане. 
Мислимо да овим репресијама може да произведе контраефекат, каже. 
 
 

Љајић: Споразуми с Турском отвориће 4.000 радних места 
Извор:Бета 
 
Министар трговине Расим Љајић изјавио је да Србија и српски привредници треба да 
искористе одличан политички однос са Турском и потписане споразуме који омогућавају да се 
економска сарадња одвија по олакшаној процедури. 
"То је шанса која се не сме пропустити", рекао је Љајић за РТС поводом посете председника 
Турске Реџепа Тајипа Ердогана Србије и потписивања 16 споразума о сарадњи на основу 
којих, како је навео, постоји могућност отварања и 4.000 радних места у Србији, а у 
перспективи и више. 
Он је рекао и да нема земље која не жели да успостави сарадњу са Турском која има 80 
милиона становника. 
"Ради се о огромном врло захвалном тржишту и ко би могао себи да дозволи такав луксуз да 
занемари такве потенцијале", казао је Љајић. 
Он је навео да очекује да ове године трговинска размена са Турском буде повећана на 
милијарду долара подсећајући да је прошле године износила 850 милиона долара, а да је ове 
године повећана за 14 одсто. 
Говорећи о инфраструктурним пројектима Пожега-Бољаре и Београд-Сарајево рекао је да 
њихова реализација зависила од висине каматне стопе и да је до сада био проблем што је та 
стопа коју је нудила турска Ексим банка била висока и кретала се од шест до четири одсто, а 
сада је најављена прихватљива понуда од 1,6 одсто. 
"О томе треба разговарати и од тога зависи динамика и реализација тих пројекат", навео је 
министар. 
Говорећи о извозу говеђег меса у Турску он је рекао да се нада да ће произвдођачи успети да 
испуне квоту од 5.000 тона која је уговорена. 
 

 
 

http://rs.n1info.com/a333918/Vesti/Vesti/Svecani-docek-za-Erdogana-ispred-Palate-Srbija.html
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Шарчевић: Синдикати нису схватили нацрт закона како треба 
Извор:Бета 
 
Министар просвете Младен Шарчевић оценио је да Нацрт закона о запосленима у јавним 
службама није у много чему схваћен како треба. 
"Јуће су синдикати добили гаранције за све оно што их тишти, а то су разне отпремнине, 
награде. Оно што их највише тишти а то је технолошки вишак, размештај људи је у оквиру 
Закона о основама система образовања и васпитања. Овај закон од почетка има само две добре 
стране да се људи по каталогу занимања уједначе и да почнемо нову структуру коју сада заједно 
дизајнирамо", казао је он у новинарима у Београду. 
Шарчевић је оценио да су се ставови на јучерашњем састанку много приближили. 
"Овај састанак није то требало да реши све. Требало је да направи методологију да на састанку 
са премијерком седнемо око дела питања да ли ће неке теме отићи у Посебан колективни 
уговор, да ли нешто решава Закон о основама система образовања, Закон о раду", казао је он. 
Шарчевић је казао да синдикати када тврде да у нацрту закона нема накнаде за старешинство 
нису у праву. 
"Ја сам тражио да синдикати добро размисле да ли је боље да се кроз додатак старешинство 
види или кроз категорију. Ја чак мислим да је боље кроз категорију… Јуче сам на састанку 
објаснио да је разредни старешина јако битна особа", навео је он. 
Председница Уније синдиката просветних радника Србије Јасна Јанковић изразила је јуче 
очекивање да ће тај синдикат, који се противи Нацрту закона о запосленима у јавним 
службама, током следеће седмице разговарати с премијерком Аном Брнабић. 
 

 
 

 

 

"Југоремедију" без дозвола нико неће  
Аутор:Сл. ПАШИЋ  

 

Привредни суд из Зрењанина донео одлуку о одлагању продаје тамошње фармацеутске 
компаније 
ОТКАЗАНО је јавно надметање за продају зрењанинске фабрике лекова "Југоремедија", 
заказано за 16. октобар. Како "Новости" сазнају, закључак о одлагању продаје у среду је донео 
Привредни суд из Зрењанина. Међутим, и без ове одлуке, до продаје посрнуле зрењанинске 
фармацеутске компаније не би дошло!? У огласном року за откуп документације, наиме, није се 
појавио ниједан заинтересовани купац. 
- Догодило се оно на шта смо указивали. "Југоремедија" без своје најзначаније имовине - 
дозвола за производњу и прометовање лекова, никоме није потребна! У ствари, за њу може да 
буде заинтересован само један купац - бивши закупац "Унион медик" из Новог Сада, који не 
жели да врати лиценце - каже за "Новости" Владимир Пецикоза, председник одбора 
поверилаца, задовољан што је суд практично осујетио потенцијално заинтересовану фирму да 
постане привилеговани купац. 
Закључком суда, истовремено, наложено је стечајном управнику Радовану Савићу да предложи 
нов временски оквир за продају "Југоремедије". Такође, суд захтева од њега да претходно 
оконча спор око лиценци, или код Агенције за лекове, у управном спору, издејствује одузимање 

http://rs.n1info.com/a334340/Vesti/Vesti/Jankovic-Zakon-o-zaposlenima-pogresno-postavljen.html
http://rs.n1info.com/a334340/Vesti/Vesti/Jankovic-Zakon-o-zaposlenima-pogresno-postavljen.html
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дозвола за производњу 22 препарата који припадају "Југоремедији", а "Унион медик" не жели 
да их врати.  
ОКРЕНУЛИ СЕ И ОТИШЛИ 
ПРЕ објављивања огласа за куповину "Југоремедије" било је заинтересовано седам купаца из 
земље и иностранства. Документацију је дошла да откупи фирма из Републике Српске. Али, 
када су сазнали да се не нуде лиценце, а наишли на раднике и мале акционаре који су 
протестовали у кругу фабрике, окренули су се и отишли! 
 

 

Шарчевић: Синдикати говоре једно на састанку, друго медијима  
Извор:Танјуг 

  

Јако занимљиво да кад нешто причамо сви заједно, сви то другачије доживе тада, а другачије у 
микрофон касније, рекао је данас министар просвете Младен Шарчевић 
Јако занимљиво да кад нешто причамо сви заједно, сви то другачије доживе тада, а другачије у 

микрофон касније, рекао је данас министар просвете Младен Шарчевић. 

Шарчевић је то рекао поводом деманта којим је УСПС данас одговорио на јучерашње 

саопштење министарства да је на састанку о Закону о запосленима у јавним службама, на коме 

су били министар Шарчевић и министар Ружић, "70 одсто примедби и сугестија које су упутили 

синдикати запослених у просвети усвојено". 

"Ја ћу цитирати премијерку Ану Брнабић, која је једном предложила да имамо састанке пред 

новинарима. Јако занимљиво да кад нешто причамо сви заједно, сви то другачије доживе у 

микрофон. Исти ти синдикати су са нама радили те законе два месеца. Ја кад сам био у 

Скупштини одрицали су се закона ко Свети Петар од Христа, три пута, а јуче су хвалили ЗОС и 

рекли да је то кровни закон", рекао је Шарчевић новинарима на манифестацији "Ђаци вас 

моле, успорите поред школе". 

Истиче, да Закон о запосленима у јавним службама у много чему није схваћен како треба, као и 

да је све оно што "највише тишти" Унију синдиката- отпремнине, награде итд. у оквиру ЗОС-а. 

"Овај закон од почетка има две добре стране, да се људи по каталогу занимања уједначе и да 

почнено нову структуру. Ја сам синдикате позвао да радимо заједно и мислим да смо се 

приближили. Овај састанак то није требао да реши, већ да направи методологију да на састанку 

са премијерком и видимо да ли ће неке теме отићи у колективан уговор, да ли нешто решава 

Закон система образовања и Закон о раду", рекао је Шарчевић. 

Додаје, да је "испало да овај закон нема велику улогу, да се понавља свашта", али, истиче, да су 

две новине које има довољне, јер их нема у другим законима. 

"Није истина да нема накнаде за старешинство и превоз. Ја сам то заштитио и јуче и увек ћу, 

јер ако имате мали фонд часова морате да путујете у више градова и села, и то мора да се плати. 

Јуче сам и лично објаснио да је разредни старешина јако битна категорија и да ту улогу мора 

обављати онај ко има прву категорију плате", рекао је Шарчевић.  

 

 


