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Социјално-економски савет позитивно о буџету за 2019.  
Извор: РТС, Танјуг 
 
Социјално-економски савет позитивно је оценио Нацрт буџета за 2019. годину, као и нацрте 
више законских предлога, међу којима је и Нацрт измена и допуна Закона о социјалној 
заштити. 
На конференцији за новинаре после седнице Социјално-економског савета, председник Уније 
послодаваца Србије Милош Ненезић рекао је да је СЕС подржао захтев Приштини да укине 
одлуку о повећању царина на робу из Србије. 
Mинистар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић рекао је да је из 
буџета Министарства одвојено додатних 30 милиона динара за унапређење рада СЕС-а.  
Ђорђевић је рекао и да је Министарство прихватило иницијативу социјално-економских 
партнера за израду закона о осигурању у случају повреда на раду ради наканде штете, као и 
иницијативу о измени и допуни Правилика о професионалним болестима, а у обе радне групе 
ће бити укључени социјално-економски партнери. 
Зоран Савић из Савеза самосталних синдиката Србије рекао је да је седница СЕС-а била дуга и 
напорна, те да се дошло до конструктивних решења, док је потпредседник УГС "Независност" 
Драган Милановић рекао да је остављен простор да се изврше додатне корекције Нацрта законa 
о буџету током даљег рада.  
Генерална примедба УГС "Независност" је неуједначно повећање плата у јавном сектору, које се 
креће од седам до 12 одсто, рекао је Милановић, а Ђорђевић је тај распон потврдио, те поновио 
да се увођење платних разреда одлаже за годину дана. 
 
 

Ђорђевић: Тридесет милиона за унапређење рада СЕС-а 
Извор:Танјуг 
 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић изјавио је да је из 
буџета његовог Министарства издвојено додатних 30 милиона динара за унапређење рада 
Социјално-економског савета (СЕС). 
"За сваког социјално-економског партнера из састава тог тела биће издвојено по 10 милиона 
динара. Очекујем да се у наредним годинама додатним издвајањима из буџета унапреди рад не 
само СЕС-а већ и таквих савета на локалном нивоу", рекао је Ђорђевић после јучерашњег 
састанка СЕС-а. 
Како се наводи у саопштењу из његовог кабинета, Ђорђевић је додао да је с министром 
финансија Синишом Малим договорено и да у припреми или измени закона учествују и 
локални социјално-економски партнери који ће сигурно допринети томе да ти закони буду 
квалитетни и са мање примедби. 
Према речима министра, Министарство је прихватило иницијативу за израду Закона о 
осигурању у случају повреда на раду ради накнаде штете, као и иницијативу о измени и допуни 
Правилника о професионалним болестима. 
"Две ствари су нам најбитније - да сви закони које припрема Влада буду у интересу наших 
грађана и у интересу наше државе. Тога ћемо се придржавати", поручио је Ђорђевић. 
Социјално-економски савет дао је позитивно мишљење на Нацрт буџета за 2019. годину, као и 
на нацрт више законских предлога, међу којима је и Нацрт измена и допуна Закона о социјалној 
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заштити, Закона о родној равноправности и Закона о изменама и допунама Закона о забрани 
дискриминације. 
Такође, позитивно су оцењене и нацрти измена Закона о порезима на имовину и Закона о 
пореској администрацији, као и на текст предлога измене Уредбе о безбедности и здрављу на 
раду. 
 

 

 
 

Социјално-економски савет позитивно о буџету за 2019.  
Извор:Танјуг  
 
БЕОГРАД: Социјално-економски савет позитивно је оценио Нацрт буџета за 2019. годину, као и 
нацрте више законских предлога, међу којима је и Нацрт измена и допуна Закона о социјалној 
заштити.  
На конференцији за новинаре после седнице Социјално-економског савета Милош Ненезић, 
председник Уније послодаваца Србије, рекао је да је СЕС подржао захтев Приштини да укине 
одлуку о повећању царина на робу из србије, а министар за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања Зоран Ђорђевић рекао је да је из буџета Министарства одвојено додатних 30 
милиона динара за унапређење рада СЕС-а.  
Ђорђевић је рекао и да је Министарство прихватило иницијативу социјално-економских 
партнера за израду закона о осигурању у случају повреда на раду ради наканде стете, као и 
иницијативу о измени и допуни Правилика о професионалним болестима, а у обе радне групе 
ће бити укључени социјално-економски партнери. 
Зоран Савић из Савеза самосталних синдиката Србије рекао је да је седница СЕС-а била дуга и 
напорна, те да се дошло до конструктивних решења, док је потпредседник УГС "Независност" 
Драган Милановић рекао да је остављен простор да се изврше додатне корекције Нацрта закон о 
буџету током даљег рада.  
Генерална примедба УГС "Независност" је неуједначно повећање плата у јавном сектору, које се 
креће од седам до 12 одсто, рекао је Милановић, а Ђорђевић је тај распон потврдио, те поновио 
да се увођење платних разреда одлаже за годину дана. 
 

 
Трајковић: Најнижи број незапослених у четврт века 
Извор:Танјуг 
 
БЕОГРАД: На евиденцији Националне службе за запошљавање било је 553.962 незапослених на 
крају трећег квартала 2018. године, што је рекордно низак број незапослености за последњих 
четврт века, изјавио је данас Милан Трајковић, заменик генералног директора за 
макроенкономске анализе НБС.   
Трајковић је прецизирао да је на евиденцији 69.009 људи мање него пре годину дана. 
"У августу 2018. године у односу на период од пре четири године имамо 78.000 више људи 
запослених у прерађивачкој индустрији, 156.000 их је више у претежно приватном сектору, а 
10.000 у грађевинарству", рекао је Трајковић за Танјуг. 
Стопа незапослености у другом тромесечју износила је 11,9 одсто и, како је навео, преполовљена 
је у односу на период од пре неколико година. 
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Према речима Трајковића, у приватном сектору у Србији пре четири године радило је око 1,3 
милиона људи, а данас више од 1,5 милиона. 
Незапосленост је смањена у свим групама занимања, са акцентом на она везана за област 
прерађивачке интустрије, али и у трговини, туризму, саобраћају, грађевинарству. 
У трећем кварталу незапосленост је наставила да опада и у области пољопривреде и прераде и 
производње хране. 
Ти људи свако нису запослени само у страним компанијама, рекао је Трајковић у НБС након 
што је представљен "Извештај о инфлацији - новембра 2018". 
У том извештају наведено је да је стопа незапослености код младих у другом тромесечју такође 
смањена за 1,4 процентна поена на 27,5 одсто. 
 

 

Лончар: Плате у здравству повећане у односу на могућности 
Извор:Танјуг 
 
БЕОГРАД: Министар здравља Златибор Лончар рекао је данас да се примања у здравственом 
сектору повећавају у односу на реалне могућности, те да ће сви захтеви синдиката који су 
спремни на разговор бити размотрени.  
Упитан за данашњи састанак Гранског синдиката "Независност" и управе КЦ Ниш на коме је 
речено да су здравствени радници задовољни повећањем зарада, али не и разликама у висини 
повећања, те да ће се састати са представницима министарства, Лонцар је рекао да су спремни 
за преговоре са онима који заиста желе договор. 
"Драго ми је да су се огласили синдикати, они су рекли да се никад није више улагало у 
здравство, да се никад није више водило рачуна о здраственим радницима, ако су већ свима 
пуна уста бриге хајде да урадимо нешто да не одлазе здраствени радници", рекао је Лончар 
гостујући на Телевизији Пинк. 
Пацијенти да прате промене на кожи 
Лончар је рекао да сви који пију лекове за висок притисак, а за које су пронађени докази да могу 
изазвати малигна обољења, треба да прате промене на кожи и да се обрате својим лекарима ако 
примете нешто неуобичајено. 
Лончар је рекао да је важно што су држава и њене институције испоштовали препоруку струке и 
оних који су рекли да неки лекови могу да изазову промене на кожи. 
"Неопходно је да се пацијенти добро погледају, да виде да ли је дошло до неких промена, да ли 
су се појавили неки нови младежи и они који постоје да ли су променили облик или боју, ако 
било шта од тога постоји, да оду да ураде анализе и да се консултују са својим лекаром да ли ће 
наставити са тим леком или ће га променити", рекао је министар. 
Он је додао да се овакве ствари дешавају у целој Европи и свету, те да сваки лек има већи део 
својих добрих карактеристика, али има и оно што није добро. 
Он је указао да се граде нове болнице, обнављају старе, набавља опрема, повећавају плате... 
"Онда се сви сложимо да највећи терет подносе медицинске сестре и кажемо хајде да урадимо 
нешто да оне буду адекватно награђене и да не иду у иностранство, да се повећају њима за 12 
одсто плате, лекарима 10 одсто, немедицинском особљу седам одсто, то је у овом моменту 
могуће и то су реалне основе захваљујући мерама које су спроведене након што смо били пред 
банкротом", навео је Лончар. 
Министар је истакао да су то садашње реалне могућности, те да плате могу да расту само ако 
расте привреда. 
"Да ли је могуће у истом моменту повећати свима плате колико ко жели? Људи то није могуће. 
Ко вам то прича не говори вам истину, направили смо приоритете и тих приоритета се 
придржавамо, ово неће стати и радимо у договору са синдикатима", подвукао је он. 
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Како каже, преговара се са онима који желе да причају и сарађују, док они који мисле да је 
решење штрајк треба да знају да тај начин до сада није доносио резултате. 
  
 

Сталан посао за 100 младих лекара, најбољих дипломаца 
Извор:Танјуг 
 
НИШ: „Свих 100 младих лекара, најбољих дипломаца медицинских факултета који су у јуну 
добили посао на одређено време до децембра у здравственим установама, добиће сталан посао, 
изјавио је данас директор Клиничког центра Ниш Зоран Радовановић.  
Он је рекао да ће до краја године бити примљено још 50 нових младих лекара у Србији 
"За свих 100 младих лекара који су у јуну примљени као млади таленти на одређено време до 
децембра, продужава се уговор, и то на неодређено време. Испуњава се обећање да ће добити 
посао за стално, уз докторске дисертације и специјализације", рекао је Радовановић новинарима 
у Нишу. 
Он је истакао да је повећање плата у здравству значајно и да треба омогући да људи остају у 
земљи и да немају потребу да одлазе у иностранство. 
"С повећањем плата и бољим условима рада које су влада и министарство здравља обезбедили, 
не видим разлог да неко пожели да оде. А, што држава више напредује, биће и боље плате, то је 
сигуран знак да ће људи остати овде", рекао је директор КЦ Ниш. 
Упитан колико је запослених отишло из КЦ Ниш у последњих неколико година, Радовановић је 
изнео податак да је за десет година на неплаћено одсуство отишло укупно 14 од скоро 700 
лекара. 
Када је реч о медицинским сестарама, каже да је око 50 њих, од око 1.600-1.700 колико их има 
сада, на неплаћеном одсуству, али да су та одсуства, која су у складу са законом и колективним 
уговором, стара можда и по 10 година. 
"Мали је проценат. Има одласка, а имамо и враћања људи, неких двадесетак сестара се 
вратило... С повећањем плата и побољшањем услова за рад, тај тренд (одлазака) ће се 
зауставити", поновио је Радовановић. 
Важно повећање плата у здравству 
Радовановић је разговарао је данас с представницима Гранског синдиката "Независност" и, како 
је пренео новинарима, заједички су констатовали да је најављено повећање плата у здравству 
добар стимуланс за све запослене да могу још боље и са више посвећености да раде с великим 
бројем пацијената. 
Радовановић је новинарима, после састанка, рекао да се први пут после дуго времена обраћа 
пажња на раднике у систему здравства, медицинске сестре, техничаре, лекаре и остало особље. 
Он је подвукао да је важно што се посебна пажња посвећује медицинским сестрама и 
техничарима, и то онима који раде у отежаним условима, на интензивној нези, где пацијенти 
захтевају већу пажњу. 
Према његовим речима, важно је да се обезбеђују средства за повећање плата из реалних 
извора. 
Радовановић је подсетио да је нови Клинички центар у Нишу отворен пре скоро годину дана, 
што је била инвестиција од скоро 50 милиона евра само за тај део Србије са 2,5 милиона 
становника. 
Додао је да се од тада улагало и улаже око 200 милиона динара у стару зграду хирургије, 
паркинг, хелидром, у остале делове клиничког ентра који нису пресељени у нови простор. 
"Није се стало, наставља се инвестициони циклус, што омогућава боље услове за рад лекарима, 
медицинским сестрама и техничарима", рекао је Радовановић. 
Он је навео и да управа здравствене установе све решава у договору са синдикатима. 



6 

 

"Не постоји ствар, како год била тешка, коју нећемо ставити на сто, разговарати о њој и наћи 
најбољи начин да помогнемо и решимо питања, јер синдикати представљају раднике ове 
установе са 3.500 запослених. Констатовали смо да су мере владе добре, да је то добар стимуланс 
за све нас, да можемо још боље и посвећениједа радимо с великим бројем пацијената", рекао је 
Радовановић. 
Он је додао да најаву штрајка није добио ни од једног синдиката. 
"Најава штрајка на нивоу Србије, осим спорадичних на друштвеним мрежама, нема. Ово није 
био разговор о штрајку, већ о томе шта управа и представници синдиката мисле о мерама владе. 
Ако постоји било какав проблем, решићемо га у институцијама система, а никако на улицама и 
штрајковима", рекао је Радовановић. 
Потпредседник Гранског синдиката "Независност" Миодраг Стојковић је рекао да су они 
задовољни што се тиче новог Клиничког центра у Нишу и повећања зарада, али не и разликама 
у висини повећања у завиности од структуре запоселних. 
"У уторак ћемо имати састанак у Министарству здравља у вези с колективним уговором, али 
дотаћи ћемо и ову тему да пробамо да нађемо решење како би сви били задовољни. Ми никада 
нисмо штрајковали, док смо у фази преговора", рекао је Стојковић. 
 

 
 

 
 
Српска фабрика стакла повећала производњу и продају за преко 20 
ОДСТО 
Извор:Танјуг 
 
Српска фабрика стакла (СФС) Параћин, у претходном стечајном поступку, повећала је ове 
године производњу за 20 одсто, продају 23 одсто у односу на лане, а 46 одсто производње 
отишло је у извоз. 
- Производња је достигла 4.500 тона на месечном нивоу, а продаје је рекордна за последњих пет 
година са теденцијом раста и у идућој години - саопштио је данас менаџмента СФС. 
- СФС, поред извоза од 46 одсто, покрива 50 одсто домаћег тржишта - наводи се у саопштењу. 
Истиче се да су у Стаклари "инвестирана и значајна средства у сређивање и одржавање 
производних машина и набављен је велики број нових алата". 
- У складу са својим могућностима, а у највећој мери, СФС измирује обавезе према свим 
добављачима, као и за струју и гас - саопштава менаџмент и напомиње да је Стаклара 
"лагеривала потребне сировине за целокупан зимски период, што значи да редукције 
производње неће бити, као неких ранијих година". 
Менаџмент истиче да се свим ангажованим лицима у СФС, "на време исплаћују зараде, радници 
уредно остварују своја права на пензионо осигурање, запошљавају се млади стручни кадрови, 
спремни да раде и уче". 
У саопштењу се каже и да се манаџмент "свим силама труди да свакодневно унапређује услове 
рада и констатнтно ради на побољшању и продуктивности фабрике и на њеној стабилности". 
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Бивши радници Заставе камиона најавили обуставу вишемесечних 
протеста 
Пише: З. Р. 

 
Бивши радници Заставе камиона који већ месецима траже исплату заосталих зарада и 
повезивање радног стажа за период од 2010. до 2016, почетком наредне седмице ће 
највероватније донети одлуку о обустави протеста које су, на неколико локација у Крагујевцу, 
организовали месецима уназад. 
Члан Организационог одбора протеста Милић Мићић за наш лист каже да је делегација 
некадашњих „камионџија“ средином седмице разговарала са државним секретаром у 
Министарству привреде Драганом Стевановићем, те да је том приликом договорено да се 
заостала потраживања радника исплате из стечајне масе фабрике. Радници ће, сходно новим 
законским решењима, имати, сматра наш саговорник, приоритет при наплати, тим пре што је 
држава своја потраживања отписала, док дугови банкама износе тек око 60 милиона динара. 
– Некадашњи радници Заставе камиона до 26. новембра треба да доставе документацију о 
својим потраживањима Привредном суду у Крагујевцу – каже Милић, напомињући да укупан 
дуг за 300 радника износи око 530 милиона, односно 170 милиона динара за плате и 360 
милиона за ПИО доприносе. 
Подсетимо, на предлог Министарства привреде, стечајни поступак у Застави камионима 
покренут је 19. септембра. Прво поверилачко рочиште недавно је одложено за 6. децембар, 
након што је стечајни управник од суда затражио додатни рок за израду извештаја о 
финансијско-економској ситуацији у Камионима. 
 

 
НБС: Раст БДП 4,2 одсто 
Пише: ФоНет 

 
Народна банка Србије (НБС) повећала је пројекцију раста бруто домаћег производа Србије у 
2018. са четири на 4,2 одсто, изјавио је данас вицегувернер НБС Жељко Јовић. 
Јовић је објаснио да је то учињено, јер је раст инвестиција био бржи од очекиваног, као и да је у 
протеклих девет месеци раст бруто домаћег производа достигао 4,5 одсто. 
Он је оценио и да је Србија упркос неповољним спољним околностима забележила ове године 
најбржи раст у протеклих десет година. Пројекцију раста БДП Србије за 2018. повећале су и све 
релевантне међународне институције, попут Међународног монетарног фонда и Европске 
комисије, рекао је Јовић на конференцији за новинаре посвећеној најновијем извештају о 
инфлацији. 
Он је предочио и да Извршни одбор НБС задржао висину референтне каматне стопе на три 
одсто. У новембарском извештају о инфлацији наводи се и да НБС очекује да инфлација остане 
ниска и стабилна и да се креће у границама циља од три одсто. 
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Железничари најављују протесте због могућих отказа 
Пише: Г. Влаовић 

 
Синдикат Карго Србија у овом тренутку преговара са пословодством тог предузећа и 
Инфраструктуре железнице Србије како би се решио проблем повећања квоте запослених који 
уз отпремнине треба да напусте радна места до краја године. 
У случају да решење не буде нађено, из тог синдиката поручују да ће у уторак, 20. новембра, 
организовати протест испред Владе Србије. 
Како је на јучерашњој конференцији за новинаре објаснио Зоран Дашић, председник синдиката 
Карго Србија, проблем је настао када је Влада донела одлуку да 330 запослених у 
Инфраструктури железнице Србије буде премештено у предузеће Карго Србија. 
– Тиме је у Карго Србија повећана квота запослених који морају да оду уз отпремнине па уместо 
502, она се попела на 832 радника. Другим речима, то ствара велики проблем јер ће још 330 
запослених у Карго Србија морати да оду уз отпремнину, чему се ми противимо. Стога је донета 
одлука да се организује протест испред Владе Србије у уторак. Међутим, у међувремену смо 
ступили у разговоре са представницима пословодства предузећа а да ли ће протеста бити или 
не, зависи од исхода тих разговора – казао је Дашић. 
Синдикат Србија Карго предлаже да проблем буде решен тако што би маневристи и други 
запослени који треба да пређу у то предузеће и даље наставили да раде у Инфраструктури 
железнице Србије, јер реална потреба за њиховим ангажовањем у оквиру тог предузећа постоји 
а са друге стране додатних 330 запослених у Србија Карго не би морали да остану без посла. 
Подсећања ради, Данас је средином октобра писао да ће до краја године још 1.100 запослених у 
Железницама Србије остати без посла у склопу припремања терена за приватизацију одређених 
делова тог холдинга. Од тог броја, уз отпремнине би посао морало да напусти 832 запослених 
али је свега половина њих вољна за тако нешто. Иначе, одлазак радника из Железница Србије 
спроводи се већ трећу годину. У претходне две, предузеће је напустило између шест и седам 
хиљада радника. 
Када је Данас својевремено од надлежних у Карго Србија затражио информације о планираном 
смањењу броја запослених, речено нам је да је Влада Србије својом одлуком из августа 2015. 
године започела процес реструктурирања железничког сектора у Србији, формирањем три нова 
засебна железничка предузећа. 
– Истим процесом, паралелно је предвиђено и да се у периоду од 2015. до 2020. године, изврши 
оптимизација броја запослених у новооснованим предузећима, а у циљу повећања ефикасности, 
продуктивности и побољшања квалитета услуга. Свако предузеће је израдило свој план 
оптимизације, који се ажурира на годишњем нивоу. Планом оптимизације у Србија Карго за 
2018. годину, предвиђен је одлазак до 832 људи. Битно је да напоменемо да ће приликом 
реализације Програма оптимизације запослених у овој години, основни критеријум бити 
принцип добровољности, као што је био случај у 2017. години, када је по том принципу укупно 
99 одсто запослених напустило предузеће – навели су у Србија карго. 
Такође нам је речено да је изјавом о мрежи Инфраструктуре железнице Србије која ступа на 
снагу у децембру, предвиђено укидање услуга маневрисања и техничког прегледа кола, чиме су 
исти послови постали одговорност оператера. У складу са тим Србија карго ће преузети од 
Инфраструктуре железнице Србије око 330 запослених ових струка, поручили су из тог 
предузећа. 
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Социјално-економски савет позитивно о Нацрту буџета за 2019.  
Извор:Танјуг 

 

Социјално-економски савет позитивно је оценио Нацрт буџета за 2019. годину, као и нацрте 
више законских предлога, међу којима је и Нацрт измена и допуна Закона о социјалној застити 
Социјално-економски савет позитивно је оценио Нацрт буџета за 2019. годину, као и нацрте 
више законских предлога, међу којима је и Нацрт измена и допуна Закона о социјалној застити. 
На конференцији за новинаре после седнице Социјално-економског савета Милош Ненезић, 
председник Уније послодаваца Србије, рекао је да је СЕС подржао захтев Приштини да укине 
одлуку о пове царина на робу из србије, а министар за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања Зоран Ђорђевић рекао је да је из буџета Министарства одвојено додатних 30 милиона 
динара за унапређење рада СЕС-а. 
Ђорђевић је рекао и да је Министарство прихватило иницијативу социјално-економских 
партнера за израду закона о осигурању у случају повреда на раду ради наканде стете, као и 
иницијативу о измени и допуни Правилика о професионалним болестима, а у обе радне групе 
ће бити укључени социјално-економски партнери. 
Зоран Савић из Савеза самосталних синдиката Србије рекао је да је седница СЕС-а била дуга и 
напорна, те да се дошло до конструктивних решења, док је потпредседник УГС "Независност" 
Драган Милановић рекао да је остављен простор да се изврше додатне корекције Нацрта закон о 
буџету током даљег рада. 
Генерална примедба УГС "Независност" је неуједначно повећање плата у јавном сектору, које се 
креће од седам до 12 одсто, рекао је Милановић, а Ђорђевић је тај распон потврдио, те поновио 
да се увођење платних разреда одлаже за годину дана. 
 

 

Веће плате у здравству награда и охрабрење  
Аутор:С. В. 

 
Здравствени радници о најављеном повећању дохотка 
ПОСЛЕДЊИХ година у систем здравства уложено је много новца, и то је видљиво на сваком 
кораку. Ово оцењују директор Клиничког центра у Нишу Зоран Радовановић, председник 
Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије на нивоу Београда Радмила 
Обреновић и представници Гранског синдиката “Независност”. 
Они истичу да се први пут, после дуго времена, обраћа пажња на раднике у систему здравства, 
медицинске сестре, техничаре, лекаре и остало особље. 
- Најављено повећање плата у здравству је добар стимуланс за све запослене, да могу још боље и 
са више посвећености да раде са великим бројем пацијената - истакао је директор КЦ у Нишу 
Зоран Радовановић. - С повећањем плата и бољим условима рада које су Влада и Министарство 
здравља обезбедили, не видим разлог да неко пожели да оде. 
Председница Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије Радмила 
Обреновић, каже да је уложени новац у здравство видљив на сваком кораку, од реновирања 
здравствених установа и отварања нових, до Клиничког центра Србије, где се усвајају 
најсавременије технологије у лечењу пацијената. Она је изразила задовољство због најављених 
повећања плата здравственим радницима. 
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- Највеће повећање планира се за медицинске сестре, које нам, иначе, одлазе у иностранство - 
нагласила је Обреновићева. - Треба их наградити и охрабрити да остану, јер ми верујемоо да ово 
није последње повећање, да наша држава препознаје значај ове струке.  
СТАЛНИ ПОСАО ЗА 100 МЛАДИХ ЛЕКАРА 
СВИХ 100 младих лекара, најбољих дипломаца медицинских факултета који су у јуну добили 
посао на одређено време до децембра у здравственим установама, добиће сталан посао, изјавио 
је јуче директор Клиничког центра Ниш Зоран Радовановић. 
- За свих 100 младих лекара, који су у јуну примљени као млади таленти на одређено време до 
децембра, продужава се уговор, и то на неодређено време. Испуњава се обећање да ће добити 
посао за стално, уз докторске дисертације и специјализације - рекао је Радовановић. 
 

 

Ђорђевић: 30 милиона за унапређење рада СЕС-а  
Извор:Танјуг 

 

Социјално-економски савет дао је позитивно мишљење на Нацрт буџета за 2019. годину 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић изјавио је да је из 

буџета његовог Министарства издвојено додатних 30 милиона динара за унапређење рада 

Социјално-економског савета (СЕС). 

"За сваког социјално-економског партнера из састава тог тела биће издвојено по 10 милиона 

динара. Очекујем да се у наредним годинама додатним издвајањима из буџета унапреди рад не 

само СЕС-а већ и таквих савета на локалном нивоу", рекао је Ђорђевић после јучерашњег 

састанка СЕС-а. 

Како се наводи у саопштењу из његовог кабинета, Ђорђевић је додао да је с министром 

финансија Синишом Малим договорено и да у припреми или измени закона учествују и 

локални социјално-економски партнери који ће сигурно допринети томе да ти закони буду 

квалитетни и са мање примедби. 

Према речима министра, Министарство је прихватило иницијативу за израду Закона о 

осигурању у случају повреда на раду ради накнаде штете, као и иницијативу о измени и допуни 

Правилника о професионалним болестима. 

"Две ствари су нам најбитније - да сви закони које припрема Влада буду у интересу наших 

грађана и у интересу наше државе. Тога ћемо се придржавати", поручио је Ђорђевић. 

Социјално-економски савет дао је позитивно мишљење на Нацрт буџета за 2019. годину, као и 

на нацрт више законских предлога, међу којима је и Нацрт измена и допуна Закона о социјалној 

заштити, Закона о родној равноправности и Закона о изменама и допунама Закона о забрани 

дискриминације. 

Такође, позитивно су оцењене и нацрти измена Закона о порезима на имовину и Закона о 

пореској администрацији, као и на текст предлога измене Уредбе о безбедности и здрављу на 

раду.  
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Синдикат тражи повећање од 15 одсто за здравствене раднике 
Извор:Бета  

 

Представници гранског синдиката здравства и социјалне заштите Независност најавили су у 
Нишу да ће на предстојећем састанку у Министарству здравља Србије предложити подједнако 
повећање плате од 15 одсто за све запослене у систему здравствене заштите. 
Потпредседник тог синдиката Миодраг Стојковић подсетио је на конференцији за новинаре у 
нишком Клиничком центру да је Влада Србије најавила повећање плате од девет одсто за 
лекаре, 12 одсто за медицинске сестре и техничаре и осам одсто за остале запослене у здравству. 
"За уторак је заказан састанак због колективног уговора који истиче 1. јануара, али пробаћемо 
да нађемо неко конструктивно решење и у вези повећања плата како би сви били једнако 
задовољни", казао је Стојковић и додао да синдикат Независност ни са једним Министарством 
здравља није имао тако добру сарадњу као са садашњим. 
Он је казао и да се тај синдикат неће придружити протесту Синдиката запослених у здравству, 
заказаном за 22. новембар испред Владе Србије у Београду јер како је рекао, чланови 
Независности "никада нису протестовали у фази преговора". 
Директор Клиничког центра у Нишу Зоран Радовановић казао је да је на састанку руководства 
те здравствене установе са представницима гранског синдиката Независност закључено да су 
мере које Влада Србије предузима како би побољшала положај запослених у здравству, добре. 
Он је додао да је побољшање зарада запослених у здравству добар стимуланс да раде боље, али и 
да остану да раде у Србији.  
Клинички центар у Нишу, речено је овом приликом, запошљава 3.500 људи, а половина њих су 
чланови синдиката Независност. 
 
 

За рад Социјално-економског савета још 30 милиона динара 
Извор: Н1 /Бета 

 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић рекао је да је за 
рад Социјално-економског савета из буџета његовог министарства издвојено додатних 30 
милиона динара. 
"За сваког социјално-економског партнера из састава тог тела биће издвојено по 10 милиона 
динара", рекао је Ђорђевић на конференцији за новинаре у Влади Србије после седнице 
Социјално-економског савета. 
Партнери Владе Србије у том телу су Унија послодаваца и два репрезентативна синдиката - 
Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени грански синдикат "Незавиност". Ђорђевић је 
казао да очекује да се у наредним годинама додатним издвајањима из буџета унапреди рад не 
само Социјално-економског савета, већ и таквих савета на локалном нивоу.  
Додао је да је са министром финансија Синишом Малим договорено да у припреми или измени 
закона учествују и локални социјално-економски партнери.  
"Они ће свакако допринети томе да ти закони буду квалитетни и са мање примедби", рекао је 
Ђорђевић.  
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Он је навео да је Министарство за рад прихватило иницијативу социјално-економских партнера 
да се у случају повреда на раду ради накнада штете, као и иницијативу о измени и допуни 
правилника о професионалним болестима. 
"Две ствари су нам најбитније - да сви закони које припрема Влада буду у интересу наших 
грађана и у интересу наше државе. Тога ћемо се придржавати", рекао је Ђорђевић.  
Председник Уније послодаваца Србије Милош Ненезић је казао да је Соцојално-економски 
савет дао позитивно мишљење на нацрте неколико закона. На том списку су поред Нацрта 
закона о буџету за 2019. годину и нацрти Закона о изменама и допунама Закона о социјалној 
заштити, Закона о родној равноправности и Закона о изменама и допунама Закона о забрани 
дискриминације.  
Такође, позитивно су оцењене и нацрти измена Закона о порезима на имовину и Закона о 
пореској администрацији, као и на текст предлога измене Уредбе о безбедности и здравља на 
раду. Социјално-економски савет је подржао иницијативу Уније послодаваца Србије да се тражи 
опозив одлуке косовске владе о увођењу царина од 10 одсто на увоз робе из Србије. 
 

 

 
 
Траже повећање од 15% за све здравствене раднике у Србији 
Извор: Бета 

 
Синдикат Независност тражи повећање плата за 15 одсто за све здравствене раднике у Србији.  
Представници гранског синдиката здравства и социјалне заштите Независност најавили су у 
Нишу да ће на престојећем састанку у Министарству здравља Србије предложити подједнако 
повећање плате од 15 одсто за све запослене у систему здравствене заштите. 
Потпредседседник тог синдиката Миодраг Стојковић подсетио је на коференцији за новинаре у 
нишком Клиничком центру да је Влада Србије најавила повећање плате од девет одсто за 
лекаре, 12 одсто за медицинске сестре и техничаре и осам одсто за остале запослене у здравству.  
"За уторак је заказан састанак због колективног уговора који истиче 1. јануара, али пробаћемо 
да нађемо неко конструктивно решење и у вези повећања плата како би сви били једнако 
задовољни", казао је Стојковић и додао да синдикат Независност ни са једним Министарством 
здравља није имао тако добру сарадњу као са садашњим. Он је казао и да се тај синдикат неће 
придружити протесту Синдиката запослених у здравству, заказаном за 22. новембар испред 
Владе Србије у Београду јер како је рекао, чланови Независности "никада нису протестовали у 
фази преговора".  
Директор Клиничког центра у Нишу Зоран Радовановић казао је да је на данашњем састанку 
руководства те здравствене установе са представницима гранског синдиката Независност 
закључено да су мере које Влада Србије предузима како би побољшала положај запослених у 
здравству, добре. Он је додао да је побољшање зарада запослених у здравству добар стимуланс 
да раде боље али и да остану да раде у Србији.  
Клинички центар у Нишу, речено је овом приликом, запошљава 3.500 људи, а половина њих су 
чланови синдиката Независност. 
 

 


