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Штрајкачи писали премијерки: Таоци смо односа Владе Србије и РГЗ-а 
Извор: Бета 

 
Београд -- Три синдиката Републичког геодетског завода (РГЗ), чији запослени штрајкују, 
упутили су отворено писмо председници Владе Србије Ани Брнабић.  
У писму они траже да се хитно формира Одбор за праћење и примену споразума, који је 
потписан у јануару ове године између Владе и синдиката РГЗ-а, док истовремено у отвореном 
писму од министарке грађевинарства Зоране Михајловић траже хитан пријем. 
У допису премијерки се наводи да се споразум између РГЗ-а и Владе Србије не спроводи, да је 
шрајк легитиман одговор запослених, у складу са одредбама споразума, као и да нема 
политичку конотацију.  
Сндикати РГЗ-а подсећају да су у последњих 15 година организовали осам штрајкова и да је 
мотив увек била "заштита запослених и одбрана њихове егзистенције и статуса".  
"Хајка која се у средствима информисања спроводи против учесника и организатора штрајка од 
стране директора и руководства РГЗ-а је пре свега оличење бахатости и извесне моћи", наводи 
се у отвореном писму синдиката.  
У писму се пита каква је будућност РГЗ-а са руководством које крши законе и споразуме које 
гарантује Влада Србије и да ли има смисла очекивати повећање ефикасности рада РГЗ-а ако се 
примања запослених враћају на ниво 2009. године.  
"Основно је питање због чега још увек није формиран Одбор за праћење и примену споразума 
који је потписан 21. јануара 2019. године између Владе Србије и синдиката РГЗ-а? Овим путем 
од Вас захтевамо да се по хитном поступку формира и сазове Одбор како би утврдио све 
елементе кршења постигнутог Споразума", наводе из синдиката и наглашавају да се проблеми 
могу отклонити брзо и тако обезбедити услови за неометан рад склужби катастра.  
Синдикати су поручили премијерки да је од највишег интереса да се РГЗ реформише у складу са 
стратегијама које су усвојене, али и да се социјално питање запослених "уреди на начин који је 
најпримеренији и најоптималнији у односу на стање у Републичком геодетском заводу".  
У отвореном писму министарки градјевинарства Зорани Михајловић синдикати траже да 
њихову делегацију хитно прими на разговор и истичу да наводи директора о политичкој 
позадини штрајка у РГЗ-у немају никаквог основа.  
"То је све плод фикције и инсинуација усмерених ка прикривању сопствене неодговорности и 
несналажења у условима у којима идеја о претварању РГЗ-а у привредно или ортачко друштво 
није добила подршку у Влади Србије", наводи се у писму министарки.  
Истакнуто је да запослени у РГЗ-у не смеју да буду таоци неуређених односа између Владе 
Србије и РГЗ-а.  
Подсећа се и да су досадашње молбе синдиката, које су упућивали министарству у вези са 
спровођењем реформе РГЗ-а и решавањем статусних питања, остале без реакције, као и 
инсистирање синдиката да министарство покрене надзор над радом руководства РГЗ-а.  
Синдикати су министарки у отвореном писму поставили иста питања која су упутили директору 
РГЗ у нади да ће она моћи да им одговори.  
Поред осталог траже одговор о износу издвојених средства за више пројеката који су спроведени 
у РГЗ, као и о томе чија је одлука довела да се у јануару 2018. године укине додатак за више од 
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700 запослених РГЗ-а и свима умање примања и поред одлуке Владе Србије о повећању 
основице за пет одсто за запослене у јавној управи.  
Синдикати захтевају и одговор колико је РГЗ, у периоду од 2015. до ове године, примио 
службеника путем преузимања из других државних органа, као и колико је то утицало на 
повећање масе средстава за зараде запослених.  
Очекују и одговор колико је кредита и донација утрошено од 2014. до ове године, односно 
колико је средстава потрошено на опрему, простор и запослене у РГЗ-у. 
 

 

 
 
За Луку Нови Сад заинтересовани ЈЕДИНО Арапи 
Извор:Новости 
 
Једина компанија заинтересована за приватизацију Луке у Новом Саду је, како се и очекивало, 
"П енд О порт" из Дубаија. Комисија Министарства привреде у уторак је отварала пристигле 
понуде. Пред њима је био само један коверат. Наредних дана надлежни ће провервати испуњава 
ли пронуђач прописане услове. Тек након тога ће се знати јесу ли Арапи спремни да плате више 
од минималне цене - 7,99 милиона евра. 
Новосадска лука је једина у државном власништву. Пре пет година се веровало да ће тако и 
остати, али су надлежни 2016. одлучили да се, ипак, прода. Прошлог септембра је био расписан 
јавни позив за продају акција овог предузећа. Почетна цена је била процењена вредност 
компанија - 15,9 милиона евра. Пре конкурса, писмо о заинтересованости је доставило чак 12 
инвеститора. На оглас се, међутим, нико није јавио. Свега три месеца касније оглашена је нова 
продаја. Овог пута је почетна цена половина процењене вредности и стигла је једна понуда, 
пишу "Новости". 
Лука из Дубаија се помиње као заинтересована од почетка. У септембру се веровало да би у трку 
могли да уђу и немачки "Ренус" и америчка група "Валон". Понуда, међутим, није било. 

 
 

 
 

Влаховић: Србија да одржи фискалну стабилност како би напредовала 
Аутор:Војислав Стевановић 

 

На Копаонику је завршен Бизнис форум, који је ове године окупио око 1.300 учесника. На 
форуму је направљена рекапитулација - 10 година од светске економске кризе. 
Један од закључака је да би Србија требало да одржи своју фискалну стабилност како би 
економија напредовала, поручио је за Н1 Александар Влаховић из Савеза економиста Србије.  
Влаховић је истакао да нам дијалог генерално недостаје у друштву и зато је предност и улога 
Копаоник бизнис форума веома важна. 

http://rs.n1info.com/journalist55/Vojislav-Stevanovic
http://rs.n1info.com/Biznis/a465737/Zavrsen-26.-Kopaonik-Biznis-forum.html
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"Имали смо интезиван рад у протекла четири дана, закључци Копаоник бизнис форума ће бити 
сумирани у оквиру документа и сигуран сам да ће Влада врло пажљиво пратити наше препоруке 
како доћи до робустног раста и убрзати структурне реформе", изјавио је Александар Влаховић. 
 

Синдикалци Севертранса упозоравали на возила и мобинг, директорка 
им дала отказ 
Аутор:Наташа Ковачев 

 

Двојица председника синдиката у сомборском предузећу "Севертранс" добила су отказ због 
дописа Министарству привреде, којим траже смену руководства. 
Упозоравају на неисправност возила, мобинг над запосленима, малверзације, што је генерална 
директорка у образложењу отказа назива грубом неистином, а правници Пиштаљке поводом да 
отпуштени синдикалци добију статус узбуњивача. 
Каквим се аутобусима превозе путници у Сомбору? Председници два синдиката, по професији 
возач и шеф техничке контроле, кажу - углавном неисправним. О томе су, између осталог, 
обавестили Министарство привреде и због тога остали без посла. 
"Ми смо хтели да упозоримо на тешку социјалну ситуацију у самој фирми. Хтели смо да кажемо 
да доводимо у опасност јако велик број грађана које превозимо нашим возилима", рекао је 
Мирко Ердељ, Самостални синдикат Севертранс АД. 
"Због неисправности возила и пуштања истих у рад, због вршења мобинга над радницима, због 
великих казни које се плаћају у Немачкој и због неиздавања докумената радницима, јер су 
тражили радници уговоре о раду због суда који су поднели за прековремене сате и директорица 
је забранила свако издавање уговора било каквих", каже Александар Ђуришић, Уједињени 
синдикат Севертранс АД. 
Као аргументе наводе два изгорела аутобуса и случајеве искључивања из саобраћаја у Немачкој 
због више од 40 неисправних ставки. Одговор није стигао из министарства, већ од директорке 
чију смену траже. Најпре је то било упозорење, а потом и отказ уговора о раду. Образложење - 
то што су Министарству упутили допис са, како се наводи, грубим неистинитим и увредљивим 
подацима о послодавцу и руководству.  
"Па нисмо разговарали са директорком две године. На све наше указе, на све наше молбе да 
разговарамо о тренутној ситуацији у фирми она или није нашла времена, или је у Београду на 
неким састанцима, или једноставно не жели да нас прими", наводи Мирко Ердељ. 
"Говорила нам је – тужите, обратите се Министарству. Ми смо то на крају и урадили и ето, због 
тога смо добили отказ", сматра Александар Ђуришић 
А да се то по закону није смело догодити, јер би због онога што су у допису изнели као 
узбуњивачи морали имати заштиту, сматрају у Пиштаљци.  
"Радници Севертранса јесу узбуњивачи. Они су упозорили Министарство на то шта се дешава у 
њиховој фирми. Због тога су добили отказе и то послодавац њихов, фактички директорка и не 
негира. Имају право на судску заштиту, да буду враћени на своја радна места, али и као 
синдикални активисти такође морају бити заштићени", каже Владимир Радомировић из 
Пиштаљке. 
Односно, послодавац им не сме уручити отказ због онога што раде, наводи Радомировић. 
О разлозима због којих су представници синдиката добили отказ, о оптужбама које су изнели на 
рачун руководства и уопште о стању у фирми, у сомборском Севертрансу нису хтели да говоре. 
Директорка Снежана Цицо на више наших позива једноставно није одговорила. 
Иако нам је у њеном кабинету потврђено да су јој поруке пренете. Одговор нам нису дали ни у 
Министарству привреде. Александар Ђуришић и Мирко Ердељ, после више од две деценије 
проведене у Севертрансу, сада обилазе инспекцију рада и полицију. 
 

http://rs.n1info.com/journalist639/Natasa-Kovacev
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Гастарбајтери у Србији биће Турци, Таџикистанци... 
Извор: Е. Дн 
 

– Грађевинска индустрија и тржиште некретнина у Србији се, након великог пада 2008. и 2009. 

године, полако опоравило у претходних десет и вратило се на сцену – изјавио је председник, 

ПСП „Фарман холдинг” Бранислав Грујић. 

Он је на панелу „Развој грађевинске индустрије” на „Копаоник бизнис-форуму”, који је јуче 
завршен, рекао да су некретнине свуда у свету један од базних елемената за улагање и замајац 
грађевинске индустрије и привреде и да би зато држава требало да субвенционише домаћу 
грађевинску индустрију. 
– Прошле године је грађевинска индустрија имала скок и остварила учешће у БДП-у од 5,7 
одсто, а тржиште некретнина је учествовало у БДП-у између 7,3 и 7,5 одсто – истакао је Грујић. 
Забрињава то што, како каже, имамо пад броја запослених у грађевинској индустрији па све 
више послове раде иностране фирме. 
Грујић је рекао да је 2017. на 2018. дошло до скока цена више од 20 одсто. 
– Имамо одлив радника из Србије у земље ЕУ, а младе генерације неће да се баве грађевином. 
Ако нека индустрија треба да добије субвенције, онда је то грађевинска, као што је то свуда у 
свету – поручио је Грујић. 
Казао је да ће доћи до још већег одлива радне снаге када у другој половини године, као што је 
најављено, буде олакшано добијање радне визе за Немачку. 
– С друге стране, имамо кинеску, турску, албанску радну снагу, а чак ћемо је имати и из 
Таyикистана, а и велики део опреме и материјала се увози. Зато грађевинска индустрија треба 
да нађе начин како да стимулише наше раднике и да имају веће плате, кроз разне олакшице или 
субвенције – навео је Грујић. 
Зафалиће и канцеларија 

Руководилац Одељења процена и саветовања за Југоисточну Европу у компанији ЦБРЕ Небојша 
Нешовановић је рекао да је стање на тржишту у Србији тренутно најбоље до сада, али да ипак 
није добро ако се поредимо са земљама у региону као што је Бугарска. 
– У поређењу с Бугарском заостајемо, то је озбиљан проблем, нисмо свесни тога јер се никад 
нисмо кретали бољим темпом и није нам никад било боље – казао је Нешовановић. 
Напоменуо је да у Београду производимо упола мање канцеларијског простора од Софије. 
– Канцеларије су вам најбоље фабрике, на пример у „Ушће 2” биће инвестирано више од 60 
милиона евра и ту ће радити 2.000 људи, који ће производити вредност као добра фабрика 
аутомобила – казао је Нешовановић. 
Истакао је да је проблем и то што немамо институционалне инвеститоре, и да ће Србија постати 
привлачнија за улагаче у тој индустрији тек када добијемо инвестициони рејтинг или када 
будемо постали члан ЕУ. 
Додао је да би приоритет за развој грађевинске индустрије у 2019. требало да буде набавка 
нових софтвера који би омогућили већу продуктивност у грађевинском сектору. По његовим 
речима, грађевинска индустрија је имала повећање продуктивности од само 12 одсто у 
последњих 30 година. Грујић је рекао да имамо сјајне стручњаке који се баве БИМ моделима у 
грађевинарству, али који раде за свет, пошто не могу тај модел да примене у Србији. Додао је да 
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се процењује да ће отприлике десет милијарди евра бити уложено у развој тих нових софтвера у 
грађевинској индустрији.   
 
 

Влаховић: Сачувати буџетску равнотежу и повећати инвестиције 
Извор:Танјуг 

 

КОПАОНИК: Држава треба да сачува буџетску равнотежу, офанзивније ради на спровођењу 

структурних реформи и подигне укупан ниво инвестиција, изјавио је председник Савеза 

економиста Србије Александар Влаховић на затварању 26. Копаоник бизнис форума. 

Влаховић, који је председник програмског одбора Копаоник бизнис форума, рекао је да ће се у 
наредних 15 дана радити на формирању конкретних закључака након чега ће бити 
традиционално објављен документ „Копаоник консензус 2019“. 
Преслушаћемо још једном све панеле и после тога ћемо традиционално изаћи са документом 
који се зове 'Копаоник консензус' који ће сажети све оно што су панелисти и учесници форума 
поручили и Влади Србије и НБС, дакле креаторима економске политике, навео је он. 
Влаховић каже да се, ипак, већ сада може рећи да је препорука креаторима економске политике 
да сачувају макрофискалну стабилност, што значи буџетску равнотежу, без великог дефицита од 
највише 0,5 одсто. 
Затим да раде даље на смањењу укупног задужења и јавног дуга, да тренд који је довео до 
смањења јавног дуга на испод 50 одсто БДП буде и даље настављен. Али, се истовремено мора 
много офанзивније радити на реализацији структурних реформи, а када то кажем мислим и на 
реструктирање великих јавних предузећа, унапређење ефикасности државне администрације, 
рекао је Влаховић. 
То се, додаје, односи и на јачање квалитета институција и регулаторног амбијента, не само 
институција које се односе на финансијска тржишта, већ и шире, које се односе на владавину 
права и заштиту уговора, својине и друго. 
Влаховић је нагласио да је неопходно подизање укупног нивоа инвестиција и да управо 
структурне реформе треба да омогуће да се повећају домаће приватне инвестиције, које би у 
нарендом периоду морале бити „мотор развоја“. 
Поред тога, потребна је ефикаснија реализација капиталних инвестиција и оне морају да буду 
на много већем нивоу него што су данас 3,6 одсто. Упоредни примери говоре да су  друге земље 
које су имале велики инфраструктурни геп у периоду највеће базичне капиталне изградње 
имале ниво инвестиција већи чак и од шест одсто БДП-а, навео је Влаховић. 
Влаховић је у завршном обраћању истакао да је ово најмасовнији до сада Копаоник бизнис 
форум, с обзиром да је било 1.315 учесника, два специјална госта и 162 панелиста.     
Форум је пратило укупно 125 новинара.Влаховић је рекао да су прошле године имали 1.400 
објава током четири дана форума. 
Ове године очекујем да ће бити много више, додао је Влаховић.     
Најавио је да ће 27. Копаоник бизнис форум бити одржан од 1. до 4. марта 2020. године. 
Такође, Влаховић је најавио још три догађаја: Јахорина економски форум (23-24. април 2019), 
Самит гувернера и министара финансија земаља Западног Балкана (14-16.јун 2019) и Четврту 
Међународну конференцију о образовању (11-13. новембра 2019) који представљају наставак 
онога што Савез економиста Србије ради. 
Овогодишњи Копаоник бизнис форум је одржан од 3. до 6. марта, а централна тема је била 
„Србија 10 година после велике рецесије: Снажан раст као императив“. 
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БИРН : Полицијски синдикат Србије најављује протесте испред МУП-а 
Пише: Данас Онлине 

 
Полицијски синдикат Србија (ПСС) донео је одлуку о организовању протеста испред зграде 
Министарства унутрашњих послова након одлуке да им се укине статус репрезентативности. 
У исто време МУП тврди да је одлука донета на основу закона. 
Полицијски синдикат Србије одлучио је на данашњој седници Управног одбора да радикализују 
своје активности. Једна од одлука је организовање вишедневних протеста испред Министарства 
унутрашњих послова, незванично сазнаје БИРН. 
У исто време МУП у допису БИРН-у наводи да је одлука да се Полицијском синдикату Србије 
одузме статус репрезентативног синдиката донета у складу са законом и Статутом Полицијског 
синдиката Србије (ПСС) и да није политички мотивисана и незаконита. 
 

 

Војвођански ДС тражи да се обустави продаја Луке „Нови Сад“ 
Пише: Бета 

 
Покрајински одбор Демократске странке (ПОДС) за Војводину затражио је данас од Владе 
Србије да обустави поступак продаје Луке „Нови Сад“. 
„Уколико то стратешко предузеће буде продато у започетом поступку приватизације, продајна 
цена ће бити вишеструко мања од реалне вредности фирме, и једина исправна и одговорна 
одлука у овом моменту може бити одустанак од продаје“, навео је ПОДС у саопштењу. 
Покрајински одбор ДС је у саопштењу подсетио да је у питању продаја „једине преостале луке 
која је у већинском државном власништву“. 
Упозорили су да је у досадашњем процесу продаје, почетна цена већ оборена на половину 
процењене вредности капитала и да сада износи свега осам милиона евра. 
„Актуелни јавни позив за продају Луке ‘Нови Сад’ три пута је мењан, продужавани су рокови за 
откуп тендерске документације и подношење понуда, а упркос свему томе, Влади Србије је 
стигла само једна понуда. Иако је та понуда јуче отворена, јавност још не зна финансијске 
детаље, нити да ли ће она бити прихваћена“, додаје се у саопштењу. 
ДС је оценио и да је симптоматично то што је једина понуда стигла од фирме са седиштем у 
Уједињеним Арапским Емиратима, што је, како је ДС навела, „исто као и у бројним другим 
приватизацијама које је спровела садашња власт“. 
„Нема никаквог економског оправдања да се далеко испод реалне цене продаје профитабилна 
фирма са изузетним потенцијалима. То може бити само у интересу неких појединаца или 
интересних група“, пише у саопштењу које је потписао председник Покрајинског одбора ДС 
Небојша Новаковић. 
Новаковић је додао да је писмо о заинтересованости за Луку доставило чак 12 фирми. 
„Вероватноћа да ће се на све јавне позиве за продају великих и стратешких предузећа у Србији 
баш сваки пут јавити само по једна фирма, толико је мала да слободно можемо рећи да и не 
постоји. Једини начин да Влада Србије докаже како са тим закулисним играма нема никакве 
везе, јесте да прекине ову фарсу од приватизационог поступка“, оценио је Новаковић. 
Додаје се да Лука „Нови Сад“ има капацитете за претовар око 2,5 милиона тона робе годишње и 
да још увек послује профитабилно. 

https://javno.rs/vest/policijski-sindikat-srbije-najavljuje-proteste-ispred-mup-a
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Лука се налази на месту укрштања речних, друмских и железничких путева и располаже врло 
вредним грађевинским земљиштем, будући да је смештена уз само градско језгро, додаје се у 
саопштењу. 
У току је тендер за продају Луке „Нови Сад“ на који се јавила само компанија из Дубаија. 
 
 

Синдикати РГЗ се обратили отвореним писмима премијерки и 
министарки Михајловић 
Пише: Бета 

 
Три синдиката Републичког геодетског завода (РГЗ), чији запослени штрајкују, упутили су 
отворено писмо председници Владе Србије Ани Брнабић у коме траже да се хитно формира 
Одбор за праћење и примену споразума, који је потписан у јануару ове године између Владе и 
синдиката РГЗ-а. 
Истовремено у отвореном писму од министарке грађевинарства Зоране Михајловић траже 
хитан пријем. 
У писму премијерки се наводи да се споразум између РГЗ-а и Владе Србије не спроводи, да је 
шрајк легитиман одговор запослених, у складу са одредбама споразума, као и да нема 
политичку конотацију. 
Сндикати РГЗ-а подсећају да су у последњих 15 година организовали осам штрајкова и да је 
мотив увек била „заштита запослених и одбрана њихове егзистенције и статуса“. 
„Хајка која се у средствима информисања спроводи против учесника и организатора штрајка од 
стране директора и руководства РГЗ-а је пре свега оличење бахатости и извесне моћи“, наводи 
се у отвореном писму синдиката. 
У писму се пита каква је будућност РГЗ-а са руководством које крши законе и споразуме које 
гарантује Влада Србије и да ли има смисла очекивати повећање ефикасности рада РГЗ-а ако се 
примања запослених враћају на ниво 2009. године. 
„Основно је питање због чега још увек није формиран Одбор за праћење и примену споразума 
који је потписан 21. јануара 2019. године између Владе Србије и синдиката РГЗ-а? Овим путем 
од Вас захтевамо да се по хитном поступку формира и сазове Одбор како би утврдио све 
елементе кршења постигнутог Споразума“, наводе из синдиката и наглашавају да се проблеми 
могу отклонити брзо и тако обезбедити услови за неометан рад склужби катастра. 
Синдикати су поручили премијерки да је од највишег интереса да се РГЗ реформише у складу са 
стратегијама које су усвојене, али и да се социјално питање запослених „уреди на начин који је 
најпримеренији и најоптималнији у односу на стање у Републичком геодетском заводу“. 
У отвореном писму министарки грађевинарства Зорани Михајловић синдикати траже да њихову 
делегацију хитно прими на разговор и истичу да наводи директора о политичкој позадини 
штрајка у РГЗ-у немају никаквог основа. 
„То је све плод фикције и инсинуација усмерених ка прикривању сопствене неодговорности и 
несналажења у условима у којима идеја о претварању РГЗ-а у привредно или ортачко друштво 
није добила подршку у Влади Србије“, наводи се у писму министарки. 
Истакнуто је да запослени у РГЗ-у не смеју да буду таоци неуређених односа између Владе 
Србије и РГЗ-а. 
Подсећа се и да су досадашње молбе синдиката, које су упућивали министарству у вези са 
спровођењем реформе РГЗ-а и решавањем статусних питања, остале без реакције, као и 
инсистирање синдиката да министарство покрене надзор над радом руководства РГЗ-а. 
Синдикати су министарки у отвореном писму поставили иста питања која су упутили директору 
РГЗ у нади да ће она моћи да им одговори. 
Поред осталог траже одговор о износу издвојених средства за више пројеката који су спроведени 
у РГЗ, као и о томе чија је одлука довела да се у јануару 2018. године укине додатак за више од 
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700 запослених РГЗ-а и свима умање примања и поред одлуке Владе Србије о повећању 
основице за пет одсто за запослене у јавној управи. 
Синдикати захтевају и одговор колико је РГЗ, у периоду од 2015. до ове године, примио 
службеника путем преузимања из других државних органа, као и колико је то утицало на 
повећање масе средстава за зараде запослених. 
Очекују и одговор колико је кредита и донација утрошено од 2014. до ове године, односно 
колико је средстава потрошено на опрему, простор и запослене у РГЗ-у. 
 

 
 

 
 

Приватно здравствено осигурање једно од решења за ефикасан 

здравствени систем  
Аутор: (ПР) 

 
Један од начина за још ефикаснији систем и брже укидање листа чекања је јачање приватног 
здравственог осигурања – један је од закључака је учесника панела Здравствена заштита: 
Најефикаснији систем је и најисплативији 
Копаоник, 06. март 2019 – Здравствени систем Србије је у 2018. години напредовао за два места 

и рангирао се као 18. од 35 система држава Старог континента, према резултатима Европског 

здравственог потрошачког индекса. Један од најзапаженијих резултата био је активан рад на 

листама чекања за операције или различите врсте снимања и дијагностике у државним 

болницама широм земље. Иако значајно смањене, оне према јавнодоступним подацима и даље 

броје више од 72.000 људи који ће на ред доћи у периоду од неколико месеци до шест година. 

Један од начина за још ефикаснији систем и брже укидање листа чекања је јачање приватног 

здравственог осигурања – један је од закључака је учесника панела Здравствена заштита: 

Најефикаснији систем је и најисплативији, одржаног данас у оквиру Копаоник бизнис форума. 

„Грађани Србије се све више окрећу приватном здравственом сектору, где према статистици 

сваке године у просеку потроше око 300 евра. За исти износ, односно за 25 евра месечно, кроз 

приватно здравствено осигурање могу да осигурају више од 1.000 евра покрића за лечење и 

дијагностику. Приступачна премија, брзина и комфор разлози су због којих приватно 

здравствено осигурање бележи константан раст који је прошле године достигао рекордних 21 

одсто“, истакао је Жељко Јовић, директор Сектора здравственог УНИQА осигурања на панелу. 

Он је напоменуо да приватно осигурање не покрива трошкове када је потреба за лечењем већ 

наступила, али ако се закључи на време, ова полиса обезбеђује квалитетну и правовремену негу 

чим се за њом укаже потреба, и као таква може да послужи као значајан алат у смањивању листа 

чекања.  

„Клијенти УНИQА осигурања, уз подршку доктора из МедУНИQА контакт центра који је 

доступан 24/7, прегледе могу да закажу за један, а компликованију дијагностику за највише три 

дана. Како је наше стратешко опредељење да досегнемо до сваког места и сваког корисника, 

кроз нашу највећу мрежу у земљи грана се чак 700 специјалистичких ординација, поликлиника, 

домова здравља и болница широм Србије. Дакле, наши клијенти поред термина и лекара, могу 

да одаберу и установу у свом непосредном окружењу, и да у сваком тренутку буду потпуно 
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уверени да ће добити правовремену здравствену негу. УНИQА, као лидер у индивидуланом 

приватном здравственом осигурању, клијентима омогућава и да кроз различите пакете уговоре 

покриће од 1.000 до 100.000 евра за болничко и ван болничко лечење у земљи, као и додатно 

лечење на територији читаве Европе уз покриће до два милиона евра“, додао је Јовић. 

Почетак динамичног раста приватног здравственог осигурања везује се за први корак у 

изједначавању са државним. Пре шест година оно је проглашено за компанијски бенефит, а 

месечна премија за запослене изузета је од опорезивања до 5.872 динара. 

„Наша држава прва је у региону донела одлуку која је била замајац за развој ове врсте 

осигурања. Компаније су од тада носиоци чак 90 одсто закључених полиса приватног 

здравственог осигурања, које доказано повећава продуктивност и лојалност, а смањује 

флуктуације и непланирана одсуства. Верује се да ће нов Закон о здравству утицати на далеко 

веће интересовање индивидуалних корисника. Наиме, овај акт по први пут предвиђа могућност 

онлине продаје приватног здравственог осигурања, што значи да ће грађани полисе моћи да 

закључе брзо и једноставно – кроз неколико кликова и за највише 10 минута“, каже Јовић. 

 

 

 

 
 
Подела диплома о завршеном курсу енглеског језика у Крагујевцу  
Извор:ИКрагујевац 
 
Подела диплома о завршеном курсу енглеског језика за 30 полазника, обавиће се у четвртак 
7.03.2019. године, са почетком у 14 часова, на Радничком универзитету, трећи спрат, зграда 
Дома синдиката. 
Ова обука финансирана је из Пројекта „Ми смо једнаки“ који Савез самосталних синдиката 
Крагујевца реализује са шведским синдикатом „ИФ Метал“ из Гетеборга. Дипломе ће делити 
Инга-Лилл Самуелссон, омбудсман шведског синдиката. 
 

 

https://www.ikragujevac.com/vesti/58724-podela-diploma-o-zavrsenom-kursu-engleskog-jezika-u-kragujevcu.html

