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Запослени у крагујевачком Заводу за удравствену заштиту радника не могу да приме плате 

 

Нови пропуст пословодства установе 
 

Запослени у Заводу за здравствену заштиту радника (ЗЗЗР) који је у поступку принудне 

ликвидације нису примили аконтацију за јун, а у синдикатима оцењују да је то „пропуст“ 

директор тог завода. 

 

Пише: З.Р.                

Запослени у  у Заводу за здравствену заштиту радника (ЗЗЗР) који је, због немара пословодства 

те установе и крагујевачке градске управе,  у поступку принудне ликвидације нису примили 

аконтацију за јун, а у синдикатима оцењују да је то „пропуст“ директор тог завода. 

Према сазнањима синдиката у ЗЗЗР, новац за зараде је Републички фонд за здравствено 

осигурање (РФЗО) уплатио за око 150 радника са уговором, док око 30 радника који су без 

уговора примају плату из сопствених прихода завода. Проблем је, како кажу, како да се 

исплати тај новац јер је ЗЗЗР у ликвидацији и постојећи рачуни не могу да буду „активни“ за 

зараде, па је требало благовремено да буде отворен такозвани привремени рачун. 

Исплата аконтације за јун за око 180 запослених у ЗЗЗР-у очекивала се 19. јуна. У синдикату 

тврде да се ради о пропусту директора ЗЗЗР-а Антонија Димитровског који је морао да зна да 

треба да се отвори привремени рачун за зараде. У синдикатима кажу да су незванично 

обавештени да је руководсто упутило захтев Министарству здравља за отварање привременог 

рачуна, али и оцењују да је то требало да уради благовремено, чим је покренут поступак 

принудне ликвидације. У синдикатима наводе да какву комуникацију са директором јер је он 

не жели. 

Поступак принудне ликвидације над ЗЗЗР  отворила Агенција за привредне регистер отворила 

је 29. маја због неподношења завршних рачуна за 2015, 2016. и 2017. Годину, док актуелни 

директор ЗЗЗР-а Антонији Димитровски, звани Тони, у року од 90 дана није исправио тај 

протест претходног менаџмента.  Димитровски је крајем минуле седмице новинарима у 

Крагујевцу рекао да запослени не треба да страхују за своја радна места и да се принудна 

ликвидација неће одразити на пружање здравствене услуге пацијентима. Навео је и да му је 

градоначелник Крагујевца Радомир Николић рекао да има обећања министра здравља да ће 

бити основана нова здравствена установа тог типа. 

За пропусте, казао је Димитровски, одговорна је бивша директорка и рачуноводствена служба 

јер нису подносили завршне рачуне. Објаснио је и да о накнадном року од 90 дана који је 

остављен да се пропусти отклоне није имао никакву информацију.Димитровски је рекао да је 
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на место директора дошао како би завод уз помоћ Града Крагујевца „очистио“ од дугова и 

вратио му реноме, а не да би се бавио административно-рачуноводственим пословима. 

Ништа, медјутим, није рекао о томе зашто у року од 90 дана није доставио финансијске 

извештаје о пословању ЗЗЗР од 2015. до 2017., иако је морао да зна да ће, уколико ти извештају 

не буду достављени, да буде покренут поступак ликвидације Завода у којем се лечи 35.000 

крагујевачких трудбеника и пензионера. Ништа није рекао ни о томе због чега су и он и градска 

управа, на челу са градоначелником Радомирст пословодства установеом Николићем, читаве 

две седмице покушавали да сакрију од јавности да је над Завдом за здравствену заштиту 

радника у Крагујевцу, који постоји већ шест деценија, крајем маја покренут поступак 

ликвидације. 

 

 

Запослени у Заводу за здравствену заштиту радника у ликвидацији 

нису примили плату 

Запослени у Заводу за здравствену заштиту радника (ЗЗЗР) који је у поступку принудне 

ликвидације нису примили аконтацију за јун. 

Аутор: Бета 

У синдикатима оцењују да је то "пропуст" директора тог завода. 

Према сазнањима синдиката у ЗЗЗР, новац за зараде је Републички фонд за здравствено 

осигурање (РФЗО) уплатио за око 150 радника са уговором, док око 30 радника који су без 

уговора примају плату из сопствених прихода завода. 

Проблем је, како кажу, како да се исплати тај новац јер је ЗЗЗР у ликвидацији и постојећи 

рачуни не могу да буду "активни" за зараде, па је требало благовремено да буде отворен 

такозвани привремени рачун. Исплата аконтације за јун за око 180 запослених у ЗЗЗР-у 

очекивала се 19. јуна. 

У синдикату тврде да се ради о пропусту директора ЗЗЗР-а Антонија Димитровског који је 

морао да зна да треба да се отвори привремени рачун за зараде. 

  

У синдикатима кажу да су незванично обавештени да је руководсто упутило захтев 

Министарству здравља за отварање привременог рачуна, али и оцењују да је то требало да 

уради благовремено, чим је покренут поступак принудне ликвидације. 
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Мали за већи минималац, економисти против 
 

Минимална цена рада биће знатно повећана у септембру, а крајем године биће 

повећане и плате у јавном сектору и пензије, обећао је недавно министар 

финансија Синиша Мали. Док министрову идеју о повећању минималне сатнице 

од 153 динара подржавају синдикати, економисти и привреда нису одушевљени.  

 

Тренутна милимална зарада износи око 28 хиљада динара, а идеја власти је да минималац 

достигне 30 хиљада.  

Професор Економског факултета Милојко Арсић подсећа да су минималне плате претходне две 

године повећаване брже од раста продуктивносоти, просечних плата и БДП Србије.  

 

"Стога су сада минималне плате на око 50% просечне плате што је висок ниво, обично су 

минималне плате 35-40% од просечне плате”, каже Арсић. 

Он оцењује да би у наредним годинама минималне плате требало да расту спорије, односно у 

складу са растом могућности привреде тј. растом продуктивности.  

 

"Претерано висок раст минималне зараде смањује профитабиност привреде и инвестиције, 

наповољно утиче на  конкурентност привреде, смањује тражњу за радном снагом, повећава се 

спољни дефицит”, подвлачи Арсић.   

Мали је рекао да је у првих пет месеци ове године опет забележен суфицит у државном буџету, 

те подсетио да је Србија прошле године са 3,5 млрд ЕУР страних директних иневстиција била 

апсолутни рекордер у региону. 

 

Ако се одржи суфицит у буџету, Мали најављује још веће пензије и плате у јавном сектору. 

Као што смо раније писали, политика фискалног суфицита којом се хвали министар Синиша 

Мали  је непримерена у условима успоравање привреде јер је реч о рецесионој политици. 

Према оцени аутора Кварталног монитора, примеренији је дефицит до 1% БДП-а.  

 

 

Према подацима Кварталног монитора, у 2018. реалне зараде су порасле за 3,9%, док су зараде 

у еврима веће за 8,4%.  

Зараде у јавном сектору у 2018. и 2019. расту 9% годишње, а у приватном око 5% годишње.  

 

Такође, повећавају се разлике зарада између јавног и приватног сектора: зараде у јавним 

предузећима су за 27,3% веће него у приватним.  У сектору државе су за 15,5 % веће него у 

приватном сектору. 


