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Лончар: Медицинским сестрама плате као лекарима 2009. и 2010. 
Танјуг  
 

Медицинске сестре ће повећањем плате од 15 одсто у новембру имати исте или 
веће плате него што су имали лекари 2009. или 2010., изјавио је министар 
Златибор Лончар 
БЕОГРАД - Медицинске сестре ће повећањем плате од 15 одсто у новембру имати исте или веће 
плате него што су имали лекари 2009. или 2010. године, изјавио је данас министар здравља 
Златибор Лончар. 
 
Министар је рекао да је то највеће повећање плате медицинским сестрама, као и да је то друго 
повећање ове године, због чега тренутно нема ниједног захтева за одлазак у иностранство. 
 
Он је, гостујући на Пинку, поводом повећања плата лекарима од 10 одсто, а немедицинском 
особљу које ради у здравственим установама од осам одсто., рекао да то није "никакав 
маркетиншки трик" и додао да је претходна власт, за разлику од садашње повећавала плате 
пред изборе и после се задуживала под најнеповољнијим каматама. 
 
Лончар каже да је Александар Вучић омогућио толико повећавање плата и да су многи пре 
њега хтели, такође, да подигну животни стандард грађана, али да нису пошто им је било 
важније да тајкуни буду још богатији уместо народа. 
 
"У здравству нам је важна љубазност особља и тиме много тога решавамо и зато је важно да 
имамо задовољног медицинског раадника, који може да подмири своје тросксове", навео је 
Лончар. 
 
Лончар је навео и да је у свету препознат напредак здравства у Србији о чему говори и то што је 
Србији први пут понуђењо да има свог представника у Борду директора Светске здравствене 
организације. Навео је да је изабран нови диркетор за Европу СЗО и да његов петогодишњи 
мандат креће од фебруара 2020. и да хоће да направи Борд са пет људи који ће са њим да воде 
СЗО и да је једно место понудио баш Србији. 
 
"Имамо још једну понуду, а то је да се укључе наши млади лекари у едукацију на Академију 
СЗО и то о њиховом трошку. И то је стигло званично", додао је Лончар 
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ПРОПАО ПОКУШАЈ ПРЕУЗИМАЊА ФАБРИКЕ У ЧАЧКУ: Радници спречили 
извршитеља 
 
В. И.  
 

Радници Фабрике резног алата 19. пут нису дозволили судским извршитељима и 
полицији да преузму погон 
РАДНИЦИ Фабрике резног алата (ФРА) 19. пут нису дозволили судским извршитељима и 
полицији да преузму погон за производњу кугличних вретена, односно да замене браву на 
погону. По свему судећи, радницима следује нова новчана казна коју им је већ два пута изрекао 
Привредни суд, јер ометају поступак судског извршења. 
Председник Индустријског синдиката ФРА Душан Ђелић казао је да се током лета разговарало 
о проналажењу решења за насталу ситуацију, али како каже до тога није дошло пошто је купац 
погона поставио високе захтеве, јер, наводно, захтева да му се у поступку поравнања исплати 
вредност по процени Пореске управе, што је десет пута више новца него што му је понуђено за 
обештећење. 
Са друге стране, за стварање дуга, због ког је овај погон продат крив је, по свему судећи, 
менаџмент фабрике. 
Наиме, иницијални дуг Фабрике потиче из 2005. године од 1,5 милиона, а настао је тако што је 
руководство објавило продају погона. Фирма "Савремена амбалажа" уплатила је аванс у том 
износу, али се менаџмент касније предомислио и није желео да прода погон, а новац од аванса 
је потрошен. Фирма је тражила да јој се врате паре, што је ФРА одбила. Десетак година касније 
уследила је тужба, по којој је Фабрика требало да исплати 4,6 милиона на колико је нарастао 
дуг са каматама. Покренут је извршни поступак на халу, и после трећег оглашавања појавио се 
купац, који је укњижен као власник објекта, али ни до данас не може да уђе у посед, јер му 
радници то не дозвољавају. Од тада је прошло већ две и по године. 
 

 
 

Војни синдикат: Повећање плата продубиће и тако велике разлике у 
примањима унутар војске 
 
Пише: Бета 
 
Војни синдикат Србије оценио је данас да је вест о повећању плата у јавном 
сектору добра али да ће начин на који ће то бити спроведено продубити већ и тако 
велике разлике у примањима између високих официра и већег дела војске. 
 
     
 „Самим тим што најављено повећање од девет одсто и даље неће бити довољно да се достигне 
законски минимум, зато што су плате запослених у Војсци Србије тренутно за око 35 одсто 
мање од прописаног минимума“, наводи се у саопштењу. 
Војни синдикат је навео да ће највећи проблем настати због чињенице да ће они припадници 
војске са најмањим примањима добити најмање повећање од свега пар хиљада динара. 
„То су војници, подофицири и официри нижих чинова, као и цивилна лица на служби у ВС, док 
ће официри виших чинова, нарочито они који раде на позицијама у Министарству одбране и 
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Генералштабу, као и државни службеници добити највеће повећање. Неправда и већ велике 
‘класне’ разлике на овај начин ће додатно револтирати и продубити већ дубок јаз измедју 
највећег дела војске, који чини око 70 одсто запослених и који примају плату у висини 
просечне и мању од просечне у Србији“, сматра синдикат. 
Додаје се да ће остали запослени у јавном сектору, пре свега у здравству и полицији, због боље 
организованог обрачуна плата добити праведније повећање а да ће бити оштећени и војни 
лекари и техничари јер ће добити мање повећање него њихове колеге у цивилном здравству, 
чије су плате и сада веће. 
„Исто се односи на колеге у полицији где ће, примера ради, припадник Жандармерије са 
средњом стручном спремом добити више од 10.000 динара на плату, док ће, на пример 
припадник Војне полиције са истом стручном спремом добити повећање од око 5.000 динара 
или дупло мање“, додаје синдикат. 
 

Чадеж: У Србију стижу и немачке мале и средње фирме 
Пише: Бета 

 
 
Велика делегација немачких малих и средњих предузећа посетиће Србију 
почетком наредне године, како би се што детаљније упознала са условима и 
потенцијалима за инвестирање и искуствима великих компанија које успешно 
послују на српском тржишту, најавио је председник Привредне коморе Србије 
Марко Чадеж који, са премијерком Аном Брнабић, борави у званичној посети 
Немачкој. 
     
 „Подстакнуто добрим искуствима великих немачких компанија које су већ инвестирале у 
Србији, запошљавају око 60.000 радника и ангажују наше фирме за добављаче, расте и 
интересовање малих и средњих предузећа из Немачке“, рекао је Чадеж после састанака са 
представницима Савезног удружења немачких малих и средњих предузећа (БВМW), а уочи 
разговора са члановима немачког Удружења породичних предузећа и дигиталне асоцијације 
(БИТКОМ). 
Председник ПКС је указао да Србија немачким инвеститорима нуди управо оно што им је 
потребно да улажу и остваре профит – стабилност, подстицајну пословну климу, квалитетне 
кадрове и поуздане локалне компаније. 
„То је и била једна од тема разговора у Удружењу малих и средњих компанија у Немачкој. 
Немачки привредници из овога удружења које окупља више од милион чланова желели су од 
нас сазнају зашто треба инвестирати баш у Србији. Чули су добра искуства и желе да додју“, 
рекао је Чадеж. 
Он је указао на низ стимулативних мера за улагања које је донела Влада Србије, почев од 
пореских олакшица, преко поједностављених процедура до посебних подстицаја за улагање у 
иновације, истраживање и развој и савремене технологије. 
Подсетио је да је ПКС претходних година организовала више бизнис форума са 
привредницима немачких покрајина, као и да ће та пракса бити настављена и следеће године. 
Делегација Србије, после разговора са немачком канцеларком Ангелом Меркел, данас ће се 
састати са представницима Удружење породичних предузећа и дигиталне асоцијације 
БИТКОМ. 
БВМW заједно са партнерским организацијама окупља 1,1 милион компанија чланица, има 300 
регионалних и локалних канцеларија у Немачкој и око 40 представништава у свету. Заступа 
интересе немачког малог и средњег бизниса на домаћем и медјународном тржишту, у 



6 

 

комуникацији са националним и институцијама ЕУ у Бриселу, синдикатима и великим 
компанијама. 
 
 


