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quotna-leruquot 

Алтипармаков: Пензије и плате у јавном 
сектору "на леру" 
Танјуг  

Повећање пореза на добит са 10 на 15 одсто, пореза на додату вредност (ПДВ) са 18 

на 20 одсто и повећање акциза - јесте економски оправдано 

 
БЕОГРАД - Проблем мањка у државној каси могуће је решити и без номиналног смањења 
плата у јавном сектору и пензија, а излаз треба тражити негде "између" замрзавања тих 
примања и њиховог усклађивања (индексације) које је тренутно на снази, изјавио је Тањугу 
члан Фискалног савета Никола Алтипармаков. 
Фискалним правилима у Закону о буџетском систмеу предвиђено је да се у октобру ове године 
пензије и плате у јавном сектору ускладе са растом цена на мало (инфлацијом) у претходних 
шест месеци, док су претходни обрачуни повећања узимали у обзир и раст бруто-домаћег 
производа (БДП). 
 

Алтипармаков је подсетио да је Фискални савет већ указивао да, због озбиљности економске 
ситуације, плате у јавном сектору и пензије није могуће усклађивати, у пуном износу, са 
инфлацијом, и то у наредних годину и по дана. 
"Речено је да пензије неће бити замрзаване, али да ће бити усклађиване са могућностима 
привреде. Дакле, ту може да се нађе неко економски одрживо решење и социјални компромис 
који ће бити између замрзавања и индексације", указао је он. 
Алтипармаков је истакао да је најава повећања појединих пореза економски оправдана, али да 
то није довољно за смањење буџетског дефицита. 
"За одрживост фискалне консолидације и српске привреде битно је да се те уштеде остваре на 
расходној, а не на приходној страни повећањем пореза. Али, с обзиром на озбиљност ситуације 
и ограничено време, јер смањење расхода тражи системске мере, Фискални савет је сугерисао 
да је неопходно делимично повећање пореза", подсетио је он. 
Алтипармаков је нагласио да не може да изнесе оцену најављених мера консолидације, јер још 
није изашла у јавност ниједна конкретна пореска мера, напомињући да оно што је најављено - 
повећање пореза на добит са 10 на 15 одсто, пореза на додату вредност (ПДВ) са 18 на 20 одсто и 
повећање акциза - јесте економски оправдано. 
"То је на линији онога што смо ми предлагали пре пар месеци новој влади", нагласио је он, уз 
напомену да све што је "до сада речено може да буде фискално одрживо, само треба видети 
како ће на крају изгледати социјални договор". 
Овај експерт сматра да да су "мере које су изашле у јавност у оквиру добре економске и пореске 
политике имајући у виду стање економије и неопходност да у кратком року дође до повећања 
неких пореских прихода". 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:393317-Altiparmakov-Penzije-i-plate-u-javnom-sektoru-quotna-leruquot
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Међутим, како је нагласио, мере усмерене ка смањењу јавне потрошње остају као главно 
питање, а биће кључне за одрживост јавних финансија. 
"Фискални савет је дошао до рачунице да је на сваки динар повећања пореских прихода, 
потребно три или четири динара уштедети на расходној страни. Ту ће, дакле, бити и највећи 
тест - да ли можемо као друштво да нађемо начина да значајно смањимо ту расходну страну и 
јавну потрошњу", закључио је Алтипармаков. 
Он се осврнуо и на проблем наплате пореских дуговања и појаву пореских утаја, истичући да је 
за то потребно наћи системско решење. 
"То захтева ефикасну Пореску управу, али и судски систем, јер на крају судски систем увек мора 
да процесуира те кривичне тужбе", додао је он. 
Алтипармаков је подсетио на једну од ранијих препорука Фискалног савета да се у Србији 
размотри могућност оснивања неке врсте специјализованог пореског управног суда. 
"С обзиром на то да су те пореске утаје у правном смислу уско специјализоване, искуства често 
показују да општи судски систем није најбоље место да се то решава и да би било добро да се 
оснује неки специјализовани порески управни суд, где би се све те кривичне пријаве много 
ефикасније процесуирале", рекао је Алтипармаков. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:393193-Dinkic-Dogovoren-prekid-strajka-u-quotGosiquot 

Динкић: Договорен прекид штрајка у "Гоши" 
Танјуг  

Министар привреде и финансија Млађан Динкић и представници менаџмента 

"Гоша" потписали су споразум о прекиду штрајка и повратак свих 450 запослених 

на посао 

 
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА - Министар привреде и финансија Млађан Динкић потписао је 
данас са представницима менаџмента и Штрајкачког одбора фабрике шинских возила Гоша у 
Смедеревској Паланци споразум о прекиду штрајка , који подразумева да ће се свих 450 
запослених вратити на посао у понедељак, 20. августа. 

После више од сат времена разговора иза затворених врата са представницима синдиката, 
штрајкачког одбра и руководством фабрике, Динкић је ту вест саопштио пред окупљених 
стотинак радника, што су они поздравили аплаузом и бурним овацијама, јер су већ 90 дана у 
генералном штрајку и зато време нису примили ни једну плату. 

Министар је најавио да ће свим запосленима бити исплаћене заостале зараде у три етапе до 
краја октобра, а нове плате које треба да почну да зарађују од понедељка, примаће у пуном 
износу заједно са регресом, топлим оброком и трошковима превоза. 

Влада ће Гоши обезбедити посао ремонта вагона за српске железнице, а биће и размотрена 
могућност да та фабрика у Смедеревоској Паланци преузме део испоруке вагона за Републику 
Српску на основу међудржавног споразума који је потписан прошле године. 

Такође, Динкић је наговестио да ће разговарати са градоначелником Београда Драганом 
Ђиласом да се у Гоши ради ремонт трамваја који саобраћају по улицама престонице. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:393193-Dinkic-Dogovoren-prekid-strajka-u-quotGosiquot
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Министар финансија и привреде је најавио да ће следећи корак бити оживљавање производње 
и у фабрикама вагона у Краљеву, Нишу, у смедеревском Желзвоу и зрењанинском Шинвозу. 

У предузеће "Гоша -шинска возила" је након успешне приватизације 2007. године словачком 
партнеру "ЖОС-Трнава", у модернизацију производних линија, уложено више од шест 
милиона евра, након чега је почела производња теретних вагона типа "еанос" са европским 
стандардом квалитета, а у веома кратком периоду купцима су испоручене стотине вагона. 

Фабрика шинских возила Гоша из Смедеревске Паланке, била је један од највећих извозника у 
Србији, али је због економске кризе и недостатка послова "пала на колена". 

У "Гоши шинским возилима" је 2008. године, пре избијања светске економске кризе, било 
запослено 930 радника, да би се тај број у 2011. години свео на око 570. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:393277-Prazna-kasa-za-ugrozene 

Празна каса за угрожене! 
Б. СТЈЕЉА  

Из Министарства рада затражили да им се ребалансом буџета обезбеди додатних 

7,152 милијарде. Недостаје новца за дечје додатке, инвалиднине, пензије, одштете 

радницима... 

За помоћ социјално најугроженијем становништву недостаје нам 2,252 милијарде динара - 

открива за „Новости“ Драги Видојевић 

УКОЛИКО се каса новог Министарства рада, запошљавања и социјалне политике ускоро не 
допуни, неће бити довољно новца за дечје додатке, инвалиднине, одштете радницима 
пропалих предузећа... Зато су у овом ресору затражили да им се ребалансом буџета обезбеди 
додатних 7,152 милијарде динара. Тај износ, који су послали Министарству финансија, 
„покрио“ би све трошкове до краја године. 
- За помоћ социјално најугроженијем становништву недостаје нам 2,252 милијарде динара - 
открива за „Новости“ Драги Видојевић, новопостављени државни секретар Министарства рада. 
- А та сума распоредила би се за исплату туђе неге и помоћи, за новчане социјалне помоћи, 
накнаде хранитељима... Још четири милијарде динара нам је потребно за „тринаесту пензију“. 
Она би се исплатила двократно. Прва рата би могла бити већ крајем овог месеца, а друга крајем 
године. Сви који имају пензије ниже од 15.000 динара добили би два пута по 4.000 динара. И 
ова ставка је морала да се унесе у буџет, јер је реч о ванредном расходу, па је и то један од 
разлога за ребаланс. 
 

Видојевић каже и да је затражено и додатних 250 милиона динара за децу: 
- Ово је лепа вест јер се коначно рађа више него што је био досадашњи просек. 
У нови план урачунат и је и трошак Фонда солидарности. С тог рачуна сваке године исплаћују 
се заостале плате радницима, чија су предузећа пала под стечај. Ипак, новца је све мање, а 
захтева све више. 
- Зато смо затражили још 500 милиона динара како би ови радници могли да остваре своја 
законска права - каже Видојевић. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:393277-Prazna-kasa-za-ugrozene
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ВЕЛИКИ РАСХОДИУКУПНИ расходи Министарства рада спадају у највеће које има 
Република, јер у просеку око 14 одсто државног буџета сваке године иде управо на овај ресор. - 
Више од 94 одсто новца је намењено за исплату законом загарантованих права нашим 
корисницима, а преостали део за плате и друге расходе - каже Видојевић. 

Таквих би било око 3.000, што је дупло више него што их је исплаћено од јануара до данас. 
У Министарству рада објашњавају да је ребаланс неопходан и због новог Закона о 
министарствима, па је дошло и до кадровских измена. 
- Нашем ресору придодат је и Сектор за запошљавање. У њему су 24 нова радника, па се 
ребалансом уносе и њихове плате - каже Видојевић. 
Иако ово министарство сада броји 509 радника, а „старо“ је имало 485, Видојевић напомиње да 
то државу не кошта ни динар више, јер су ти радници само „преузети“ из другог ресора и 
држава је за њихове зараде већ припремила новац.  
СВЕ ДУЖИ СПИСАК КОРИСНИКА 
ОВО министарство брине о чак 800.000 грађана. Лане их је било тачно 834.732, али се списак и 
даље продужава. Томе је допринео и нови Закон о социјалној заштити који се примењује од 
прошлог априла. Њиме су проширена права и повећан обухват корисника. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/338505/Jankovic-Rapidno-raste-problem-neisplacenih-zarada 

Јанковић: Рапидно расте проблем 
неисплаћених зарада 

Бета  

Заштитник грађана Саша Јанковић изјавио је данас да је за сада мали број грађана у Србији 

којима и поред пресуда суда нису исплаћене вишегодишње зараде и истакао да тај проблем 

свакодневно рапидно расте. 

Јанковић је за Радиотелевизију Србије (РТС) казао да је држава Законом о приватизацији 

дезавуисала права тих радника и да ће резултат тог закона бити да ће грађани уместо власника 

приватизованих предузећа исплаћивати заостале зараде. 

  

Он је казао да је за сада велики број грађана у Србији којима и поред пресуда суда нису 

исплаћене вишегодишње зараде, али да ће их бити све више. 

  

- Проблем рапидно расте из дана у дан, дуго смо га одлагали. Ја нисампозван да предлазем 

ресења, јер постоје надлежни за то. Мој посао је био да кажем да је ово што се дешава кршење 

права радника. Ми ћемо уместо власника приватизованих предузеца плаћати - казао је 

Јанковић. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/338505/Jankovic-Rapidno-raste-problem-neisplacenih-zarada
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Он је јуче поводом вишегодишњег неисплаћивања плата неким радницима у Србији упутио 

мишљење Влади Србије у коме је подсетио на гарантовано право на зараду по основу рада и 

истакао да се због интереса приватизација не могу жртвовати принципи правне државе. 

  

Како је истакао, заштитник грађана према Уставу нема право да контролише рад Владе Србије, 

али јој, како се наводи, због притужби грађана које сматра основаним, предлаже да предузме 

све мере и створи услове за престанак опструкције у остваривању загарантованих права и 

поштовања и извршавања судских пресуда. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/338333/Dinkic-Rebalans-budzeta-do-1-septembra-penzionerima-pomoc-od-4000-

dinara 

Динкић: Ребаланс буџета до 1. септембра, 
пензионерима помоћ од 4.000 динара  
Танјуг  

Министар финансија и привреде Млађан Динкић изјавио је данас да ће најкасније до 1. 

септембра бити завршен предлог ребаланса буџета за 2012. годину и напоменуо да је већ 

завршен нацрт 14 закона који треба да буду увод у фискалну консолидацију која ће бити 

завршена у септембру. 

Динкић: Две ванредне исплате по четири хиљаде динара за најсиромашније пензионере до 

краја године 

Свим министарствима у Влади Србије данас истиче рок да доставе планове Министарству 

финансија за остваривање уштеда трошкова у буџету, подсетио је Диникић у изјави 

новинарима у Смедеревској Паланци. 

  

Он је нагласио да ће без обзира на планове за уштеде на расходној страни буџета за пензионере 

бити сасвим довољно средстава за њихова примања до краја године. 

  

Пензионери који су у најтежем положају са месечним примањима 

испод 15.000 динара моћи ће да рачунају на две ванредне исплате 

по четири хиљаде динара до краја године, поручио је Динкић и 

напоменуо да око 560.000 пензионера у Србији је у таквој 

ситуацији. 

  

Динкић је прецизирао да ће ту помоћ од по 4.000 динара добити 

корисници ПИО фонда, пољопривреда и пензионери као и других 

 Радници "Гоше" 

поздравили Динкића 

овацијама после 

потписивања 

споразума о прекиду 

штрајка 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/338333/Dinkic-Rebalans-budzeta-do-1-septembra-penzionerima-pomoc-od-4000-dinara
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/338333/Dinkic-Rebalans-budzeta-do-1-septembra-penzionerima-pomoc-od-4000-dinara
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/338288/Radnici-Gose-pozdravili-Dinkica-ovacijama-posle-potpisivanja-sporazuma-o-prekidu-strajka
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/338288/Radnici-Gose-pozdravili-Dinkica-ovacijama-posle-potpisivanja-sporazuma-o-prekidu-strajka
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/338288/Radnici-Gose-pozdravili-Dinkica-ovacijama-posle-potpisivanja-sporazuma-o-prekidu-strajka
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/338288/Radnici-Gose-pozdravili-Dinkica-ovacijama-posle-potpisivanja-sporazuma-o-prekidu-strajka
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/338288/Radnici-Gose-pozdravili-Dinkica-ovacijama-posle-potpisivanja-sporazuma-o-prekidu-strajka
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/338288/Radnici-Gose-pozdravili-Dinkica-ovacijama-posle-potpisivanja-sporazuma-o-prekidu-strajka
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фондова, а прва рата ће бити исплаћена између 17. и 19. септембра, а друга рата пред Нову 

годину. 

  

У 2013. години биће настављена исплата те врсте помоћи најугроженијим пензионерима у 

укупном износу од 16.000 динара у четири једнаке рате, навео је Динкић. 

  

За експропијацију земљишта на траси будућег коридора 11 ребалансом буџета биће обезбеђена 

средства, рекао је Динкић и додао да је за ту намену већ предвиђено укупно око милијарду 

динара за ову годину. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/338305/Jankovic-Hiljade-radnika-nelegalno-ostaju-bez-plata-Vlada-da-reaguje 

Јанковић: Хиљаде радника нелегално остају 
без плата, Влада да реагује 

Танјуг  

Заштитник грађана Саша Јанковић позвао је данас Владу Србије да предузме све неопходне и 

целисходне мере и створи услове за престанак опструкције у остваривању загарантованих 

права радника који остају без својих вишегодишњих зарада, упркос томе што судови доносе 

правоснажне и извршне судске пресуде у њихову корист. 

Саша Јанковић: Неисплаћивање зарађених плата је један од системских проблема Србије 

Јанковић је у саопштењу истакао да хиљаде радника остају без зарада, иако су судске пресуде у 

њихову корист. 

  

Према његовим речима, Закон о приватизацији стопира извршење 

пресуде у корист радника ако предузеће у коме су радили уђе у 

процес приватизације кроз реструктуирање. 

 

Омбудсман подсећа да је због тога Влади Србије упутио мишљење у 

коме наводи да се Уставом гарантовано право на зараду по основу 

рада, као и принцип обавезности судских одлука на коме, између 

осталог, почива правна држава, не могу жртвовати због интереса 

приватизације. 

  

Он је навео да Влади Србије, иако према Уставу нема право да контролише њен рад, а због 

притужби грађана које сматра основаним, предлаже да, у складу са својим овлашћењима, 

предузме све неопходне и целисходне мере и створи услове за престанак опструкције у 

остваривању загарантованих права и поштовања и извршавања судских пресуда. 

 Радници "Гоше" 

поздравили Динкића 

овацијама после 

потписивања 

споразума о прекиду 

штрајка 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/338305/Jankovic-Hiljade-radnika-nelegalno-ostaju-bez-plata-Vlada-da-reaguje
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/338288/Radnici-Gose-pozdravili-Dinkica-ovacijama-posle-potpisivanja-sporazuma-o-prekidu-strajka
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/338288/Radnici-Gose-pozdravili-Dinkica-ovacijama-posle-potpisivanja-sporazuma-o-prekidu-strajka
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/338288/Radnici-Gose-pozdravili-Dinkica-ovacijama-posle-potpisivanja-sporazuma-o-prekidu-strajka
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/338288/Radnici-Gose-pozdravili-Dinkica-ovacijama-posle-potpisivanja-sporazuma-o-prekidu-strajka
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/338288/Radnici-Gose-pozdravili-Dinkica-ovacijama-posle-potpisivanja-sporazuma-o-prekidu-strajka
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/338288/Radnici-Gose-pozdravili-Dinkica-ovacijama-posle-potpisivanja-sporazuma-o-prekidu-strajka
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Заштитник грађана подсећа да је неспровођење правоснажних и извршних судских одлука, 

донетих у корист радника друштвених предузећа обухваћених поступком приватизације, 

односно немогућност исплате заосталих зарада и других потраживања у поступку њиховог 

реструктурирања, Европски суд за људска права у Стразбуру уочио као један од системских 

проблема у Републици Србији. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/POLITIKA-SAZNAJE-Vlada-sprema-kalendar-donosenja-zakona.sr.html 

„Политика” сазнаје: Влада спрема календар 
доношења закона 
Благовремена најава предлога нових прописа треба да омогући заинтересованима да утичу на 

њихову коначну садржину 

Влада Ивице Дачића ускоро ће усвојити нову стратегију регулаторне реформе и објавити план 
утврђивања предлога закона и других прописа, сазнаје „Политика”. 

Уследиће и измена Пословника о раду владе, чиме ће се обавезати на поштовање начела 
јавности у поступку припреме нових прописа пре него што их упути посланицима Скупштине 
Србије на усвајање. 

Благовремена најава предлога нових и измена постојећих прописа, на почетку године, треба да 
омогући заинтересованима да утичу на њихову коначну садржину, што до сада често није био 
случај. 

Ово је само једна од мера којима ће Влада Србије настојати да испуни годинама понављан 
захтев привреде да се заустави хиперпродукција често непримењивих прописа, писаних без 
учешћа њених представника и струке. 

– Новим пословником о раду влада ће се обавезати да на почетку сваке године објави план 
такозваних законодавних активности, односно списак закона и других прописа које ће 
предложити Скупштини на усвајање – каже Мира Прокопијевић, директор Канцеларије за 
регулаторну реформу и анализу ефеката прописа. 

– Поред тога, биће измењене и одредбе којима ће се прецизирати начин спровођења претходне 
јавне расправе о нацрту будућег правног акта и консултација са представницима привреде и 
грађана на које ће се будући пропис односити. 

Најава тих промена могла би се тумачити и као одговор Дачићевог кабинета на захтев 
Привредне коморе Србије из недавно обелодањеног „Предлога нове економске политике за 
период 2012–2016. године” да држава коначно престане да привреди и грађанима намеће 
компликоване и скупе административне процедуре и бесмислене намете штетне за привреду и 
државу. 

http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/POLITIKA-SAZNAJE-Vlada-sprema-kalendar-donosenja-zakona.sr.html
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ПКС је овом приликом указао да привредници највише времена губе баш на спровођењу 
административних процедура, на прикупљање доказа да су испунили услове за добијање 
грађевинске дозволе, затим на судске поступке и плаћање пореза. 

И ПКС је влади предочио рачуницу, на коју указује и Национална алијанса за локални 
економски развој (НАЛЕД), да 157 административних процедура привреду годишње кошта око 
1,35 милијарди евра, што је 4,2 одсто вредности свега што она створи за годину дана (БДП). 

Канцеларија за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа је стално стручно тело Владе 
Србије чији је задатак, у најкраћем, да прикупља и влади прослеђује захтеве за „поправку 
прописа”. Основана је 1. јуна прошле године, преузела је послове Савета за регулаторну 
реформу, као и Јединице за спровођење свеобухватне реформе прописа (СРП). 

Једна од њених обавеза јесте и да процењује да ли ће предложена нова регулатива или измена 
постојеће донети очекиване резултате. Поједностављено речено, да ли су нови прописи 
применљиви, колики су трошкови њиховог спровођења, да ли су оправдани, коме ће бити од 
користи, а коме ће нашкодити. 

У неким чланицама Европске уније, попут Велике Британије, Холандије, Ирске или Данске, 
оцена ефективности прописа (ОЕП) систематски се примењује, а у већини земаља чланица 
ОЕЦД-а стандардни је начин процене очекиваног учинка прописа. 

У извештају о једногодишњем раду ове владине стручне службе пише да поједина 
министарства владе Мирка Цветковића између јуна прошле и ове године нису доставила 
канцеларији на увид нацрте неких битних закона. У 2011. њену „контролу” није прошло 29 
нацрта таквих закона, а у 2012. девет. Министарство правде канцеларији није доставило 
ниједан нацрт закона. 

– Регулаторна реформа мора бити свеобухватна и трајна, како би се унапређивали услови 
живота грађана и пословања привреде – наглашава Прокопијевићева. 

– Искуство спровођења ове реформе у земљама у транзицији говори да је нереално очекивати 
да се резултати могу постићи само једнократним укидањем затечених сувишних прописа и 
административних процедура, што је добрим делом учињено познатом „сечом прописа” од 
2009. до 2011. године. Неопходно је доношење унапређених прописа. 

Искуства многих земаља још казују да владин програм реформе прописа наилази на разне 
отпоре, да му стално прети неуспех, траје дуго и неопходна му је подршка приватног и јавног 
сектора. Али, искуства многих земаља такође потврђују и да може бити успешно спроведен. 

Александар Микавица 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Penzije-i-ubuduce-redovne.sr.html 

Пензије и убудуће редовне 
Пресуде у корист војних пензионера повећале расходе у каси Фонда 

Расходи Фонда за пензијско и инвалидско осигурање ребалансом су повећани за око 4,5 
милијарди динара. Највећи део тог износа, око 3,5 милијарди динара односи се на принудну 
наплату по судским споровима војних осигураника који су почетком године припојени 
пензијском фонду, потврдила је јуче на седници Управног одбора, Драгана Калиновић, 
директор Пензијског фонда. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Penzije-i-ubuduce-redovne.sr.html
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– Војним пензионерима који су добили спор на суду по основу делимичног усклађивања 
пензија и новчаних накнада новац мора да буде исплаћен и процењује се да ће за то бити 
потребно издвојити око 3,5 милијарди динара, каже Калиновић. 

Тај новац ће бити обезбеђен из текућег прилива новца, односно средствима ПИО фонда, а не 
дотацијама из буџета, нагласила је она и додала да неће бити проблема обезбедити та средства, 
јер је прилив по основу наплате доприноса већи за око 2,7 милијарди динара, а и број нових 
пензионера знатно је мањи до очекиваних. 

– Очекивало се да ће број нових пензионера бити као и протеклих година – већи за око 1,5 
одсто. Он је, међутим, мањи, а изворни приходи већи, тако да државна каса неће морати да 
дотира и део за војне пензионере, каже она. 

Смањење броја пензионера потврђује да је реформа ПИО система дала прве резултате, каже 
Калиновић. 

У припреми ребаланса плана Фонда за ову годину пошло се од претпоставке да ће се 
усклађивање пензија и накнада од 1. октобра 2012. године извршити у складу с кретањем 
потрошачких цена у претходних шест месеци, односно у складу са Законом о пензијама. 

Ребаланс буџета ПИО фонда, редовна исплата пензија неће бити доведена у питање, рекао је 
Иван Мимић, финансијски директор ПИО фонда. 

– Пензије ће се исплаћивати редовно као и до сада – два пута месечно. Ребаланс који је сада 
предложио ПИО фонд треба да се усагласи с планом Министарства финансија, а да ли ће бити 
још неких додатних корекција овако предложеног ребаланса ПИО фонда, остаје да се види, 
каже Мимић. 

Славенко Гргуревић, члан УО ПИО фонда нагласио је да је крајње време да каса Фонда не буде 
„проточни бојлер”, већ да прави фонд а пензија сваког пензионера њихов капитал. 

Он је јавно прозвао све оне који пензионерима прете замрзавањем или смањењем пензија и 
апеловао на надлежне да преиспитају пре свега висину плата у јавном сектору, па да виде да ли 
треба њих смањивати или ићи на обезвређивање пензија које износе по 200 евра. 

– Поједине плате у јавном сектору су три па и десет пута веће од појединих пензија и држава ту 
треба да изврши реформу, а не да стално реформише пензијски систем, категоричан је он. 

За катастрофалну ситуацију у државној каси, Гргуревић је, окривио бившу владу, али и лош 
порески систем, наглашавајући да је први задатак Управног одбора ПИО фонда да озбиљно с 
представницима владе поради на реструктурирању Фонда и имовине којом он располаже. 

Кркобабић: У септембру прва рата помоћи 
Потпредседник Владе Србије Јован Кркобабић изјавио је да ће пензије до краја године бити 
редовно исплаћиване и најавио да ће у септембру бити исплаћена прва рата помоћи од 4.000 
динара пензионерима чија је пензија мања од 15.000 динара. 

Кркобабић, који је и министар рада и социјалне политике, изјавио је новинарима да у Србији 
508.765 пензионера има право на ту новчану накнаду и најавио да ће после прве, септембарске, 
рате од 4.000 динара, друга бити исплаћена у децембру. „За то ће из буџета бити обезбеђено 
око четири милијарде динара”, рекао је Кркобабић. 

Од укупно 508.765 пензионера који ће добити помоћ, према јунским подацима, 307.624 су 
запослени пензионери, затим 94 професионална војна лица, 12.603 из самосталних делатности 
и 188.444 пољопривредника. 



11 

 

За прву рату помоћи у септембру биће потребно 2,035 милијарди динара, од чега је 1,2 
милијарде динара намењено запосленима, 376.000 динара професионалним војним лицима, за 
самосталне делатности 50,4 милиона динара и пољопривредницима 753,7 милиона динара. 

Кркобабић је рекао да ће пензије, као и до сада, до краја године бити усклађиване са кретањем 
зарада у јавном сектору и кретањем инфлације, што је према његовом мишљењу најбољи 
модел. (Бета) 

Ј. Петровић 
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Динкић: Србија је спремна за преговоре са 
ММФ-ом 
 

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА – Министар финансија Млађан Динкић изјавио је данас да је 
Србија спремна за разговоре са Међународним монетарним фондом (ММФ) и нагласио да 
представници те финансијске институције могу да дођу кад год желе. 

Говорећи о наставку сарадње са ММФ-ом, Динкић је у Смедеревској Планаци где је разговарао 
са менаџментом и штрајкачима фабрике шинских возила Гоша, рекао да је, када је преузео 
место министра у влади Ивице Дачића, одмах упутио писмо председнику Фонда за Европу и 
поручио им да могу да дођу у Србију кад год желе. 

Он је указао да Смањење кредитног рејтинга Србије који су наниже кориговале међународне 
рејтинг агенције „Стандард и пурс” и „Фич”, као вест не може никога у Србији да обрадује 
оценивши да у тој одлуци има елемената политичког притиска на нову Владу Србије што за 
њега није изненађење. 

Одговарајући на питање да ли се осећа одговорним за пад кредитног рејтинга Србије, Динкић 
је подсетио да он може много да уради „али није Супермен”, напомињући да је на месту 
министра финансија и привреде тек три недеље. 

„Ако неко очекује да ја за три недеље урадим нешто што претходна влада није урадила у 
протекле три године у финансијама онда је то превише”, рекао је министар и указао да се оцена 
кредитних агенција односи на рад претходне Владе Србије. 

„Нека свако ради свој посао. Мој посао је да помогнем привреди да стане на ноге, да се усправи 
и убеђен сам да ћемо успети у наредном периоду да обезбедимо и додатне стране инвестиције, 
али и повољне кредите са тржишта која не гледају кредитне рејтинге ових агенција”, навео је 
он. 

Динкић очекује да ће поменуте међународне рејтинг агенције, када виде да се ситуација у 
Србији побољшава, саме ревидирати своје процене. 

Министар финансија је најавио да ће најкасније до 1. септембра бити завршен предлог 
ребаланса буџета за 2012. годину и напоменуо да је већ завршен нацрт 14 закона који треба да 
буду увод у фискалну консолидацију која ће бити завршена у септембру. Додао је да је при 
крају и израда оквирног буџета за 2013. годину. Циљ је, како је објаснио, да се у буџету смање 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Dinkic-Srbija-je-spremna-za-pregovore-sa-MMF-om.sr.html


12 

 

неки непосредни трошкови државе, а да се истовремено помогне покретање привреде и да се 
на тај начин повећа приходна страна у државној каси. 

Динкић је са представницима менаџмента и Штрајкачког одбора фабрике шинских возила 
Гоша у Смедеревској Паланци потписао споразум о прекиду штрајка , који подразумева да ће 
се свих 450 запослених вратити на посао у понедељак, 20. августа. 

После више од сат времена разговора иза затворених врата са представницима синдиката, 
штрајкачког одбра и руководством фабрике, Динкић је ту вест саопштио пред окупљених 
стотинак радника, што су они поздравили аплаузом и бурним овацијама, јер су већ 90 дана у 
генералном штрајку и зато време нису примили ни једну плату. 

Министар је најавио да ће свим запосленима бити исплаћене заостале зараде у три етапе до 
краја октобра, а нове плате које треба да почну да зарађују од понедељка, примаће у пуном 
износу заједно са регресом, топлим оброком и трошковима превоза. 

Влада ће Гоши обезбедити посао ремонта вагона за српске железнице, а биће и размотрена 
могућност да та фабрика у Смедеревоској Паланци преузме део испоруке вагона за Републику 
Српску на основу међудржавног споразума који је потписан прошле године. 

Такође, Динкић је наговестио да ће разговарати са градоначелником Београда Драганом 
Ђиласом да се у Гоши ради ремонт трамваја који саобраћају по улицама престонице. 

Министар финансија и привреде је најавио да ће следећи корак бити оживљавање производње 
и у фабрикама вагона у Краљеву, Нишу, у смедеревском Желзвоу и зрењанинском Шинвозу. 

Танјуг 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Moravac-po-taktu-suda.sr.html 

„Моравац” по такту суда 
МУП-у достављено више од 200 предмета због оних који су поднели потврду да су део стажа 

остварили играјући у неком КУД-у 

Обустава исплата пензија могућа само на основу решења 

Шта да ради пензионер коме стигне обавештење да му се обуставља исплата пензија, јер је 
накнадом контролом у пензијском фонду утврђено да потврда из културно-уметничког 
друштва није довољан доказ за признати стаж, а пензија му сваког месеца и даље леже на 
рачун? Да ли да се сам јави пензијском фонду и укаже им на цео случај и тако се свесно одрекне 
даљих примања, или да једноставно ћути и чека? Па, шта буде. 

Управо је то био разлог јављања једног нашег читаоца, новопеченог београдског пензионера, 
који је затражио савет, јер, каже, не зна шта му је чинити. 

Њему је, објашњава, у октобру прошле године стигло обавештење да му се обуставља даља 
исплата пензија управо због спорних папира око дела стажа који је остварио играјући у једном 
аматерском културно-уметничком друштву. Пензија му, међутим, и после девет месеци од тада 
редовно стиже. Уколико би престао да је прима, других примања не би имао, јер ни по једном 
основу не испуњава услове за пензију, ни старост ни године стажа. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Moravac-po-taktu-suda.sr.html
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Момира Лалић, начелнице Одељења за пензијско и инвалидско осигурање у Републичком 
фонду за пензијско и инвалидско осигурање запослених каже да је обустава исплате пензије 
могућа само на основу решења које се доставља исплатној служби, а не на основу обавештења. 

– Уколико онај ко је поднео захтев за пензионисање не испуњавају услове за пензију без стажа 
утврђеног по основу бављења фолклорном делатношћу, може се укључити у обавезно 
осигурање по члану 15 Закона о пензијском и инвалидском осигурању. То значи да сам може 
себи да уплаћују стаж, односно доприносе на основци која му највише одговара. Или да 
поднесе захтев за признавање права на старосну пензију када испуни тај услов. Односно када 
наврши године живота предвиђене Законом о пензијском и инвалидском осигурању на основу 
којих може бити пензионисан. 

Упитана да ли то значи да ће пензионери за које се накнадно утврди да немају основ да буду 
пензионисани, јер им се не признаје стаж у КУД-у морати да врате примљене пензије, 
Лалићева каже, да у зависности од тога да ли је решење о признавању права на пензију 
поништено или укинуто, исплата пензије биће обустављена од дана признавања права на 
пензију или од дана доношења решења којим се решење о пензији укида. Од тога ће и зависити 
да ли ће се тражити повраћај исплаћених износа пензија. 

Један број оних који су по овом основу пензионисани или су предали захтев за пензију и даље 
је под лупом, јер је Министарству унутрашњих послова достављено више од 200 предмета за 
које је потребно да се изврши провера тачности достављених података, каже Лалићева и додаје 
да је истрага у току. За сада, међутим, нема судских пресуда. 

Лалићева потврђује да је у једном броју предмета у којима је утврђено својство осигураника по 
основу бављења естрадном делатношћу било одређених недостатака, због чега су они још 
предмет провере. 

Према евиденцијама дирекције Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 
поднето је око 80 тужби управном суду. У неколико случајева су усвојене тужбе, поднете против 
другостепених решења којима је жалба одбијена из формалних разлога, тачније због 
недостатака који се односе на вођење поступка, па ће у извршењу пресуда бити донета нова 
решења. 

На питање да ли би ситуација око пензионисање по основу стажа у КУД-у била јаснија да је 
законом јасно дефинисано да се признаје само стаж остварен у професионалним, а не и у 
аматерским културно-уметничким друштвима, Лалићева објашњава, да се потврде и уверења 
културно-уметничких друштава и удружења о обављању самосталне професионалне 
делатности као јединог или главног занимања, не издају на основу података из документације 
и евиденција вођених у периоду за који се тражи утврђивање својства осигураника. Културно-
уметничка друштва и удружења не поседују евиденцију о томе. 

– Потврде издате на основу изјава сведока или других посредних доказа не могу бити доказ за 
утврђивање својстава осигураника у складу са одредбама Закона о пензијском и инвалидском 
осигурању и Уговора о спровођењу пензијског и инвалидског осигурања естрадних музичара – 
категорична је Лалићева. 

Упитана да ли су неки од пензионера који имају део стажа у КУД-у добили спор против фонда, 
Лалићева каже, да је према евиденцијама дирекције Фонда ПИО поднето око 80 тужби 
управном суду. У неколико случајева тужбе су усвојене. У извршењу пресуда биће донета нова 
решења, закључује Лалићева. 

Јасна Петровић 


