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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:394685-Stari-dug-blokira-penzije 

Стари дуг блокира пензије? 
Б. СТЈЕЉА  

Ванредне трошкове Фонду пензијског и инвалидског осигурања направиле тужбе 

20.000 војних пензионера. У просеку сваком припада по 250.000 динара, а укупан 

цех 3,5 милијарди 

ПЕНЗИЈСКИ фонд Србије ће током ове године сваки дан плаћати 9,5 милиона динара, иако на 
овај расход нико није рачунао! Овај непредвиђени цех направило је скоро 20.000 бивших 
чинова који су тужили и “добили” државу због лошег обрачуна војних пензија, а одштете током 
ове године плаћа Фонд ПИО из своје касе. Списку оштећених могло би се придружити још 
толико пензионисаних војника чије се пресуде тек очекују. 
Управни одбор Фонда ПИО зато је затражио ребаланс буџета, јер Финансијским планом, 
направљеним у завршници прошле године, није се претпостављало да ће се каса празнити 
овим темпом. 
 

- Војним пензионерима који су добили спор на суду, новац мора да буде исплаћен, а процењује 
се да је за то потребно око 3,5 милијарди динара - објашњава Драгана Калиновић, директор 
Фонда ПИО и додаје да се овај износ односи на принудну наплату по судским споровима војних 
осигураника који су почетком године припојени пензијском фонду. 
Тако је практично цивилни фонд припајањем војног наследио и дуг, настао још у периоду 
између 2004. и 2007. године. У Фонду објашњавају да је тада, због мањка пара у републичкој 
каси, држава исплаћивала тање чекове на адресе скоро 50.000 бивших чинова. У међувремену 
је око 40.000 војних пензионера тужило државу, а 20.000 “већ” добило одштету. Ни остали 
немају намеру да одустану. 
КАМАТЕ НАЈСКУПЉЕПРОСЕЧАН износ по војном пензионеру је око 250.000 динара, али има 
исплата која прелазе пола милиона - каже Драгањац. - То је зато што су камате и судски 
трошкови већ сада пребацили 150 одсто. 

- Фонд никада није прихватио да се преко њега исплаћује тај војни дуг, али му је та обавеза 
наметнута и то се мора што пре решити, тим пре што би се број оштећених веома брзо могао 
удвостручити - упозорава Момо Чолаковић, из посланичке групе ПУПС. - Ми ћемо зато 
инсистирати и притискати партнере из владајуће коалиције да држава обештети оне који су 
оштећени, али не преко рачуна Фонда ПИО већ на други начин. 
А првобитна идеја је била да се војни дуг претвори у јавни и исплати из републичке касе. 
Предлог је био на корак до реализације, али је закон повучен са дневног реда Скупштине и у 
међувремену се о том питању није ни расправљало. 
- У ишчекивању решења или новог закона Фонд ће исплатити све који су поднели тужбу. И ту 
на крају нико неће бити задовољан - оцењује Љубо Драгањац, председник Удружења војних 
пензионера. - Држава је на губитку јер ће се дуг, који је првобитно износио 4,5 милијарде 
динара, због камата и судских трошкова попети на 12 милијарди динара. А све је то могло да 
буде јефтиније и брже. Зато су незадовољни и ти пензионери који на правду чекају предуго. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:394685-Stari-dug-blokira-penzije
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Колики је дуг војницима најбоље се види у финансијском плану Фонда. За плате свих 3.237 
стално запослених и још 307 радника на одређено у овој години ће се дати 3,39 милијарди 
динара, што је мање него него што ће отићи на одштету. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:394586-Prosvetari-bi-vise-spremaju-protest 

Просветари би више, спремају протест 
 
И. М.   

Влада понудила синдикатима два повећања плате по два одсто која би добили у 

октобру и априлу. Динкић: Запослени у јавном сектору морају имати разумевања. 

Обрадовић: Исплата награда 

 
ВЛАДА Србије понудила је просветарима два повећања плате од по два одсто, као максимум 
који би из буџета могао да буде обезбеђен. Унија синдиката просветних радника одмах је 
поручила да је за њих то неприхватљива понуда и за први дан нове школске године, 3. 
септембра, заказала протест. Остали синдикати изјасниће се о понуди на својим главним 
одборима до краја недеље. 
Предлог владе, на састанку са репрезентативним синдикатима, изнели су министри просвете и 
финансија, Жарко Обрадовић и Млађан Динкић, који су објаснили да плате у просвети могу да 
буду повећане у октобру и априлу. 
 

Динкић је после јучерашњег састанка рекао да је у буџету затечена катастрофална ситуација и 
да ће исти модел повећања зарада предложити и синдикатима здравства. 
ТРАЖЕ ПРЕКО ПРОСЕКАУНИЈА је захтевала и да плата просветара буде за 30 одсто већа од 
републичког просека, што би просечну зараду у школама подигло са садашњих 37.000 на 
нешто изнад 55.000 динара. 

- Сви запослени у јавним службама имаће сигуран посао, али морају имати разумевања за 
судбину земље. Уколико буде потписан овај социјални договор, биће омогућена стабилност у 
држави - рекао је Динкић. 
Обрадовић је додао и да је прихваћен наставак исплате јубиларних и светосавске награде у 
износу од 4.000 динара. 
Синдикати су тражили далеко више од ове понуде Владе. 
- Захтевали смо повећање од пет одсто у октобру, како и пише у Закону о буџету - објашњава за 
“Новости” Драган Матијевић, председник УСПР. - Нисмо ми писали тај закон и мислимо да 
министри треба да га се придржавају. 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Manje-novih-penzionera.sr.html 

Мање нових пензионера 
Међу новопеченим пензионерима мање инвалида и оних који остварују право на породичну 

пензију 

Просечни износи пензија у овој години мало су мањи него лане  

Реформа пензијског система, којом су пооштрени услови за одлазак у пензију, започети пре две 
године на инсистирање мисије Међународног монетарног фонда, која ја замерила ондашњој 
влади да има превише пензионера у Србији, изгледа да даје прве резултате. Прве пројекције 
пензијског фонда показују да би број новопечених пензионера до краја ове године могао бити 
мањи за 1,5 одсто од пројектованог раста. 

Број пољопривредних и војних пензионера се смањује, а код запослених и самосталних 
делатности расте. По врсти права мање је инвалидских и породичних пензионера, а старосни 
бележе минималан проценат пораста од 0,3 одсто, каже за „Политику” Иван Мимић, 
финансијски директор у Фонду ПИО. 

– Посматрано по броју захтева за остваривање права можемо констатовати смањење броја. У 
току првих шест месеци укупно их је било 219.200, а у истом периоду прошле године 245.700 – 
каже Мимић. 

За првих шест месеци ове године, у Фонду је, каже он, остварен прираст броја пензионера, 
односно разлика између нових корисника права и трајних обустава, од 0,5 одсто. Планирали 
смо да годишњи проценат буде 1,5 одсто, али у маси средстава. Посматрано у односу на јун 
2011. године остварење је 1,1 одсто. 

Ове показатеље, међутим, истиче Мимић, не би требало узимати као дефинитивне за целу 
годину, јер се из искуства зна да увек крајем године буде много више нових захтева за 
остваривање права, него што је то у првих шест месеци. Он додаје да број пензионера може 
бити већи на крају ове, али нада се да ће и даље тај број бити мањи од 1,5 одсто како је 
пројектовано за ову годину. 

Занимљиво је да се просечни износи пензија у овој години смањују, додуше у малим износима, 
али ипак бележе пад, у свим категоријама осим пољопривредних. 

Упитан шта то значи, Мимић истиче да се из тога закључује да из система излазе корисници са 
вишим износима пензија, а они који улазе у то право први пут имају ниже износе. 

– То је резултат другачијег начина обрачуна, јер се све године радног стажа узимају у обзир при 
израчунавању износа пензије, али и зато што су зараде реално све ниже, па су и коефицијенти 
за обрачун нижи – појашњава Мимић. 

Ј. Петровић 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/krusevacki_metalci_ponovo_blokiraju_kruzni_tok.4.html?news_id=246676 

Крушевачки металци поново блокирају 
кружни ток 
АУТОР: БЕТА 

Крушевац - Запослени у Индустрији машина и компонената „14. октобар“ из Крушевца понову 

су јуче блокирали кружни ток на заобилазници око града, односно делу магистралног пута 

Појате - Краљево, а на блокаду су извезли и механизацију. 
 

Крушевачки металци протестом, који траје од 15. августа, а организују га заједнички оба 
фабричка репрезентативна синдиката - Самостални и Независност, траже исплату заосталих 
зарада, оверу здравствених књижица, упошљавање капацитета фабрике, те да им се обрати 
представник једног од три ресорна министарства. Радници те фабрике су тај део магистралног 
пута први пут блокирали пре два дана, а председник фабричког Самосталног синдиката 
Љубиша Велимировић рекао је да данас протест одржавају испред крушевачке филијале 
Републичког фонда за здравствену заштиту. 

Пословодство предузећа најавило је да ће влади поднети захтев за кредитирање производње 
како фабрика могла да заврши уговорене послове, рекао је генерални директор Мића Рајић. Он 
је додао да ће тражити и кредит за набавку нове опреме и машина. Рајић је казао да би 
пословодство о тим захтевима данас требало да разговара са државним секретаром у 
Министарству привреде и финансија Александром Љубићем, подсетивши да је тако договорено 
на прошлонедељном састанку у Крушевцу. „Потребно нам је 120 милиона динара кредита до 
краја године, односно по 30 милиона динара месечно, како бисмо урадили уговорене послове, 
који у области електропривреде износе око 230 милиона динара, а на нивоу целе фабрике око 
500 милиона динара“, казао је директор. Према његовим речима, фабрика је у великим 
проблемима, а када је у априлу ступио на дужност затекао је „празан џак“. 

- Радницима дугујемо осам плата, имамо дуговања према добављачима, потом за храну, прилив 
новца је мали, не знамо где ћемо пре да га распоредимо и онда не успевамо да реализујемо 
уговорене послове - објаснио је он. Рајић је прецизирао да фабрика има уговорене послове за 
100 милиона динара са „Колубаром“ и 130 милиона динара са „Костолцем“. Да би се фабрика 
покренула неопходно је, додао је он, обновити и опрему и машине, за шта ће пословодство од 
државе тражити додатних тридесетак милиона динара. 

Рајић је казао да очекује нови договор са „Колубаром“ који би могао да донесе посао вредан 500 
милиона динара. Директор је потврдио и да је упосленост капацитета фабрике ниска, да се 
креће од 10 до 30 одсто, казавши да је таква ситуација већ годинама. Запослени у ИМК „14. 
октобар“ протестују већ две недеље тражећи упошљавање фабрике, исплату заосталих плата, 
оверу здравствених књижица и обраћање представника ресорних министарстава. 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sindikat-od-vlade-trazi-uvodjenje-socijalnih-karata 

Синдикат од Владе тражи увођење 
социјалних карата 
 

Поскупљења, најављена и ненајвљена, запљуснула су српско тржиште. Готово да 
нема дана а да неки производ не добије нову, наравно – вишу цену, а грађани с 
истим или смањеним приходима све мање могу да купе и плате. 

Да ситуација буде још гора побринуо се и почетак школске године, па ваља упутити дете у 
школу с новим књигама и школским прибором, а новца нема. Кућни буџети не само да су 
истањени већ практично више и не постоје јер се примањима, која свакдневно губе на 
вредности, само крпе рупе, а чак и уз велику дозу оптимизма тешко да се у скорије време може 
очекивати боља ситуација. У тој ситуацији много је грађана који су апатични и без веће наде да 
било шта могу учинити да се стање поправи. 

По речима председника Савеза самосталних синдиката Војводине Милорада Мијатовића, у 
овом синдикату веома су забринути због пскупљења основних намирница, посебно што се цене 
повећавају сваки дан. 

– Уз свакодневна поскупљења много је и најава нових, што ће, наравно, довести до лавине 
поскупљења, а то ће као последицу имати велику инфлацију и додатно девалвирање зарада, 
које су и сада, у односу на земље у окружењу најмање – каже Мијатовић. – Решење се мора 
тражити, а почетком септембра очекујемо разговор с Владом Србије, на којем од представника 
Владе очекујемо да синдикатима презентују кораке које ће предузети да би  се поправило 
садашње стање. 

Он указује на то да то, ипак, не смањује забринутост синидиката јер је стање такво да је страх да 
ће се економска ситуација отргнути из руку креатора економске политике и да ће највећи цех, 
као и увек, платити они који најмање зарађују и најамање имају, оправдан: 

– Ми смо увек спремни за разговор и праналажење решења унутар система, а ако то не даје 
резултате, спремни смо да позовемо људе на протесте и штрајкове да бисмо остварили своја 
права. Неопходно је да се Влада суочи с истином и да је изнесе грађанима, да се укаже на то 
какво је стање буџету и привреди и донесу мере које ће је омогућити подстицање и развој, пре 
свега реалног сектора, оних фирми које имају производе за извоз. Такође, неопходно је 
предузети кораке да би се помогло најсиромашнијима, видети какве би се субвенције том слоју 
становништва могле одоборити, сачинити социјалне карте и на тај начин помоћи онима којима 
је помоћ најпотребнија – казао је Мијатовић. – Зато очекујемо да Влада предложи мере које ће 
имати социјалну димензију и где ће терет кризе сносити свако према својим могућностима, а то 
значи они који највише имају јер, ако желимо социјано одговорну државу, мора се знати какве 
су могућности за то и ко колико може допринети. 

По његовим речима, садашње стање је такво да међу грађанима Србије влада апатија, али то не 
искључује могућност да се, уколико би се ситуација додатно погоршала, људи 
самоиницијативно организују и покушају да решење нађу ванинституционално. Ипак, он 
истиче да је став овог синдиката да се решења морају тражити у разговору, али и да они који 
мисле да постоји други начин да се права остваре – то и учине.        

Д. Млађеновић 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sindikat-od-vlade-trazi-uvodjenje-socijalnih-karata
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РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/politika/dacic-sa-clanovima-socijalno-ekonomskog-saveta_338983.html 

Дачић са члановима Социјално-економског 
савета 
Извор: Танјуг 

БЕОГРАД -  

Председник Владе Србије Ивица Дачић разговараће данас са члановима 
Колегијума Социјално-економског савета, најављено је из Канцеларије Владе 
Србије за сарадњу са медијима. 

Колегијум Социјално-економског савета чине председник Уније послодаваца Србије Небојша 
Атанацковић, председник Савеза Самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић и 
председник Уједињених гранских синдиката "Независност" Бранислав Чанак. 

По завршетку састанка планиране су изјаве за медије у Прес сали Владе Србије. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/sindikat-ostro-kritikovao-gradsku-vlast_338854.html 

Синдикат оштро критиковао градску власт 
Извор: Бета 

НОВИ САД   

Градски одбор Синдиката запослених у комуналним делатностима оптужио је 
данас градске власти у Новом Саду за сиромашење и лоше пословање јавних и 
комуналних предузећа, као и за партократски начин управљања тим предузећима. 

"Предузећа су практично предата на управљање политичким странкама, а од предизборних 
обећања о департизацији и деполитизацији јавног сектора нема ништа", навео је синдикат у 
саопштењу за јавност. 

Синдикат је оптужио градске власти и да послове који су везани за нормално функционисање 
града, уместо јавним и комуналним предузећима, поверава приватним фирмама, које су 
"повезане са структурама власти". 

Синдикат је оптужио градске власти да не поштују закључке и препоруке социјално-
економског савета. 

Од градских власти су затражили да се ангажују и да среде "катастрофално стање" у 
предузећима као што су Чистоћа, Градско зеленило, Пут, Спенс, а све више и Завод за изградњу 
града. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/politika/dacic-sa-clanovima-socijalno-ekonomskog-saveta_338983.html
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/sindikat-ostro-kritikovao-gradsku-vlast_338854.html
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"Губици у јавним предузећима премашују 10 милијарди динара, а још више зачуђује да град 
дугује својим предузећима средства за субвенције, извршене радове и пружене услуге, 
иако градски челници тврде да у буџету има шест милијарди динара", пише у саопштењу за 
јавност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/ds:-sest-milijardi-razloga-za-napad-na-novi-sad_338527.html
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