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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:412511-U-penziju-po-novom-Cek-ugrabilo-120000-ljudi 

У пензију по новом: Чек уграбило 120.000 људи 
Р. Др.   

Од следеће недеље ступају на снагу нови строжи услови за одлазак у пензију. 

Прилив од 13.000 захтева месечно углавном мотивисан новим околностима 

 
КРОЗ шалтере филијала Фонда ПИО од почетка године провучено је 144.500 захтева за 

одлазак у старосну пензију, од чега су решења откуцана за више од 120.000 грађана. 

Прилив од око 13.000 захтева месечно, колико је забележено од јануара до децембра, како 

објашњавају у ПИО, сличан је темпу примања документације забележеном и током 2011. Нема 

сумње, ипак, да се добар део пријављених за пензију на овај корак одлучио због промене услова 

за пензионисање, који важе од Нове године. 

Почев од последњег дана децембра мушкарци ће у пензију моћи само ако су поред стажа од 40 

година, прославили и 54. рођендан. Услови за одлазак у старосну пензију пооштравају се и за 

жене, па ће радна књижица дама моћи у фиоку само ако поред пуног стажа од 35 година и 

четири месеца, имају и навршено најмање 53 године и четири месеца живота. 

Подизање црте за крај радног века донео је пре годину дана измењени Закон о пензијском и 

инвалидском осигурању. Лествица за ”збогом” одласку на посао од тада се сваке године подиже 

за четири месеца, и тако ће бити до 2023. године, када ће бити уписан највиши праг за 

мировину. 

ТЕЖЕ И ЗА БЕНЕФИЦИРАНЕ И УДОВЦЕУСЛОВИ за запослене који пензију прижељкују и на 

основу бенефицираног стажа од Нове године биће промењени. Са радним местом ће се у 2013. 

поздравити само радници који имају најмање 54 године живота. Већ годину касније, захтев за 

пензију моћи ће да предају само они који су напунили 54 године и 4 месеца. Мењају се услови и 

за удовице и удовце. Жене ће, тако, већ од јануара 2013. породичну пензију моћи да затраже 

тек након 51. рођендана, а мушкарци након 56. године. 

У Фонду ПИО напомињу да у децембру нису забележене драстичне гужве пред шалтерима, 

мада је већа жеља за пензијским чековима очекивана. 

- Иако још немамо комплетне податке за овај месец, нисмо приметили да је број подносилаца 

захтева драстично већи него раније - каже Јелица Тимотијевић из Фонда ПИО. - Важније од 

тога је да је од укупног броја примљених захтева за остваривање права из пензијског и 

инвалидског осигурања решено око 93 посто, од чега је три четвртине решења донето у 

законском року. 

Захтеви за пензионисање по старим прописима примаће се само у петак и суботу. У последњи 

воз за мирне дане до 31. децембра моћи ће да ускоче мушкарци који испуњавају комбинацију 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:412511-U-penziju-po-novom-Cek-ugrabilo-120000-ljudi
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услова од 40 година стажа и 53 године и осам месеци живота, односно 35 година проведених на 

послу и 53 године живота за жене. 

У Фонду ПИО подсећају да се, упркос промени услова за одлазак у пензију, начин 

обрачунавања њене висине неће мењати. То значи да ће исти износ на чеку примати свежи 

пензионери, без разлике да ли су захтев поднели ове или ће га поднети следеће године. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:412501-Dinkic-Sprema-se-varijanta-B-za-Zelezaru-Smederevo 

Динкић: Спрема се варијанта Б за Железару 

Смедерево 
Танјуг  

Министар финансија и привреде Млађан Динкић изјавио је вечерас да се за 

Железару Смедерево спрема "варијанта Б" у случају да се руска компанија 

"Уралвагонзавод" не јави на тендер 

БЕОГРАД - Министар финансија и привреде Млађан Динкић изјавио је вечерас да се за 

Железару Смедерево спрема "варијанта Б" у случају да се руска компанија "Уралвагонзавод" не 

јави на тендер, и испитује се колики би били трошкови да држава покрене производњу. 

"Руси су тражили продужење тендера за два месеца, међутим, морам да кажем да спремамо 

варијанту Б, не можемо бити сигурни шта ће се догодити, јер се овај период већ продужавао. 

Испитујемо колики су трошкови, уколико се Руси не би појавили, да држава ово покрене, ако 

не буде прескупо", рекао је Динкић одговарајући на питања посалника у Скупштини Србије. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/360036/Doneto-resenje-o-stecaju-Jugoremedije 

Донето решење о стечају Југоремедије 

Бета  

Привредни суду у Зрењанину донео је данас решење о покретању стечаја зрењанинске фабрике 

лекова Југоремедија, на предлог Хипо Алпе Адрија банке. 

Та банка је поднела захтев за покретање стечаја Југоремедије 3. децембра. 

  

Југоремедија је крајем априла 2011. године с том банком склопила уговор о реструктурирању 

кредита, али није могла да испуњава уговорене обавезе због тешких пословних проблема, 

укључујући блокаду рачуна од близу 700 милиона динара. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:412501-Dinkic-Sprema-se-varijanta-B-za-Zelezaru-Smederevo
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/360036/Doneto-resenje-o-stecaju-Jugoremedije
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Судија Гордана Коцић одбила је данас наводе за одлагање рочишта које је изнео предстечајни 

управник Радован Савић. 

  

Око 70 запсолених и акционара зрењанинске фабрике лекова дошло је јутрос у Зрењанински 

суд на прво предстечајно рочиште. 

  

Почетак рочишта обележио је њихов сукоб са судским обезбедјењем јер су 

захтевали да поступак прате камере и новинари, а тражили су и изузеће судије који води 

поступак. 

  

Када је судија одбио да дозволи присуство камера и затражио да запослени и акционари 

напусте судницу, они су се потукли са судским обезбеђењем. 

  

Судија је решењем обавезао све запослене-акционаре и новинаре који нису поднели захтев да 

присуствују судјењу, да напусте судницу и затим прекинуо рочиште. Запослени-акционари су 

потом сами отишли. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/360024/Simonovic-Zeleznice-u-teskoj-ekonomskoj-situaciji 

Симоновић: Железнице у тешкој економској 
ситуацији 

Бета  

Нови генерални директор Железница Србије Драгољуб Симоновић изјавио је данас да та 

компанија завршава 2012. у тешкој економској ситуацији и најавио дубинске промене у 

пословању предузећа. 

Симоновић је на конференцији за новинаре казао да је јуче сменио помоћнике директора за 

економске послове, набавке и правна питања, и да ће то бити три кључне тачке где ће кренути 

промене. 

  

- Железница је у јако тешкој ситуацији и дели судбину економије Србије. Обим превоза робе, 

који је основни приход Железница, у 2012. години је смањен за 24 одсто - истакао је 

Симоновић. 

  

Он је најавио да ће главни циљеви бити обнова возног парка, поправка безбедности соабраћаја 

и унапређење инфраструктуре, што би требало да буде урађено у наредне три године. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/360024/Simonovic-Zeleznice-u-teskoj-ekonomskoj-situaciji
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Железнице, по речима Симоновића, за финансирање тих пројекта очекују значајну 

финансијску помоћ медјународних институција. 

  

Он је казао да та компанија, која запошљава 18.500 радника, има вишак запослених, али да ће 

његов посао бити не да отпушта те раднике, већ да им пронадје посао у оквиру Железнице. 

  

- Биће прекваликација, доквалификација и одласка на терен. Не могу сви да очекују да раде у 

дикерцији компаније - поручио је Симоновић. 

  

Он је казао да је план компаније да буду смањени сви трошкови пословања и потврдио да је 

издао наредбу по којој се обуставља покретање нових поступка јавних набавки, осим оних које 

су у функцију обезбеђивања услова за редовно пословање. 

  

Симоновић, који је члан Српске напредне странке, нагласио је да га се политика "не тиче" и да 

они који се баве политиком то могу да раде после радног времена. 

  

Најавио је да ће сутра поднети оставку на фукцију председника општине Гроцка. 

  

Председник Скупштине акционара Железнича Србије Зоран Анђелковић рекао је да су 

припремљене све одлуке о реформисању компаније и достављене Влади на усвајање. 

  

Те промене, како је објаснио, значе поделу предузећа на четири дела - за превоз робе и 

путника, за инфрастуктуру и имовину. 

  

- Идеја реформи није да се прода систем већ да се обезбеди ефикасност-  рекао је Анђелковић. 

  

Обавеза Сребије је, како је додао, да до краја 2013. измени функционисање теретног 

железничког саобраћаја, а план је да се железничка инфраструктура одржава на начин како се 

о путевим брине предузеће Путеви Србије. 
 

 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/posebne-naknade-do-penzije 

Посебне накнаде до пензије 

Од првог дана наредне године женама у Србији за одлазак у пензију треба по 
четири месеца више и радног стажа и година живота. Наиме, услов за 
пензионисање жена у 2013. години је 35 година и четири месеца радног стажа и 53 
године и четири месеца живота. 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/posebne-naknade-do-penzije
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Нова правила о повећању стажа и година живота за пензионисање жена ступила су на снагу 1. 
јануара прошле године када је измењен Закон о пензијском и инвалидском осигурању. Но, та 
измена донела је проблеме многим женама које су пре тога рачунале на то да ће по раније 
важећем закону, а који је подразумевао 35 година радног стажа и 53 године живота, отићи у 
пензију. Управо због тога што су рачунале да ће почетком ове године испунити тај услов, 
пристајале су 2009. и 2010. године да буду проглашене технолошким вишком и да дочекају 
пензију на Тржишту рада. Но, сада када је закон у међувремену измењен, оне неће наредне 
године моћи да иду у пензију јер ће им недостајати још четири месеца радног стажа и четири 
месеца живота. Чињеница је да многе жене не би пристале на то да иду на евиденцију 
Националне службе за запошљавање и буду проглашене технолошким вишком онда када су 
отишле већ би чекале још та четири месеца. Овако је за њих настао проблем који држава мора 
да реши.  

У НСЗ-у објашњавају да би жене које би, по ранијем решењу о технолошком вишку и које су на 
евиденцији незапослених уз новчану надокнаду чекале пензионисање, почетком наредне 
године требало да иду у пензију а сада им по измењеном закону недостаје четири месеца, 
требало да се обрате матичном предузећу које би требало да измени решење о отказу уговора у 
раду, односно да их врате на свој списак још четири месеца. Значило би то да фирме морају да 
им издају потврду да ће платити још четири месеца радног и пензионог стажа, али им не 
морају дати додатну плату за тај период јер ће новац добити од НСЗ-а. Такво решење оне треба 
да доставе надлежној филијали НСЗ-а да би се приступило продужењу исплатног периода 
посебне новчане накнаде до испуњења услова за остваривање права на пензију. Држава је 
свесна тога да ће се неке жене наћи управо у том проблему и отуд одлука да се за четири месеца 
која недостају свима њима исплаћује посебна новчана накнада до пензонисања. Проблем 
настаје за оне жене чије су фирме у протекле две године престале да раде па оне немају од кога 
да добију решење о продужењу за четири месеца. 

Држава ће, дакле, преко НСЗ пребродити та четири месеца која се јављају као новонастали 
проблем за пензионисање жена по новим критеријумима. Судећи по пројекцији буџета за 
наредну годину, то ће бити последње повезивање стажа на рачун државе. Наиме, буџетом за 
2013. није предвиђено повезивање заосталог радног стажа на рачун државе с обзиром на то да 
је Уставни суд Србије установио да такво решење није у складу са законом и да газде морају да 
извршавају своје обавезе, а не да их пребацују на државу која после издваја огромне суме да 
радници не би остали с „рупама„ у стажу. Држава је досада платила допринос за 421.504 
радника, али већ сада је на списку најмање 180.000 запослених којима газде у протеклој 
години нису плаћали доприносе и који не могу остварити ниједно своје право, па ни оно на 
надокнаду од НСЗ-а или пензионисање.        

Љ. Малешевић 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/otvoren-stecaj-u-fabrici-lekova-jugoremedija 

Отворен стечај у фабрици лекова 
"Југоремедија" 

Решењем Привредног суда у Зрењанину, 27. децембра је отворен стечајни 
поступак у зрењанинској Фабрици лекова “Југоремедија”, а 403 радника ће по 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/otvoren-stecaj-u-fabrici-lekova-jugoremedija
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аутоматизму добити отказе. Стечајни судија Гордана Коцић је, после готово 
четири и по сата, колико је рочиште трајало, 

За принудног управника "Југоремедије" одређен је Радован Савић 

констатовала да постоје сви законски услови за покретање стечајног поступка у “Југоремедији”. 
Захтев за отварање стечаја поднела је “Хипо алпе адрија банка” са којом је зрењанинска 
фабрика крајем априла прошле године склопила уговор о реструктуирању кредита. Заступник 
те банке Душко Булатовић је казао да предлагач од фабрике потражује око 1,6 милиона евра, да 
су сви рачуни “Југоремедије” у блокади дужој од годину дана, као и да је дужник обуставио сва 
плаћања у непрекидном периоду дужем од 30 дана. 

Стечајни управник Радован Савић из Зрењанина изјавио је да су доспеле и недоспеле обавезе 
фармацеутске куће веће од њене имовине, и то за око 400 милиона динара. 

- То су неки први подаци из економско – финансијског извештаја. На првом поверилачком 
рочишту, које би требало да буде одржано у року од 35 дана од дана отварања стечаја, очекује 
нас гласање о банкротству, за које би требало да се изјасни 70 посто поверилаца. Уколико не 
буде изгласано банкротство, оставља се могућност за подношење плана реорганизације у року 
од 90 дана – објаснио је Савић даљу процедуру и истакао да ће део радника, после отварања 
стечаја, остати ангажован у “Југоремедији” како би привео крају отпочете послове или 
евентуално започео неке нове. 

Председник Самосталног синдиката у “Југоремедији” Владимир Пецикоза најавио је да ће 
радници и акционари уложити жалбу на решење о отварању стечаја. Пецикоза је додао да су 
они очекивали да ће се на данашњем рочишту појавити представници државе и понудити план 
реорганизације. 

- Међутим, то се није десило. Очигледно да државу не интересује њених 42 одсто капитала у 
“Југоремедији”. Али, видећемо како ће се Апелациони суд изјаснити о нашој жалби. У сваком 
случају, покушаћемо да се организујемо и да са потенцијалним инвеститорима понудимо план 
реорганизације фабрике – напоменуо је Пецикоза. 

Иначе, данашње рочиште, које је било заказано за 9 часова, почело је после више од два сата. С 
обзиром на то да су изразили жељу да присуствују расправи, у суду се појавило стотинак 
радника и акционара “Југоремедије”, али и оних који их подржавају. Пошто нису могли сви да 
уђу у канцеларију судије Коцић, одлучено је да се рочиште одржи у великој сали. Међутим, 
онда је уследио захтев радника и акционара да процес буде сниман камерама, што им стечајни 
судија није дозволио, образлажући да за то нису прибавили писмено одобрење председника 
Привредног суда. Револтирани због тога, они су ударањем ногама о под и довикивањем 
онемогућавали да започне рочиште. 

У једном моменту дошло је и до физичког сукоба између радника и припадника судског 
обезбеђења који су покушали да узму камеру једном од сниматеља. Тада је интервенисала и 
полиција. Тек после убеђивања, радници и акционари су сами напустили судницу како против 
њих не би биле поднете прекршајне пријаве. 

Ж. Балабан 
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Полицајци износе захтеве Дачићу 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Након што су јуче одржали протест, представници Полицијског 

синдиката данас ће разговарати с министром унутрашњих послова Ивицом 

Дачићем о својим захтевима. 

Они ће разговарати, између осталог, о бољој опремљености полиције, изменама Закона о 

полицији у делу полицијскиох овлашћања, као и да се у закону пропишу строжије казне за све 

оне који нападају полицијске службенике. 

Чланови тог синдиката јуче су одржали протест испред зграде МУП-а на Новом Београду после 

кога је председник тог репрезентативног синдиката Вељко Мијаиловић рекао да су надлежни у 

Министарству унутрашњиих послова подржали захтеве.  

 

"Сви су се сложили да су захтеви Полицијског синдиката Србије апсолутно на месту", рекао је 

јуче новинарима Мијаиловић, који је после протеста разговарао са државним секретарима тог 

министарства.  

 

Он је рекао да је за данас у 15 сати заказан састанак са Дачићем, додајући да је циљ синдиката 

да свима у полицији буде боље и да се "лествица егзистенције полицајаца коначно помери 

напред".  

 

Уз веће казне за све који нападају и убијају полицајце, тај репрезентативни синдикат, у 

захтевима у 19 тачака тражи и бољу опремљеност полиције, измену Закона о полицији у делу 

полицијских овлашћења, објављивање листе слободних станова којима МУП располаже и 

промену критеријума за њихову доделу. 
 

 

 

 

 

 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=12&dd=28&nav_category=12&nav_id=672977
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“Галенику треба докапитализовати” 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Представници синдиката у “Галеници” залажу се за докапитализацију 

те фабрике лекова. 

Они очекују да би отпремнине за добровољни социјални програм требало да буду веће од 300 

евра по години, уколико на тај начин буде решено питање вишка запослених. 

"Будући да проналажење стратешког партнера отвара могућност за било коју врсту власничке 

трансформације, сматрамо да је докапитализација најбоље решење", навео је за председник 

синдиката “Независност Галеника” Зоран Пантелић. 

Према његовом мишљењу, било би мудро да држава прода, на пример, 30 одсто капитала 

“Галенике” и тај новац уложи у опоравак фабрике, набавку сировина, опреме и куповину 

лиценци.  

 

За годину-две дана “Галеника” би, оцењује Пантелић, "стала на ноге", постала високо 

профитална за државу и вредела бар дупло више, а проблем вишка запослених могао би да се 

реши добровољним социјалним програмом.  

 

Пантелић је, истовремено, упозорио да озбиљна процена о томе колики је вишак запослених у 

“Галеници” још није направљена.  

 

"Што се тиче понуде за добровољни одлазак, пракса је да се нуди 300 евра по години 

стажа. Бојим се да ће то одговарати само људима који имају годину дана, евентуално две по 

пензије", оценио је он.  

 

Како је Пантелић додао, да би се јавио већи број људи, којима је до пензије остало пет, шест 

или седам година износ отпремнине мора бити већи, односно услови добровољног социјалног 

програма повољнији. 

Канађани већ обилазили фабрику 

Поред канадске компаније “Валеант”, о чијој су заинтересованости за “Галенику” писали 

медији, Пантелић је казао да им је у Министарству финансија и привреде речено да је 

за ту фабрику лекова заинтересована и једна немачка компанија.  

 

"Покушали смо да то проверимо и ми немамо таква сазнања. Мени се чини да други не 

постоји", истакао је Пантелић, док у Самосталном Синдикату “Галенике” наводе да су 

представници “Валеанта” већ средином децембра посетили “Галенику”.  

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=12&dd=27&nav_id=672817


10 

 

 

Председница те синдикалне организације Тамара Лалић је такође против приватизације 

“Галенике” и сматра да се она евентуално може докапитализовати.  

 

"Са докапитализацијом, из сопствених ресурса, можемо наставити да производимо и 

обезбеђујемо грађанима јефтине и здраве лекове", навела је она за Тањуг, указавши да би 

радници за добровољни одлазак из “Галенике” требало да добију 300 евра по години стажа. 

О вишку радника није било речи 

Што се тиче технолошког вишка и отпремнине по том основу, у разговорима са Министарством 

финансија и привреде није било речи, тврди Тамара Лалић, која очекује да се број запослених 

смањи добровољним социјалним програмом.  

 

Одлука о томе које мере за ресавање вишка запослених у “Галеници” могу дати најбоље ефекте 

зависиће од програма за ресавање вишка запослених који та фабрика буде доставила 

Министарству рада и Министарству финансија и привреде.  

 

Како наводе у Министарству рада, да би се реализовао део закључка Владе Србије који се 

односи на решавање вишкова запослених у “Галеници”, потребно је да то привредно друштво 

надлежним министарствима достави програм за решавање "прекобројних".  

 

Према њиховим речима, тај програм мора да уважи број запослених који би били обухваћени, 

њихову старосну и квалификациону структуру, просечне године радног стажа...  

 

На основу тога утврдиће се и потребан износ средстава који треба да се издвоји за ове намене, 

истичу у Министарству рада.  

 

Влада Србије недавно је задужила Министарство финансија и привреде да крене у 

проналажење стратешког партнера "Галеници", припремама за расписивање 

медјународног тендера почетком наредне године. Директор Агенције за приватизацију 

Владислав Цветковић сматра да је суштинска економска вредност те компаније око 100 

милиона евра. 
 

 

 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=12&dd=14&nav_id=669050
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=12&dd=14&nav_id=669050
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=12&dd=14&nav_id=669050
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=12&dd=20&nav_id=670702
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=12&dd=20&nav_id=670702
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=12&dd=20&nav_id=670702
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