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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:408851-Hiljade-u-stampedu-za-penziju 

Хиљаде у стампеду за пензију 
Б. СТЈЕЉА  

Драматично повећан број захтева за пензионисање јер од Нове године важе 

оштрија правила. Месечно 23.500 радника подноси захтев, а у наредним данима 

очекује се још већи притисак 

Службеници Фонда ПИО у наредним ће данима имати пуне руке посла, јер ће се од Нове 

године примењивати и нови услови за пензионисање. Како кажу у Дирекцији Фонда, свакога се 

месеца преда око 23.500 захтева за пензију, али се у завршници ове године очекује појачани 

притисак на шалтерима у целој Србији. 

- Током прошле године примали смо 12.500 захтева за остваривање права на старосну пензију 

и још око 6.000 за инвалидску и 5.000 за породичну пензију свакога месеца - каже Владимир 

Станковић, директор Сектора за остваривање права из ПИО. 

Он подсећа да се веће гужве очекују јер је, према изменама Закона о пензијском и инвалидском 

осигурању, од 1. јанура 2011. године предвиђено да се граница за остваривање права на 

старосну пензију сваке године подиже за четири месеца, све до 2023. године. Зато уједно и 

позива раднике који би хтели да се опросте од свог посла да то учине на време јер их кашњење 

може коштати. 

ПУНА ФАСЦИКЛАСтанковић подсећа све који планирају да се пензионишу да прикупе 

документацију на време. Пожељно је, пре подношења захтева, затражити доказе о пензијском 

стажу - радну књижицу, уверење о бенефицираном стажу, решење о престанку запослења, 

уверење Пореске управе о плаћеним доприносима... 

- Они који испуњавају услове за одлазак у старосну пензију у овој години морају да закључе 

радни однос најкасније 30. децембра, а потом да поднесу захтев за остваривање права 31. 

децембра, како би му се о праву одлучивало по одредбама закона који важи за ову годину - 

објашњава Станковић. - Дан којим се прекида осигурање не може се третирати као дан када 

започиње право из ПИО, што значи да они који прекину радни однос 31. децембра могу 

очекивати остваривање права тек од 1. јануара, а то подразумева правила за 2013. годину. 

У Фонду ПИО кажу да до краја овог месеца захтев за старосну пензију могу да поднесу сви 

мушкарци који имају пун стаж (40 година) иза себе, али под условом да нису млађи од 53 

године и осам месеци. Већ од јануара, са истим стажом, морају да чекају 54. рођендан. И 

женама се пооштравају услови за одлазак у старосну пензију. Све оне које би хтеле да се 

пензионишу у овој години, а под условом да имају пун стаж (35 година), могу да предају захтев 

само ако су старије од 53 године. Већ од Нове године оба се услова подижу за по четири месеца, 

па ће у пензију моћи тек са 35 година и 4 месеца радног стажа и најмање 53 године и 4 месеца 

живота. 
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Ови се услови, како објашњавају у Дирекцији, односе на мушкарце и жене који имају пун стаж, 

али немају довољно година. Сви који одраде максималних 45 година, могу да се пензионишу 

без обзира на годиште. А у пензију ће моћи отићи и са 15 година радног стажа иза себе, али у 

том случају мушкарци не смеју да буду млађи од 65 година, а жене од 60. 

ТЕЖЕ И ЗА ПОВЛАШЋЕНЕ 

Од идуће године се мењају услови и за оне који хоће у пензију на основу бенефицираног стажа. 

Тако ће у 2013. захтев моћи да предају радници који имају најмање 54 године живота, а од 2014. 

у пензију ће одлазити са 54 године и 4 месеца. Мењају се услови и за удовице и удовце. Жене ће 

породичну пензију у 2013. моћи да затраже тек након 51. рођендана, а мушкарци након 56. 

године. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:408854-Vaspitacima-ista-koverta 

Васпитачима иста коверта 
И. М. - Р. Др.  

Држава одобрила повећање зарада, а општине тврде да немају пара за веће 

исплате. Минимална плата биће изједначена - 38.000 динара 

ПЛАТЕ васпитача у вртићима биће од Нове године уједначене у целој Србији и минимално ће 

примати око 38.000 динара. Раније су им се зараде, зависно у којој општини живе и раде, 

разликовале од 15.000 до 20.000 динара. 

Ово је прописано уредбом коју би Влада Србије требало да усвоји до краја године, након 

протокола који је потписан са синдикатима. Запослени у вртићима су задовољни, али се у 

општинама држе за главу, јер не знају како ће да ”намакну” додатне милионе, како би повећали 

плате васпитачима. 

- Министарство финансија проценило је да само 15 општина и градова не може да обезбеди 

средства и њима ће дати додатних укупно 150 милиона динара на годишњем нивоу - објашњава 

Љиљана Киковић, председница Независног синдиката предшколског васпитања и образовања. 

- Сада колеге примају од 30.000, па до 43.000 динара. Новом уредбом ће коефицијенти бити 

уједначени и њихове зараде доћи ће на минималних око 38.000 динара. У богатијим 

градовима, са вишом ценом рада, и даље ће моћи да примају више од тога. 

ПОПУСТ ИСТИ ЗА СИРОМАШНЕ И ИМУЋНЕРешење које предлаже СКГО је да се боравак у 

вртићу плаћа сразмерно примањима родитеља. - Моја плата је око 90.000 и супруга као 

наставник у школи зарађује још 40.000 динара, а плаћамо 20 одсто економске цене исто као и 

неки родитељ који зарађује 20.000 месечно. Требало би направити модел по коме ће, зависно 

од зараде, неко плаћати више, а неко мање - сматра Саша Пауновић. 

Бач, Жабаљ, Љубовија, Жагубица, Зајечар, Александровац, Црна Трава и Брус, Прокупље неке 

су од 15 општина које ће добити додатна средства да би исплатиле зараде васпитачима. 

И док ће ове најсиромашније општине добити помоћ државе, остале се буне, тврдећи да неће 

моћи да испуне обавезу која им је наметнута. Стална конференција градова и општина (СКГО) 

укључила се, тражећи објашњење како општине да плате овај нови намет. 
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- У Параћину од 500 људи који плате примају из локалне касе, око 150 запослено је у вртићима. 

Ова уредба нама значи трошак од најмање десет милиона динара годишње, које немамо одакле 

да обезбедимо - каже Саша Пауновић, први човек општине Параћин и председник СКГО. 

У свих 169 предшколских установа ради око 22.500 људи, од чега је око хиљаду запослено у 15 

најсиромашнијих општина, које ће добити помоћ државе за плате. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/356117/Dinkic-Drzava-se-povlaci-iz-upravljanja-preduzecima 

Динкић: Држава се повлачи из управљања 
предузећима 

Бета  

Министар финансија и привреде Србије Млађан Динкић изјавио је данас да ће се изменама 

Закона о јавним предузећима држава суштински повући из управљања фирмама. 

- Уводи се професионализација управљања у јавна предузећа, јавни конкурси за избор 

директора и укидају управни одбори - казао је он образлажући предложене измене закона у 

Скупштини Србије. 

  

Динкић је казао да директор јавног предузећа неће моћи да буде функционер неке политичке 

странке, као и у било којој стабилној земљи. 

  

Према његовим речима, конкурсе за избор директора ће спроводити посебно тело и предлагати 

ресорном министру, покрајинском секретару или председнику општина да руководиоца 

изабере медју најмање три кандидата. 

  

- Новина је и јавност у раду јавних предузећа - истакао је он и додао да ће предузећа бити 

обавезна да резултате и планове пословања квартално објављују на сајту, као и да ће сви 

конкурси морати да буду објављени на сајту предузећа. 

  

Он је казао и да ће бити смањен број чланова надзорних одбора и то на три у локалнм јавним 

предузећима, а на пет у републичким. 

  

Како је додао Динкић, по један члан надзорних одбора обавезно ће бити представник радника, 

а у републичким јавним предузећима један члан ће бити независан. 
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Министар финансија и привреда је казао и да ће бити проширена одговорност кроз уводјење 

извршних одбора директора у јавним предузећима и додао да је уведена и обавезна ревизија 

пословних резултата. 

  

- Влада Србије и Министарство финансије ће имати контролне механизне којима ће пратити 

пословање јавних предузећа, пре свега у политици плата, запошљавања и рокова плаћања - 

казао је Динкић 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Cak-70-odsto-ljudi-sa-invaliditetom-zivi-u-siromastvu.sr.html 

Чак 70 одсто људи са инвалидитетом живи у 
сиромаштву 

Неопходно хитно усвојити Закон о социјалном предузетништву како би се помогло овим 

особама 

У нашој земљи живи око 700.000 особа са инвалидитетом а социјална статистика сведочи да 
више од 70 процената њих живи у сиромаштву и да се 20.000 ових особа налази на евиденцији 
Националне службе за запошљавање. Осим наших суграђана који кроз живот ходају са 
протезама, таоци тешке економске ситуације су и 18.000 самохраних родитеља, 60.000 
породица у којима су оба родитеља незапослена, 40.000 особа које примају новчану социјалну 
помоћ и 150.000 особа старијих од 50 година који су остали без посла. Све су то разлози због 
којих је потребно што пре усвојити Закон о социјалном предузетништву, чији је нацрт завршен 
пре десетак дана, истакли су представници владиног и невладиног сектора на јучерашњем 
округлом столу под називом „Социјално предузетништво – модел економског оснаживања 
особа са инвалидитетом” који је одржан поводом Међународног дана особа са инвалидитетом. 

Државна секретарка у Министарству рада, запошљавања и социјалне заштите Бранкица 
Јанковић истакла је да је задатак државе да пронађе решења за проблеме који муче људе који 
се на тржишту рада налазе у неједнаком или неравноправном положају. Она је оценила да би 
Закон о социјалном предузетништву требало да помогне у решавању незапослености особа са 
инвалидитетом, али и других категорија тешко упошљивих особа. 

Представница Министарства рада, запошљавања и социјалне политике Татјана Пријић рекла је 
да је преднацрт закона готов и да се његово усвајање очекује у првој половини следеће године. 
Она је прецизирала да је овим законом предвиђено оснивање и одрживост предузећа, у којима 
би радиле особе са инвалидитетом или особе старије од 50 година које су остале без посла. 

Директор предузећа „Лола предузетништво” Жарко Милићевић, чију половину запослених 
чине особе са инвалидитетом, оценио је да је стање у предузећима за професионалну 
рехабилитацију и запошљавање инвалида катастрофално и да од 42 таква предузећа у Србији 
ради само шест, од чега су два у Београду. Он је истакао да се од новог закона очекује смањење 
стопе ПДВ-а за та предузећа и предност приликом јавних набавки.К. Ђорђевић 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zaboravili_na_ministra.4.html?news_id=252175 

Одржана седница СЕС-а, најважније тачке 
одложене 

Заборавили на министра 

АУТОР: Љ. БУКВИЋ 

Београд - Иако најављена за јуче, расправа о буџету за 2013. на седници Социјално-економског 

савета одложена је до даљњег. Додуше, ни јуче, а ни следећи пут, кад год то било, учесници 

социјалног дијалога неће моћи значајније да „расправљају“ већ само да направе „осврт“ на 

одлуку Владе која је и овај пут прошла без расправе. 
 

На седници СЕС-а није било премијера и председавајућег СЕС-а Ивице Дачића „због обавеза“, 
али су ту били представници државе, министри енергетике и просвете Зорана Михајловић и 
Жарко Обрадовић, као и државни секретари министарства рада и финансија и привреде Зоран 
Мартиновић и Ивица Којић. Били су на СЕС-у и представници Уније послодаваца, Самосталног 
синдиката, као и УГС Независност. 

- Требало је да причамо о буџету, али је државни секретар (Ивица Којић прим. аут) сматрао да 
је најбоље да министру Динкићу кажемо шта мислимо о буџету - каже за Данас председник 
Уније послодаваца Небојша Атанацковић. Он подсећа да је расправа о буџету требало да буде 
на дневном реду седнице СЕС-а и пре него што је буџет усвојен. На седници је јуче требало да 
се, како напомиње, расправља и о сектору трговине и захтевима трговаца, али ни та расправа 
није одржана јер „грешком није позван министар трговине“. Расправљало се, међутим, о 
променама закона о особама са инвалидитетом. Потпредседник Савеза самосталних синдиката 
Душко Вуковић потврдио је да је „расправа о буџету одложена“ и да су синдикати незадовољни 
због таквог односа државе према њима. „Оно што обавезује државу законом јесте да поштује 
социјалне партнере, али се то не дешава“, истиче Вуковић. Била је ово тек друга званична 
седница СЕС-а по формирању Владе у јулу. На првој је почетком септембра министар 
финансија и привреде Млађан Динкић представио пакет антикризних мера и изабрано је ново 
руководство. 

 

 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zaboravili_na_ministra.4.html?news_id=252175
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/buducnost-vaznija-od-zaostalih-plata 

Будућност важнија од заосталих плата 

Неоверене здравствене књижице од априла и кашњење у исплати зарада основно 
је што тишти око 1.500 радника из девет предузећа чији је већински власник 
Душан Боровица, а који је од пре више од месец дана у притвору. 

  

 То се чуло на састанку радника и директора, с једне стране, и званичника из Покрајине, с 
друге, уз присуство представника Савеза самосталних синдиката Војводине. 

Сва предузећа су мање-више у истом проблему: раде у дебелом минусу, имају блокиране рачуне 
и тешкоће у плаћању кредита. Охрабрује то што за око 1.500 радника има посла. Предузећа из 
„Дунав групе” везане су за речни саобраћај, експолатацију шљунка и песка, речни транспорт, 
хидроградњу, а осталим предузећима је делатност путна привреда.    

Договорено је зато да се формира радна група и проблеми у вези с пословањем предузећа у 
Новом Саду, Зрењанину, Сремској Митровци, Апатину, Бачкој Паланци... ставе на папир те 
предоче републичком Министарству за инфраструктуру.    

- Покрајина ће у склопу надлежности помоћи предузећима. Заказаћемо састанак с 
представницима Покрајинског фонда за здравствено осигурање да бисмо обезбедили да 
Боровичине фирме плате доприносе под повољним условима – рекао је покрајински секретар 
за привреду и запошљавање Мирослав Васин, приметивши да мере које се предузимају нису у 
вези с будућношћу предузећа већ гасе пожар, а дим остаје да се пуши, што није добро. 

По његовим речима, Покрајина може дугорочно да помоћи предузећу „Дунав група агрегати” 
јер планира да у буџету за 2013. годину предвиди више новца за речни саобраћај, да приоритет 
у наредне три године буде развој саобраћаја на рекама у односу на друмски превоз. 

- Активираћемо ледоломце и путем стратешког споразума с Кином  отворићемо логистички 
центар, можда у Луци „Нови Сад„ или на неком другом пристану – додао је Васин. 

Директор Фонда за капитална улагања Небојша Маленковић казао је да Фонд измирује обавезе 
и није дужан ниједном предузећу. 

- Фонд и Покрајина не сносе одговорност за лоше финансије. Напротив, добар смо партнер, и 
на располагању смо и фирмама и локалним самоуправама ради изградње комуналне 
инфраструктуре – навео је Маленковић. 

З. Делић 
  

Блокаде рачуна и наплата 
Развојна банка Војводине тек је један од поверилаца јер предузећа имају кредите и код других 
банака. Борислав Вујић из Развојне банке казао је да желе да помогну где је то могуће. РБВ, на 
пример, држи блокиран рачун предузећу „Хидрограђевинар” у Сремској Митровици, који је 
дужан више од две стотине милиона динара. У блокади је и рачун АД „Војводинапут” у 
Зрењанину. То предузеће је у минусу 1,280 милиона динара. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/buducnost-vaznija-od-zaostalih-plata
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– Има три могућности: да предузећа плаћају кредите, реструктурирање ради опоравка фирме и 
последња мера је извршење, односно принудна наплата – подвукао је Вујић. 

 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/od-nove-godine-zene-rade-cetiri-meseca-duze 

Од Нове године жене раде четири месеца 
дуже 

Жене које до 30. децембра буду имале 35 година радног стажа и 53 живота треба да 
поднесу захтев за пензионисање. Уколико то не учине, 31. децембра у пензију ће 
ићи по новим условима, 

Од Нове године жене раде четири месеца дуже 

 а то ће значити да ће им требати још четири месеца стажа и живота. 

Наиме, од првог дана наредне године у пензију ће жене, а у неким случајевима и мушкарци, 
ићи под неповољним условима. Дакле, од 2013. жене морати да раде 35 година и четири месеца 
и да имају најмање 53 године и четири месеца. Истовремено, мушкарци ће за пензију, уместо с 
53,8, морати имати пуне 54 године и 40 година стажа. То се односи на оне мушкарце који у 
пензију иду под посебним условима, односно оне којима имају бенефицирани радни стаж. 
Њима ће се, као и женама, сваке наредне године старосна граница повећавати по четири 
месеца све до 2023. Жене ће тада у пензију ићи с најмање 38 година радног стажа и 58 живота, 
а мушкарци с навршених 58 година и 40 радног стажа. 

Од Нове године мењају се услови и за породичну пензију. Тако ће од 1. јануара 2013. удовице 
морати имати најмање 51 годину живота а удовци 56. И ти услови ће се мењати из године у 
годину, да би од 2017. удовице пензију могле добити с 53 навршене године живота а удовци с 
58. 

Измена има и код оних којима се стаж рачуна с увећаним трајањем. Од Нове године они ће 
захтев за пензију моћи да поднесу кад напуне 54 године, с тим што ће се и та граница постепено 
подизати до 2016. док не испуне услов да имају 55 година живота. Запослени у министарствима 
унутрашњих и спољних послова, БИА-и, Управи за извршење кривичних санкција и 
професионални војници ће моћи да се пензионишу с навршене 53 године старости и 21 
годином стажа, ако су на тим радним местима провели најмање 11 година. 

Полицијски службеници, који су се у овој години пензионисали с 55,8 година живота, од 
наредне године право на пензију моћи ће да остваре када наврше 56 година и имају најмање 25 
година радног стажа. 
Ипак, важно је нагласити – јер то ових дана изазива стрепњу – да се не мењају услови за 
пензионисање оних који имају довољно година живота или су одрадили пун стаж. Наиме, и 
даље ће жене у пензију моћи ићи с навршених 60 година живота и најмање 15 година стажа, а 
мушкарци кад напуне 65 година и имају 15 година стажа. Промена нема ни код оних који су 
одрадили пун радни век – дакле 45 година. Они кад испуне тај услов у пензију могу кад год 
хоће. 

Љубинка Малешевић 
  

http://www.dnevnik.rs/drustvo/od-nove-godine-zene-rade-cetiri-meseca-duze
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Посао је мио, ма какав био 
У првих десет месеци ове године Фонду ПИО поднето је 129.373 захтева за старосну, 47.889 за 
инвалидску и око 46.703 за породичну пензију. То је приближно исти број захтева као и лане. 
Иначе, број захтева за инвалидску пензију у протекле три до четири године стално опада, а и 
број захтева оних који траже породичну пензију смањен је за око 1.000. Треба истаћи и податак 
да је прошле године повећан број пензионера који су до пензије дошли с пуним стажом. Но, и 
поред тога, пун стаж од 1,7 милиона пензионера има мање од половине – 45,8 одсто. 

 

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1038:u-minusu-svi-privredni-

pokazatelji&catid=9&Itemid=120 

У минусу сви привредни показатељи 

Иако је прозводња порасла у октобру у односу на лањски, то није било довољно да 
десетомесечни учинак буде позитиван 

До краја ове пословне године остала су још само два месеца - премало времена и што је много 
битније услова да би се бројни минуси преокренули у своју супротност. Званична статистика 
иако је на месечном нивоу регистровала и неке плусеве овогодишњи учинак привреде у првих 
десет месеци ове у односу на исто раздобље прошле године, у неким случајевима и даље је у 
дебелом минусу. У минуису су производња, спољнотрговинска размена, промет у трговини на 
мало, туризам...Али пођимо редом и наравно од основе - индустријске производње која иако је 
у октобру у поређењу с истим лањским месецом порасла 1,6 одсто, чак и у односу на септембар 
десезонирано 3,2 и прошлогодишњи просек чак 10,2, али ипак није било довољно да 
десетомесечни учинак буде позитиван, будући да је у односу на првих десет месеци прошле 
године она била мања 3,2 одсто. 

Притом је рецимо у октобру ове у односу на исти месец прошле године производња порасла у, 
истини за вољу највећем и значајнијем сектору, прерађивачке индустрије од 4,1 одсто, док је 
производња у секторима снабдевања електричном енергијом, гасом, паром, као и рударства 
пала 5,2, односно 6,9 одсто. У поређењу с лањским просеком када се искључи утицај сезоне 
производња је била мања 2,4 одсто, а у прерађивачкој индустрији 1,1 одсто. Не само да је 
производња у првих 10 месеци ове у односу на исти период прошле године пала него се то 
догодило и са спољнотрговинском разменом у доларима, док је у еврима она ипак порасла. У 
размени са светом Србија и даље има дефицит, који се већ други месец узастопце смањује и 
сада је тежио 6,26 милијарди долара, што је 1,2 одсто мање него у истом периоду лане. Српска 
привреда у овом периоду успела је да извезе робе у вредности од 9,29 милијарди долара, што је 
5,6 одсто мање него лане, док је за увоз отишло 15,56 милијарди долара, што је мање за 3,9 
одсто. Притом је покривеност увоза извозом лошија од лањске пала са 60,8 на 59,7 одсто. 
Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама с којима имамо потписане 
споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине више од половине 
укупне размене. Други по важности партнер Србије су земље Цефта споразума, са којима 
имамо суфицит у размени од 1,12 милијарди долара, а који је резултат углавном извоза 
пољопривредних производа, као и извоза гвожђа и челика. Посматрано појединачно по 
земљама, највећи суфицит у размени остварен је с бившим југословенским републикама - 
Црном Гором, БиХ и Македонијом, али и с Румунијом и Словачком. Највећи дефицит Србија 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1038:u-minusu-svi-privredni-pokazatelji&catid=9&Itemid=120
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1038:u-minusu-svi-privredni-pokazatelji&catid=9&Itemid=120
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више нема с Русијом него с Кином, а затим с Русијом, Немачком, Италијом и Мађарском. 
Србија је највише извозила житарице и производи од њих - 718 милиона долара, електричне 
машине и апарате - 686 милиона, обојене метале - 569 милиона, поврће и воће - 453 милиона и 
производи од метала, нигде непоменути - 424 милиона. Притом је највише девиза отишло за 
увоз нафте и нафтних деривата - 1,43 милијарде долара, природног гаса - 902 милиона, 
друмских возила - 855 милиона, електричних машина и апарата - 681 милион и медицинских и 
фармацеутских производа - 580 милиона, а неразврстана роба, у који се сада укључује и роба на 
царинском складишту, имала је учешће у укупном увозу од 7,3 одсто. Промет робе у трговини 
на мало у Србији у октобру у односу на септембар повећан је незнатних 0,3 одсто, па је то било 
недовољно да укупна резултат буде бољи. У односу на лањски октобар промет је пао 10,5 одсто, 
а у првих десет месеци тај минус је 4,6 одсто. Нисмо се усрећили с бројем туриста. У октобру их 
је било мање 1,2 одсто у односу на исти лањски месец, а број ноћења смањен је 1,3 одсто. С 
обзиром на велики број незапослених, али и пад животног стандарда становништва не чуди да 
је број домаћих туриста мањи за 2,6 одсто, а број њихових ноћења - четири одсто, док је 
странаца било више за 1,3 одсто, а они су имали више ноћења за 6,2 одсто. 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1050:SES-o-bud%C5%BEetu-i-

trgovini&catid=9&Itemid=120 

СЕС о буџету и трговини 

Социјално-економски савет Републике Србије одржаће данас у Београду 50. редовну седницу 
на којој ће његови чланови расправљати о буџету Србије за 2013, стању и проблемима 
пословања у сектору трговине. Очекује се и усвајање мишљења о Нацрту закона о изменама и 
допунама Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, 
саопштено је из тог тела. Савет ће такође заузети став према захтеву да Посебан колективни 
уговор за радно ангажовање естрадно-музичких уметника и извођача у угоститељству добије 
проширено дејство. 

По завршетку седнице биће одржана конференција за новинаре на којој ће учествовати 
чланови колегијума Савета. 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1008:otpustanja-nece-

stati&catid=11&Itemid=122 

Отпуштања неће стати 

Небојша Атанацковић: Послодавци желе једноставније отпуштање 

Након шест година од примене Закона о раду, који је донесен 2005. године, евидентно је да се 
он у великој мери не примењује, а неизвесно је да ли ће се постићи социјални консензус око 
кључних промена. Неопходно је да се око овог важног закона нађе договор свих партнера, 
поручила је Снежана Богдановић из сектора за рад Министарства рада, запошљавања и 
социјалне политике. Према садашњим проценама, коначна верзија измена и допуна Закона о 
раду биће завршена до септембра идуће године, истиче Богдановић. Она каже да су суштинске 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1050:SES-o-bud%C5%BEetu-i-trgovini&catid=9&Itemid=120
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1050:SES-o-bud%C5%BEetu-i-trgovini&catid=9&Itemid=120
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1008:otpustanja-nece-stati&catid=11&Itemid=122
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1008:otpustanja-nece-stati&catid=11&Itemid=122
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интервенције и захтеви за променом везани за регулисање исплате отпремнине, продужавање 
рада на одређено време са једне на три године, увођење флексибилних форми запошљавања. 

Такође је предвиђено оснивање посредничких агенција за привремено запошљавање или 
лизинг радника, навела је Богдановић на округлом столу у организацији Центра за 
демократију одржаног 30. новембра у Београду. Према мишљењу Сање Пауновић из 
економског одељења Савеза самосталних синдиката Србије, највише критика упућује се 
продужавању уговора на одређено време, које ће допринети већој несигурности радног места. 
Предложене измене овог закона нису усмерене на санирање горућих проблема - проблеме 
незапослености и сиромаштва, тврди Пауновић. Она изражава страх да ће се незапосленост и 
оптуштања повећавати, имајући у виду да је стопа незапослености повећана је са 25 на преко 28 
одсто. Може доћи до описаног лакшег отпуштања радника, напомиње она, указујући да је 
радно место током приватизације изгубило преко 400.000 радника. Председник Уније 
послодаваца Србије Небојша Атанацковић наводи да у времену кризе привредници не 
размишљају о повећавању броја запослених, те указује да би једна од ефикаснијих мера била 
смањивање пореза и доприноса на плате. Што се тиче Закона о раду, већина предузетника се 
залаже за једноставнију процедуру отпуштања, напомиње Атанацковић. Залагаћемо се за то да 
послодавци држе уговоре о раду на радном месту, ради боље доступности инспекцији, те за 
увођење обавезе евидентирања прековременог и ноћног рада, наводи Владимир Јовановић из 
Центра за демократију. Према студији Центра за либерално-демократске студије, рад на 
одређено време до три године постоји у Шпанији, у 15 земаља нема никаквих ограничења, а у 
Естонији и Немачкој рад на одређено може да траје до 10 година. 

Бројне примедбе послодаваца 

Удружење Послодавац од 55.000 привредних субјеката дало је иницијативу да се донесе закон 
о нерегистрованим делатностима како би се сузио простор рада на црно. Закон о раду треба да 
се измени у складу са потребама привреде, те да се донесе посебан закон о репрезентативности, 
а делови о томе да се издвоје из закона о раду, став је Јованке Мајсторовић из удружења 
Послодавац. 

 

http://www.pravda.rs/2012/12/03/strucni-tim-koji-radi-za-uvz-dolazi-u-zelezaru-smederevo/ 

Стручни тим који ради за УВЗ долази у 

Железару Смедерево 

БЕОГРАД – На иницијативу Агенције за приватизацију од 5. до 7. децембра у 

Железару Смедерево долази „претходница“ из института „Черметинформације“ 

Руске Федерације, саопштио је данас Независни синдикат металаца Железаре 

Смедерево. 

http://www.pravda.rs/2012/12/03/strucni-tim-koji-radi-za-uvz-dolazi-u-zelezaru-smederevo/
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Циљ доласка „Ђу дилиџенс“ тима је, како се наводи, да за потребе Уралвагонзавода (УВЗ) ураде 

процене и анализе о радним условима постројења погона Железаре и прикупе информације из 

области правног и финансијског дела пословања. 

У саопштењу Синдиката се наводи да 10 чланова овог тима, експерти из различитх области, 

нису из УВЗ, али обављају посао за ту компанију, чији ће представник такође бити присутан. 

Према саопштењу, менаџмент Железаре Смедерево је припремио сву потребну документацију 

везану за стање постројења, квалитет, заштиту животне средине, правних и финансијских 

података о компанији. 

Председник Независног синдиката металаца Железаре Смедерево Милета Гујаничић је оценио 

да су информације у доласку „Ђу дилиџенс“ тима позитивне и охрабрујуће за решавање 

судбине Железаре у којој је запослено 5.200 радника. 

Независни синдикат металаца Железаре Смедерево саопштио је да подржава напоре Владе 

Србије у проналажењу стратешког партнера за ту компанију, али и да очекује да се 

репрезентативне синдикалне организације укључе у коначно закључивање посла. 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=12&dd=03&nav_id=665665 

Металци траже 800 милиона евра 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Самостални синдикат металаца Србије и Индустријски синдикат 

затражили су од државе да се део послова у вредности од 800 милиона евра усмери 

у домаћа предузећа. 

Они та средства захтевају како би се металски комплекс спасио од пропадања, а запретили су 

да ће организовати синдикални протест са најмање 5.000 људи ако им држава не помогне. 

Синдилкалци су се позвали на државни интервенционизам, који се практикује у развијеним 

западним земљама, да би се спасила домаћа предузећа и затражили да се исти механизми 

примене и у Србији.  

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=12&dd=03&nav_id=665665
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Представници синдиката су навели да су у току пројекти набавке рударске, машинске и 

електроопреме у Рударском басену Колубара, ревитализација  

хидроелектране Зворник и пројекат ЕПС-а за изградњу и ревитализацију 23 мале 

хидроцентрале.  

 

Такође, у току су заједнички пројекат ЕПС-а и италијанског партнера на изградњи ибарске 

хидроцентрале и пројекат одсумпоравања четири блока  

Термоелектране Никола Тесла у Обреновцу.  

 

Укупна вредност тих пројеката је преко 800 милиона евра и металци траже део тог 

"колача" за домаћу привреду.  

 

Синдикати су затражили да се постојећи тендери обуставе и послови додељују 

домаћим предузећима и истовремено захтевају што хитнији разговор са министарком 

енергетике Зораном Михајловићи са министом финансија и привреде Млађаном Динкићем.  

 

Они су дали рок надлежним министарствима од месец дана да им одговоре на 

захтеве.  

 

У металском комплексу Србије запослено је најмање 100.000 људи и сви показатељи говоре да 

су наша предузећа способна да изведу радове и произведу одговарајућу опрему, али су услови 

на тендерима изузетно оштри, где се тражи да предузећа буду ликвидна дуже време, да 

обезбеде банкарске гаранције..., речено је на састанку синдиката.  

 

Поједина предузећа, која учествују на тендерима, не могу да обезбеде банкарске гаранције, јер 

домаће банке неће да их прате на пословима због чега су синдикалци затражили да влада 

оснује развојну банку, која би помогла домаћим фирмама да равноправно учествују на 

тржишту са страним фирмама. 
 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/Srbija+danas/1222704/Radnici+tra%C5%BEe+isplatu+zarada.html 

Радници траже исплату зарада 

Око стотинак радника Електронске индустрије, Грађевинара, Србијатранса и 
Машинске индустрије протестовало је испред Градске куће у Нишу захтевајући да 
надлежни коначно реше исплату заосталих зарада за 4.200 радника из Ниша. Дуг 
за плате, настао од 2000. године, достигао је две милијарде динара. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/Srbija+danas/1222704/Radnici+tra%C5%BEe+isplatu+zarada.html
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Испред Градске куће у Нишу око стотинак радника ЕИ, Грађевинара, Србијатранса и 
Машинске индустрије је организовало протест тражећи исплату заосталих зарада за 4.200 
радника из Ниша. 

 

Укупан дуг од 2000. године износи две милијарде динара. 

Градоначелник Ниша, Зоран Перишић каже да је за данас у Министарству финансија заказао 
састанак са представницима  синдиката радника у протесту, на који они нису отишли, јер нису 
имали пара за превоз. 

 

 

 

 


