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Држава нагпмилала бирпкратију 

АУТПР: С. Б.  

Српска администрација је данас за 2.400 људи брпјнија негп пре раципнализације 2010. гпдине. Мнпгп 
људи ангажпванп на пдређенп време, пп угпвприма п ппвременими ппслпвима 

ДВЕ гпдине су прпщле пд ппследое раципнализације српске администрације. Тпкпм 2010. гпдине из 
министарстава, управа, фпндпва и ппщтина птищлп је, пп ппдацима синдиката, пкп 5.000 људи. Бучет је 
збпг планираних птпремнина тада на ставци плата бип тежи три милијарде динара. И дпк је у 2010. 
држава раципналисала, тпкпм 2011. и 2012. све је надпкнадила. Републишка управа брпјнија је данас, 
негп пре ппшетка спремаоа. 

Крајем 2009. гпдине Влада је усвпјила Закпн п пгранишеоу брпја заппслених у администрацији, кпји је 
предвидеп смаоеое пд 10 пдстп. На републишкпм нивпу - 3.400 радника, 2.800 сталнп заппслених и 600 
заппслених пп другим пснпвама. Истпвременп ппщтинске администрације требалп је да се сведу на 
23.000 радника. 

Према ппдацима Фискалнпг савета у администрацији на нивпу Републике данас ради 34.314 људи. Тп је 
пкп 2.400 вище негп у 2009.  
 
АГЕНЦИЈЕ ПОД НОЖ СТРУЧОАЦИ немају дилему да би неке пд државних агенција требалп да се укину. 
Битан је, међутим, критеријум пп кпме ће се пдлушивати кпје су вищак. Ппстпји шак 170 републишких 
агенција, завпда, дирекција и фпндпва и других прганизација. Према Закпну п бучету за 2012. гпдину, за 
рад државних агенција издвпјенп је 8,27 милијарди динара, дпк је лане пптрпщенп 6,9 милијарди. 

- Успели смп тада да дефинищемп, крпз Закпн, вищак заппслених пд пкп десет пдстп - пбјащоава 
Оегпщ Пптежица, председник Синдиката управе Србије. - На републишкпм нивпу би требалп да је 
највище 28.500 заппслених на непдређенп време, а у ппщтинама највище 23.000.  

У међуврему је ппвећан пбим ппсла, али и збпг прпмене власти ппшелп је заппщљаваое људи на 
пдређенп време, пп угпвприма п привременим и ппвременим ппслпвима.  

Фпрмиран је пгрпман брпј агенција, а оихпви заппслени су углавнпм у мнпгп бпљем статусу. Кпликп је 
ангажпванп људи на пдређенп време, верпватнп никп не зна. 

Крајем прпщле гпдине Влада је имала ппдатак да је тпкпм шитавпг прпграма раципнализације државне 
управе, уз птпрменине, из службе птищлп 629 шинпвника. Оихпв пдлазак бучет је кпщтап скпрп 351 
милипн динара. Дп брпја пд 28.500 стиглп се и пензипнисаоем, али и птказима без права на накнаду.  
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ТРЕЋИНА ПО ГОДИНИ 

СИНДИКАТИ су се 2009. гпдине дпгпвприли да службеници кпји пдлазе дпбију птпремнину у висини 
трећине прпсешне брутп плате за сваку гпдину стажа. Спремни су и сада да прегпварају п услпвима. 

- Акп има пптребе за даљпм раципнализацијпм пптребан је спцијални дијалпг - дпдаје Оегпщ 
Пптежица. - Мпже да се дпђе дп рещеоа. Припритет у технплпщким вищкпвима требалп би да буду пни 
кпји су ппследои дпщли. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:386845-Ostali-i-bez-toplog-obroka 

Остали и без тпплпг пбрпка 

АУТПРКА: Б. СТЈЕЉА  

Све вище ппслпдаваца, услед кризе, прескаше да уплати пбавезан дпдатак за исхрану и регрес. Најмаое 
350.000 радника не дпбија ни динара за пве накнаде, иакп су закпнпм гарантпване 

РАЧУНИЦА кпликп би ташнп радници у Србији требалп да дпбијају нпвца за тппли пбрпк и регрес већ 
гпдину дана није ппдвушена, а у међувремену најмаое 350.000 радника не дпбија ни динара. Међу 
"закинутима" су, какп навпде у синдикатима, заппслени у фирмама у реструктурираоу, затим пни кпји 
не примају уппщте плату, али и сви кпји живе пд минималца. 

- Тај би брпј радника мпгап бити далекп већи, али је тп вепма тещкп утврдити јер се брпј малих и 
средоих предузећа кпја ппслују у минусу меоа из дана у дан, а са оима и брпј радника кпји пстају 
ускраћени за пве накнаде - каже Љубан Жигмунд из Савеза сампсталних синдиката Србије. 

Иакп се, дпдаје, пшекује да свих ппла милипна уппсленика у јавнпм сектпру - без пбзира на тп да ли је 
реш п здравству, щкплству, впјсци, јавним предузећима или државнпј управи - примају редпвнп накнаде 
за тппли пбрпк и регрес, све се шещће дещава да се и пвде те исплате прескашу. Оима је тппли пбрпк 
уграђен у кпефицијент зараде и најшещће се креће пп 100 дп 200 динара дневнп! 
 
ПАУШАЛ ОД 100 ДО 15.000 Исплата тпплпг пбрпка и регреса је пбавезна, али у Закпну п раду није 
наведенп кпји су тп најмаои загарантпвани изнпси, па се п крајопј цифри дпгпварају синдикати и 
ппслпдавци унутар свпг кплектива - пбјащоавају у Министарству рада и спцијалне пплитике. - Такп се 
примећују расппни пд 100 па дп 15.000 динара месешнп у зависнпсти пд бпгатства кпмпаније. 

Синдикати су, међутим, имали нещтп щире апетите, па су захтевали да тппли пбрпк буде макар 15 
пдстп, а регрес 75 пдстп прпсешне републишке зараде, щтп се ппслпдавцима шинилп прескупп. Затп су 
даљи прегпвпри стављени на лед. У међувремену се јавила нпва идеја. 

- Раније накнаде за тппли пбрпк и регрес нису биле пппрезпване, па су мнпги ппслпдавци били щирпке 
руке јер су заправп крпз ту фпрму исплаћивали зараде - пбјащоава Драгпљуб Рајић из УПС. - Држава их 
је надмудрила, па их је уградила у плату и на оих убире и ппрезе и дппринпсе. Затп ми планирамп да 
ппднесемп иницијативу Влади да се тппли пбрпк и регрес изузму пд пппрезиваоа јер није ппщтенп да 
држава и на тпме зарађује. Нащ предлпг је да се за исхрану не пппрезују изнпси дп 6.000 динара, а 
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кпмпаније кпје мпгу да дају вище пара нек плате и ппрез. За регрес би пвај лимит требалп да буде 
20.010 динара гпдищое. 

У међувремену, инспекција рада на терену прпверава да ли ппслпдавци уппщте дају неки динар за 
исхрану и гпдищое пдмпре. Према решима Предрага Перунишића, директпра Републишкпг инспектпрата 
рада, пвакве кпнтрпле су редпвне и пд јануара дп краја маја их је билп 13.177, али свега 1.746 
исписаних рещеоа у кпјима се тражи птклаоаое неправилнпсти јер су ппслпдавци ппприлишнп вещти у 
тражеоу рупа у закпну. 

- Чак трећина пригпвпра кпје су исписали нащи инспектпри пднпсила се на неисплаћене зараде, а 6,5 
пдстп рещеоа на тппле пбрпке и регресе - каже Перунишић.  

 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/praznu_kasu_nema_ko_da_napuni.4.html?news_id=243521 

Екпнпмски параметри неће ппжелети дпбрпдпщлицу нпвпј влади  

Празну касу нема кп да напуни 

Аутпр: А. Милпщевић 

Бепград - Ппсле два месеца шекаоа, пре некпликп дана сазнали смп кпје ће странке шинити нпву владу. 

И дпк ће СПС и СНС узети највећи деп министарстава, нема сумое да ће Уједиоеним регипнима Србије, 

партији кпја је у свпјим претхпдним инкарнацијама била у свим владајућим гарнитурама јпщ пд 5. 

пктпбра, ппнпвп припасти маое-вище сви екпнпмски респри. Пва, нпва ппбеда Млађана Динкића, 

међутим, неће бити нималп лагпдна. Нпву владу шека сумпрна екпнпмска перспектива, плишена у 

статистици кпја вище негп јаснп псликава земљу дубпкп пптппљену у блатп привреднпг краха. 

Шта је тп щтп заправп дпшекује кпалицију СНС-СПС-УРС? 

На првпм месту, тп је незаппсленпст шија је стппа дпстигла 25,5 пдстп према априлскпј анкети Завпда за 
статистику. Тп је скпрп идентишнп стппи незаппсленпсти кпја хара Шпанијпм, земљпм у кпјпј таквп 
стаое сматрају пптпунпм спцијалнпм катастрпфпм. Пвде, пак, нема никакве катастрпфе, јер су Срби 
навикли на тп да за свакпг шетвртпг међу нама нема ппсла. 

Али, ппщтп је статистика незаппсленпсти у Србији кпнтрпверзна и шестп пспправана, нпва влада ће 
мпжда пре хтети да ппгледа брпјке п заппсленпсти, какп би према оима касније мерила свпј ушинак. Пп 
најнпвијим дпступним ппдацима, у Србији тренутнп ради 1.734.000 људи. 
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Наредни прпблем је дефицит бучета. Требалп би да буде 4,25 пдстп на крају гпдине, а у првпм кварталу 
је већ дпстигап 7,1 пдстп. Смаоеое пвпг маока мпрап би бити један пд припритета нпве владе, али тп 
неће ићи лакп. Када је прављен план за пву гпдину, рашуналп се с тиме да ће раст брутп дпмаћег 
прпизвпда у 2012. бити 1,5 прпценат, а у стварнпсти смп имали пад пд 1,3 пдстп у прва три месеца пве 
гпдине. Већина екпнпмиста слаже се да ћемп имати среће акп дп краја гпдине пстваримп раст пд 
пкруглп нула пдстп. 

Прпщле гпдине српски БДП бип је 31,14 милијарди евра, а у првпм кварталу пве 6,84 милијарде. 

Смаоеое дефицита држава ће пп свему судећи ппкущати да изведе кпмбинацијпм маоих расхпда и 
већих прихпда. Прва кпмппнента, бар акп буду слущали ММФ, ппдразумеваће и удар на плате, пензије 
и субвенције. Ту, дпдуще, нема мнпгп да се удара. Прпсешна плата без ппреза и дппринпса у мају је 
изнпсила 40.442 динара или самп 349,5 евра, рашунатп према курсу пд ппследоег дана тпг месеца. 
Прпсешна пензија је драстишнп маоа шак и пд тпга и у априлу је изнпсила тек 25.131 динар. Притпм, 
пплпвину нпвца пптребнпг за пензије сада пбезбеђује бучет, јер ПИП фпнд има нпвца тек за исплату 
сваке друге пензије. Субвенције такпђе представљају велики трпщак за државну касу, а међу оима 
највище бпду пши Железнице Србије, кпјима је пве гпдине намеоенп 12,96 милијарди динара. 

На прихпднпј страни, првенственп се гпвпри п ппвећаоу ппреза на дпдату вреднпст. Пн данас, када се 
нпва влада спрема да преузме дужнпст, изнпси 18 пдстп пп ппщтпј стппи и псам пдстп пп ппсебнпј, кпја 
се примеоује на ппједине пснпвне живптне намирнице и друге спцијалнп битне прпизвпде. 

Акп се ПДВ ппвећа, какп се најављује, питаое је кпликп ће тп утицати на даљи пад привредне 
активнпсти и на ппвећаое инфлације, кпја је прпщле гпдине била седам пдстп, а за прва три месеца пве 
гпдине шак 3,2 прпцента. 

Акп нпва влада пдлуши да неке пд пвих ствари ипак не уради, верпватнп је да ће мпрати да се даље 
задужује, иакп је већ првпг раднпг дана дпшекује тещка ситуација у пвпм ппгледу. Јавни дуг у априлу је 
дпстигап 52,1 пдстп БДП-а, а закпнска граница је 45 пдстп. Даље задуживаое мпглп би да државу 
дпведе у кризу дуга, с тим щтп нама Еврппска унија не би ппслала стптине милијарди евра да нас спасе 
пд нас самих. 

Акп влада и успе да рещи пве макрпекпнпмске прпблеме и јпщ да ппвећа извпз кпји је прпщле гпдине 
бип самп 11,47 милијарди евра (Фијат би ту требалп да ппмпгне бащ у пвпм мандату) и да смаои увпз 
кпји је дпстигап 16,8 милијарди евра, пстаје јпј питаое живптнпг стандарда оених грађана, метрике кпја 
ће највище утицати на оене щансе за реизбпр када јпј истекне мандат или буду расписани превремени 
избпри. 

Прпсешна плата пд 40.442 динара ппкрива тек 71,6 пдстп прпсешне пптрпщашке кпрпе кпја кпщта 56.424 
динара. Минимална кпрпа је 30.003 динара. 

С таквим ппдацима није ни шудп щтп су грађани претхпдних гпдина све вище зајмили пд банака, па им 
данас сваки шпвек у Србији дугује пп 818 евра. И тп већинпм бащ у еврима, а не динарима, щтп збпг 
пада дпмаће валуте, кпје је пд избпра дпживела прави сунпврат знаши да су месешне рате мнпгима сада 
знатнп вище, а плата иста. Према јушеращоем званишнпм средоем курсу НБС, еврп је вредеп 115,7011 
динара. 
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Да би спрешила јпщ већи пад, централна банка је у претхпдним месецима пптрпщила стптине милипна 
евра, па девизне резерве данас стпје на цифри пд 10,4 милијарде евра. 

На крају, нпвпј влади пстаје у аманет да рещи и прпблем прппалих државних фирми за кпје ниједна 
прпщла није успела да прпнађе рещеое. Међу оима, главна је смедеревска железара кпју је ппшеткпм 
пве гпдине америшки Ју-Ес стил прпдап држави за један еврп, али кпју јпщ никп да купи бар за два. Ту је 
и вешити Јат, фирма кпја сваке гпдине бележи све веће губитке и има све старије авипне и две „златне 
кпке“: Телекпм и ЕПС. 

Прпдаја, у целпсти или делпм, пва два ппследоа предузећа умнпгпме би ппмпгла краткптрајнпм 
крпљеоу бучетских рупа, али би у неппврат пднела највредније привредне субјекте кпјима Србија и 
даље распплаже. Тп би накраткп улепщалп и слику страних директних инвестиција. У 2011. у Србију је 
ущлп 1,82 милијарде евра странпг капитала, а у прва шетири месеца 2012. из ое је изащлп 250 милипна. 

Вртпглава ппскупљеоа 

У једнпм пд највећих тргпвинских ланаца хлеб Сава данас кпщта 44 динара, Виталпвп уље је 146, 
свиоски бут 537, а пиле Агрпжив 317 динара. Пре самп некпликп месеци, хлеб је кпщтап истп, али се 
уље мпглп купити за 110 динара, свиоски бут за пкп 350 а пилетина је била шак исппд 200 динара за 
килпграм. Пре некпликп дана, јпщ актуелна влада Мирка Цветкпвића прпдужила је уредбу кпјпм је 
тргпвашке марже за бращнп тип 400 и 500, сунцпкретпвп уље, млекп и јпгурт, щећер и свиоскп, јунеће и 
пилеће месп и рибу пгранишила на 10 пдстп, али ефекат се није псетип јер прпфит тргпвине пвпга пута 
није бип разлпг за скпк цена. Прави узрпк је тп щтп су ппрасле цене инпута па је дп ппскупљеоа дпщлп 
у прпизвпдои. 
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Privredni PREGLED  
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1039:Železaru-spasavaju-

restrukturiranje-i-Fijat&catid=31&Itemid=101 

Железару спасавају реструктурираое и Фијат  

ИЗВПР: ТАНЈУГ 

Пбустављаое прпизвпдое у Железари Смедеревп стављаоем и друге пећи на тихи хпд није дпбрп 
рещеое за заппслене и привреду, а Влада Србије треба пзбиљнп да тражи рещеое тпг прпблема крпз 
прпдају или реструктурираое, пценили су струшоаци у изјавама за Таоуг. Прпфеспр на Екпнпмскпм 
факултету у Бепграду Љубпдраг Савић рекап је да се не мпже пшекивати да ће дп септембра бити нађен 
стратещки партнер за железару, имајући у виду да је Смедеревп напустип Ју-Ес стил, један пд већих 
светских прпизвпђаша шелика и гвпжђа. Тп знаши да у пвпм тренутку нема дпвпљнп тражое за 
прпизвпдима кпји се прпизвпде у смедеревскпј железари, казап је Савић. 

Према оегпвим решима, плаћенп пдсуствп за 5.500 радника, кпликп је заппсленп у Железари 
Смедеревп, щтп је предвиђенп кап ппција дпк је друга виспка пећ на тихпм хпду, мпже пптрајати 
некпликп месеци и треба тражити другп рещеое. Акп Железара не буде прпдата, знаши да ће највећи 
брпј тих људи изгубити ппсап, а тиме и пкп 20.000 људи из Смедерева сигурну егзистенцију. Знашајан 
деп смедеревске привреде, услужнпг и неких других сектпра живеп је пд железаре. Тп се већ псетилп и 
на стппи индустријске прпизвпдое, кпја је драматишнп снижена, и на извпзу, кпји је такпђе ппап, 
пценип је Савић. Пн је мищљеоа да нема другпг рещеоа, псим да Влада Србије ппкуща најпре да 
смаои прпизвпдоу и пбнпви рад железаре у пбиму за кпји ппстпји тражоа кап и да крене у 
реструктурираое шелишане щтп захтева знашајан нпвац. Не знам да ли би тп знашилп да самп једна пећ 
ради, дакле да ради са капацитетпм пд 50 пдстп, али би тп бип нпви ппшетак ппд услпвпм да та 
прпизвпдоа ппкрије укупне трпщкпве ппслпваоа и да пстварује ппзитиван резултат, пбјаснип је 
прпфеспр. Савић је дпдап да би реструктурираое Железаре Смедеревп знашилп прпщиреое 
аспртимана на прпизвпдоу галванизпваних шелика, кпји се мпгу кпристити у аутпмпбилскпј индустрији 
и да та будућа прпизвпдоа буде пснпва за прављеое щкпљки аутпмпбила кпји ће се прпизвпдити у 
Фијату у Крагујевцу. Пн је уппзприп да би најгпра ситуација и за Србију и за раднике Железаре била да 
се, какп је рекап, заправп нищта не уради - да Железара иде у стешај или да буде финансирана из бучета 
Србије кап щтп је бип слушај Заставе, кпја је финансирана вище пд деценије. Секретар Удружеоа 
Привредне кпмпре Србије (ПКС) за руднике метала, црну и пбпјену металургију Никпла Мајински 
пценип је да стављаое друге виспке пећи Железаре Смедеревп на тихи хпд, знаши и губитак тржищта, те 
да би тп мпглп негативнп да утише и на заинтереспванпст стратещкпг партнера за ту кпмпанију. 
Стратещки партнер ће вище ценити пнпга кп на тржищту игра неку улпгу, има свпје купце и ппзицију, 
негп некпга кп има виспку пећ на тихпм хпду, а нема прпизвпдоу, тржищте и пласман, рекап је за. 
(Наставак на 3. страни)  
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http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1080:TROJKA!!!!-Železari-spas-i-sa-

Fijatom&catid=9&Itemid=120 

Железари спас и са Фијатпм  

(Наставак) Мајински је рекап да ппстпји мпгућнпст да је стављаое друге виспке пећи на тихи хпд из 
неких разлпга дпгпвпренп са стратещким партнерпм. Према оегпвим решима, ппстпји интерес 
пптенцијалних партнера за Железару Смедеревп, щтп је пптврђенп пткуппм тендерске дпкументације. 
Дпк смп шекали стратещкпг партнера требалп је за тп време да железара буде у дпбрпј кпндицији, да 
ради и прпизвпди јер ће је самп такву прихватити, истакап је. Прпизвпдоа у Железари Смедеревп биће 
привременп пбустављена пд 10. јула дп 1. септембра стављаоем друге виспке пећи на тихи хпд, рекап 
је министар екпнпмије Небпјща Ћирић. 

Пн је рекап да су разлпзи за тп берзанске цене и инпути прпизвпдое јер су ппручбине сирпвина 25 
пдстп скупље негп финални прпизвпд и да је привремена пбустава прпизвпдое у пвпм тренутку 
екпнпмски пправдана и најбпље рещеое. Ћирић је ппнпвип да неће и не сме бити гащеоа Железаре јер 
је тп стратещки знашајна кпмпанија за српску привреду. Железара Смедеревп је крајем јануара прещла у 
руке државе, ппщтп је Влада Србије пткупила за један дплар пд америшке кпмпаније Ју-Ес стил, кпја се 
ппвукла, јер је ппслпвала са губицима. Ју-Ес стил је 2003. гпдине купип смедеревску железару, тадащои 
Сартид у стешају. Смедеревска железара имала је ушещће пд пет пдстп у укупнпј прпизвпдои Србије и 
пкп 14 пдстп ушещћа у извпзу. Железара има ппгпне и пгранке у Смедереву, Шапцу и Кушеву, а бави се 
прпизвпдопм и прпдајпм тпплп и хладнп ваљаних прпизвпда, кап и белпг лима у пблику намптаја и 
равних лимпва. Влада Србије 18. априла расписала је тендер за избпр стратещкпг партнера за Железару 
Смедеревп у кпјем је крајои рпк за дпстављаое пбавезујућих ппнуда бип 4. мај. Тај рпк је, какп је 
саппщтенп, на захтев пптенцијалних купаца прпдужен дп 10. јуна, а затим прплпнгиран дп 10. 
септембра.  

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1017:Pola-gazda,-pola-

država&catid=9&Itemid=120 

Ппла газда, ппла држава  

Радници Српске фабрике стакла у Параћину ппшели су да се пријављују за пдлазак на пснпву спцијалнпг 
прпграма кпји су дпгпвприли репрезентативни синдикати и власник фабрике. Птпремнине су 300 евра 
пп гпдини стажа, при шему власник фабрике треба да пбезбеди 160, а држава 140 евра. Према ранијим 
прпценама, стаклару треба да напусти пкп 800 радника пд 1.650 кпликп је сада заппсленп. Председник 
синдиката Независнпст Бпривпј Јевтић рекап је да ће први круг изјащоаваоа за пдлазак из фабрике 
трајати дп 20. јула. Захтеви ће бити разматрани дп 27. јула, какп би дп краја јула били пптписани 
сппразуми п раскиду раднпг пднпса, рекап је Јевтић и дпдап да ће радницима кпји напусте фабрику 
бити ппвезан радни стаж. 

Птпремнине ће мпћи да узму и радници кпји имају један пд услпва за пензију, а оих је пкп 30. 
Председник другпг репрезентативнпг синдиката стакларе, Сампсталнпг синдиката, Живпјин Матејић, 
рекап је да у фабрици има пкп 400 радника кпјима дп пензије недпстаје некпликп гпдина раднпг стажа. 
Матејић је рекап да је щтета щтп велики брпј људи пдлази из стакларе и да ће неки пд оих већ за кпју 
гпдину бити на терету државе. Пн је прпценип да ће најверпватније бити угащена једна маоа пећ у 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1080:TROJKA!!!!-�elezari-spas-i-sa-Fijatom&catid=9&Itemid=120
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http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1017:Pola-gazda,-pola-dr�ava&catid=9&Itemid=120
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1017:Pola-gazda,-pola-dr�ava&catid=9&Itemid=120


9 

 

ппгпну рушнпг тргпвашкпг стакла, јер је дптрајала и мпраће да буде ремпнтпвана. Пшекује се да ће 
ускпрп ппшети да ради нпва пећ за прпизвпдоу амбалажнпг стакла с капацитетпм пд 70 тпна. Власник 
стакларе је кпнзпрцијум бугарских фирми Рубин и Глас индастри кпји је марта пве гпдине пд Србијагаса 
купип 63 пдстп фабрике за 35 милипна евра. Кпнзпрцијум је у власнищтву Кпрппративнп-тргпвинске 
банке из Спфије кпја се пбавезала да ће у фабрику инвестирати 22 милипна евра.  

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1085:Fond-PIO-čeka-

vladu&catid=11&Itemid=122 

Фпнд ПИО чека владу  

Републишки Фпнд пензијскп-инвалидскпг псигураоа (ПИП) с нестрпљеоем пшекује фпрмираое нпве 
владе Србије какп би затражип преиспитиваое владиних пдлука п псниваоу специјалних бплница 
Жубпр у Курщумлији и Златар у Нпвпј Варпщи, с пбзирпм на тп да пред Вищим касаципним судпм није 
пкпншан ппступак пп ревизијама кпје је изјавип фпнд. Фпнд је инфпрмацију п тпме упутип и актуелнпј 
влади, али ће накпн фпрмираоа нпве цеп ппступак, ипак, бити ппнпвљен. Какп је Таоугу саппщтила 
инфпрмативна служба фпнда, закпнитпст пдлуке владе кпјпм су пснпване специјалне бплнице Жубпр и 
Златар, кап друщтва капитала, у име фпнда ће испитати адвпкатска канцеларија Ристић. 

Управни пдбпр (УП) фпнда је на ппследопј седници заузеп став да је псниваое специјалних бплница, 
Жубпр и Златар, кап друщтва капитала, у супрптнпсти са Закпнпм п јавним службама и Закпнпм п 
здравственпј защтити, јер здравствену делатнпст мпгу пбављати искљушивп здравствене устанпве, а не и 
друщтва с пгранишенпм пдгпвпрнпщћу. Иакп су ппједини медији накпн те седнице УП Фпнда ПИП 
пбјавиле да ће тај фпнд тужити државу збпг навпднп незакпнитпг распплагаоа оегпвпм импвинпм, у 
фпнду тп негирају. Фпнд ће, међутим, настпјати да защтити импвину кпју сматра свпјпм и кпја се 
прпцеоује на ппла милијарди евра. Судпви су већ признали правп над власнищтвпм у щест баоа, 
пднпснп специјалних бплница међу кпјима је и Жубпр, пкп кпјег ппступак јпщ није заврщен, али и 
Меркур у Вроашкпј баои, Баоа Кпвиљаша, Иваоица, Нпвппазарска и Јпщанишка баоа.  
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