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Синдикати против пензионе 
равноправности 

 

Изједначавање старосне границе за одлазак у пензију жена и мушкараца неће донети толике 

уштеде у буџет колико би то било са смањењем државног апарата 

Савез самосталних синдиката Србије (СССС) неће подржати предлог Фискалног савета да се 
старосна граница за одлазак жена у пензију изједначи са мушкарцима, јер се тиме неће 
постићи велике уштеде у буџету, каже Љубиша Орбовић, председник СССС-а. 

Не може се, како каже, изједначавати старосна граница за оне жене које раде у производњи с 
онима које су у администрацији. 

На питање шта уколико Међународни монетарни фонд (ММФ) буде инсистирао на овој мери, 
Орбовић каже да се може уштедети на другој страни, кроз пооштравање услова за 
бенефицирани радни стаж, а не да неко с 50 година иде у пензију, а да му ништа не фали. Ту 
изузима само рударе. 

Осим тога, постојећи Закон о ПИО омогућава и женама и мушкарцима да уколико се добро 
осећају могу да наставе да раде и после 65. године и да у пензију оду касније. 

Драгољуб Рајић, члан Управног одбора Фонда ПИО, испред Уније послодаваца каже да овакви 
предлози неће имати смисла док се број запослених у јавном сектору, који чине више од 30 
одсто укупно запослених, који ништа не производе, драстично не смањи. 

– Ако је просек запослених у јавном сектору у Европи 11,2 одсто, а у Србији је таквих три пута 
више, како нико не предлаже да се скрешу радна места која ништа не привређују, а која 
вештачки повећавају износ просечних зарада, БДП-а, а тиме и просек пензија. Док не буде 
реалног повећања производње нема говора да ће се јавна потрошња смањити. Поготово не кроз 
изједначавање старосне границе за мушкарце и жене – категоричан је Рајић. 

Држава има и други начин да попуни буџет, односно да смањи јавну потрошњу. Само кроз 
контролу јавних набавки и заустављање сиве економије годишње би могло да се уштеди око 1,5 
милијарди евра. Или ићи на изједначавање плата у јавном сектору и привреди. Нелогично је да 
они који производе имају мање плате од оних који живе од њиховог рада – каже Рајић. 

Ни Асоцијација самосталних и независних синдиката Србије нема намеру да подржи предлог 
Фискалног савета о изједначавању старосне границе за одлазак жена и мушкараца у пензију. 

– Прекомерна потрошња пара за предизборну кампању, дефицит буџета, који је само у прва 
три месеца дупло већи од планираног, не може се пеглати преко леђа радника, односно 
изједначавањем старосне границе за одлазак у пензију. Смањење броја посланика, 
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министарстава, измишљених државних агенција начин је да се приштеди новац – категорична 
је Ранка Савић, председица тог синдиката. 

Ј. Петровић 
 
Кркобабић: Замрзавање пензија не долази у обзир 
Потпредседник Владе Србије Јован Кркобабић изјавио је јуче да је неприхватљив предлог 
Фискалног савета да се због лошег стања у јавним финансијама замрзну пензије. „Замрзавање 
пензија не долази у обзир, а још мање њихово смањење”, рекао је Кркобабић агенцији Бета у 
Дому Народне скупштине. 

Он је навео да је просечна пензија у Србији нешто већа од 22.000 динара, тако да би се 
замрзавањем пензионерских примања „створио социјални геноцид јер би људи умирали од 
глади, што нико одговоран неће да уради”. „Ја као Јован Кркобабић и председник Партије 
уједињених пензионера Србије (ПУПС) никада нећу дозволити да се такав процес у овој земљи 
отвори, а с тим је сагласна и међународна заједница”, истакао је Кркобабић. 

Он је додао да је ниво пензија у Србији „испод границе издржљивости”. 

Фискални савет, који је јуче упозорио да Србији прети криза јавног дуга, према оцени 
Кркобабића требало би да детаљније процени какве би последице изазвало замрзавање 
пензије. „Кад би се то сагледало, видело би се да је немогуће замрзавање или смањење 
пензија”, оценио је Кркобабић. 

Новац за попуњавање буџетског дефицита, како је рекао, могуће је наћи и без ускраћивања 
пензионерских права, али није желео да прецизира на који начин је могуће смањити расходе, 
односно повећати приходе државе. 

Кркобабић је подсетио да су представници Међународног монетарног фонда у последњим 
разговорима са Владом Србије били сагласни да пензије не треба умањивати и да је старосна 
граница за пензионисање померена до мере до које је то било могуће. „Дугорочно померање 
старосне границе за одлазак у пензију је могуће и пожељно, али је то на дугом штапу”, нагласио 
је Кркобабић коментаришући предлог Фискалног савета да се повећа старосна граница за 
пензионисање жена. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/pocinje_borba_za_svako_mesto.4.html?news_id=241380 

Ко ће убудуће седети у Социјално-економском савету 

Почиње борба за свако место 

АУТОР: Љ. БУКВИЋ 

Београд - Савез самосталних синдиката Србије и УГС Независност убудуће неће бити једине 

синдикалне организације у саставу Социјално-економског савета. Када буде формирана влада, 

СЕС биће освежен можда новим министром рада, али и Конфедерацијом слободних синдиката 
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која је недавно добила потврду од државе да има репрезентативност. Одобрење које је стигло 

непосредно пред парламентарне изборе, данас ће бити објављено и у Службеном гласнику. 

Међутим, други учесници социјалног дијалога никако нису задовољни сценаријом којим је 

КСС стигла до репрезентативности. 

 
- Добили смо репрезентативност и сад чекамо да се формира влада и да заживи СЕС у ком ће 
бити сви репрезентативни синдикати и послодавци - каже за Данас Ивица Цветановић, 
председник Конфедерације слободних синдиката. 

КСС је за 11 грана репрезентативност добио још прошле године, напомиње он, а решење за 
репрезентативност на републичком нивоу стигло је, како сазнајемо, непосредно пред изборе. 
КСС који окупља, између осталих, запослене у Телекому, ПТТ, Електропривреди, има 184.000 
признатих чланова. На вест о томе да је КСС непосредно пред изборе добио репрезентативност 
најпре су реаговали из јединог досад репрезентативног синдиката Савеза самосталних 
синдиката Србије. Они тврде да је Министарство рада и социјалне политике донело незакониту 
одлуку давањем репрезентативности КСС и да ће због тога „Одбор за утврђивање 
репрезентативности синдиката и удружења послодаваца поднети кривичне пријаве против 
министра Расима Љајића и других који су одговорни за такву одлуку“. 

- Нећемо да учествујемо у томе. КСС је озбиљан синдикат са којим ми одлично сарађујемо али 
зна се шта је процедура, како и ко утврђује репрезентативност - каже председник Самосталног 
синдиката Љубисав Орбовић. Он истиче да је КСС репрезентативност „добио од Тадића пред 
изборе“, а да та одлука није донета на Одбору који једини по закону то може да ради. „То је био 
део предизборне кампање и непримерено је. Ми смо због тога одлучили да покренемо 
кривични поступак против одговорних“, напомиње Орбовић. 

Док се једни боре за место у Савету, други не желе да учествује у социјалном дијалогу док су на 
снази тренутни закони. Председник Индустријског синдиката Слога Жељко Веселиновић каже 
за Данас да је све ово „обична фарса“ и да они, док су ови закони на снази, неће да учествују у 
СЕС-у, нити да се пријављују за утврђивање репрезентативности. 

- Наш синдикат је предао захтеве пре годину дана, али нам је Одбор тек после седам или осам 
месеци одговорио да треба да донесемо 180.000 оригинал приступница у року од седам дана. 
Да имамо армију од 100 људи у администрацији не знам кад бисмо то стигли. Повукли смо 
захтеве - напомиње Веселиновић. Слога зато, истиче он, не жели да учествује у социјалном 
дијалогу на овакав начин. 

Репрезентативност 
Да би синдикат добио репрезентативност мора да окупља најмање 10 одсто од укупног броја 
запослених. У Србији тренутно има 1,7 милиона запослених, што значи да репрезентативност 
могу да добију оне организације које имају више од 170.000 чланова. Самостални синдикат је 
једини коме је Министарство за рад званично потврдило репрезентативност, док је тај статус 
за друга два члана СЕС-а, УГС Независност и Уније послодаваца, под знаком питања. 
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Стручњаци и политичари се слажу са оценом Фискалног савета да је јавни дуг неодржив, 

али нису сагласни око потеза који се предлажу 

Које мере гасе пожар? 

АУТОР: А. МИЛОШЕВИЋ 

Београд - Упозорење Фискалног савета да јавни дуг Србије постаје неодржив и да прети 

опасност да дефицит ове године достигне 6,25 одсто БДП-а уместо планираних 4,25, ако се 

хитно не предузму ригорозне мере штедње, јуче је наишао на опречне реакције политичара и 

економиста. Савет је предложио да се ПДВ подигне на 22 одсто, да се смањи оптерећење зарада 

и да се замрзну плате и пензије. Док се сви слажу да је економска ситуација озбиљна, нико није 

хтео да потврди да ли ће послушати препоруке Фискалног савета, нити су дали конкретне 

контрамере. 
Једино је потпредседник Владе Јован Кркобабић био потпуно јасан у свом ставу да 
„замрзавање пензија не долази у обзир, а још мање њихово смањење“, јер би се тиме „створио 
социјални геноцид, људи би умирали од глади, што нико одговоран неће да уради“. Он је 
поручио Фискалном савету да би требало детаљније да процени какве би последице изазвало 
замрзавање пензија, додавши да је ММФ сагласан са тиме да примања најстаријих не треба 
умањивати и да је граница за пензионисање померена колико је било могуће. „Дугорочно 
померање старосне границе за одлазак у пензију могуће је и пожељно, али је то на дугом 
штапу“, нагласио је Кркобабић и оценио да је новац који недостаје могуће наћи и на други 
начин, али није прецизирао како. 

Посланик Демократске странке Божидар Ђелић тврди да нема разлога за панику због стања у 
економији и јавним финансијама, али да има за забринутост. 

„Нова влада мораће пре лета да предложи ребаланс буџета који ће уважити оно што је 
Фискални савет предложио“, рекао је Ђелић, који сматра да је Фискални савет дао одговорну 
листу мера које иду у добром правцу. Ђелић је упозорио да би са великом дозом опреза требало 
сагледавати интервенције из девизних резерви за одбрану динара, на шта је у овој години 
потрошено више од милијарде евра, а само у последњој недељи 160 милиона, те да би нова 
влада требало да донесе низ мера штедње, као што је укидање дневница, да на службена 
путовања путују делегације са највише два или три човека и да одседају у хотелима са највише 
три звездице, да службена возила користе само министри и да се смањи број државних 
институција. 

Посланица Српске напредне странке Јоргованка Табаковић оценила је да се не може тражити 
повећање ПДВ-а док се не исцрпу све резерве за уштеде у буџетским расходима. Она је рекла да 
се буџетски новац расипа кроз ненаплаћивање пореза, сиву економију и претерано 
опорезивање рада и додала да је неопростиво што није донет нови закон о јавним набавкама, 
већ је „најмање 740 милиона евра годишње одлазило незаконито и на тај начин су се куповали 
гласови бирача“. 
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Према речима Владимира Глигорова из Бечког института за међународне економске студије, 
проблем је у томе што је ниво расхода јако велики због издатака који су повећани пред изборе. 
Међутим, Глигоров сматра да за решење проблема високог дефицита није неопходно 
замрзавати плате и пензије и повећавати ПДВ, већ да је довољно да се укину субвенције и да се 
преполове издаци за набавку роба и услуга, што би буџетску потрошњу изједначило са 
пореским приходима који су тренутно на нивоу од око 40 одсто БДП-а. 

- Јавна потрошња ће доћи чак до 48 одсто БДП-а, према процени Фискалног савета. То је доста 
високо, али би се могло елиминисати укидањем свих субвенција, које чине нешто мање од три 
одсто БДП-а и значајним смањењем набавки роба и услуга, за које се издваја око седам одсто 
БДП-а. Тада пореско прилагођавање не би било ни потребно јер би се елиминисао читав 
дефицит - предлаже Глигоров, додајући ипак да може да разуме предлоге Фискалног савета као 
врсту прелазног решења. 

Консултант за страна улагања Махмут Бушатлија сматра да део кривице за висину јавног дуга 
сноси и сам Фискални савет, који у последња два месеца није упозоравао јавност на брзину 
задуживања, само како не би утицао на изборни процес. Према Бушатлији, Савет није требало 
да се води таквим обзирима, већ да искључиво води рачуна о поштовању фискалних правила и 
да о томе обавештава грађане. 

- Што се предложених мера тиче, оне представљају само гашење пожара, што кажу и у самом 
Фискалном савету. У питању су мере које ће дати резултате искључиво краткорочно у периоду 
од три или четири месеца, јер свако повећање ПДВ-а смањује потрошњу. То значи да ће у 
првом периоду буџет више да се пуни због већег пореза, али ће се то вратити на старо, како се 
тражња буде смањивала због виших цена. Замрзавање плата и пензија је такође изнуђено и 
њиме се не решава проблем одрживости пензионог система - каже Бушатлија, оцењујући да је 
све што је предложено само минимум мера које ће морати да се предузму, што значи да ћемо 
„морати да поново преговарамо о аранжману са Међународним монетарним фондом, пошто 
смо прекршили све на шта смо се обавезали“. 

Бушатлија упозорава да је ниво јавног дуга од 55 одсто БДП-а, који се очекује до краја године, 
„страшно висок“, поготово за економију која позајмљена средства није усмеравала у 
инвестиције, већ на текућу потрошњу. 

Према овом стручњаку, трајно решење може бити само реформа јавне управе и јавних 
финансија, те реформа у домену располагања градским грађевинским земљиштем, док борба 
против сиве економије тешко може много да помогне, пошто је и тај сектор уништен кризом. 

- Према анализи Светске банке и ММФ-а и у сивој зони је изгубљено око 250.000 радних места. 
Када грађани губе посао, они престају да купују и код уличних продаваца, тако да су и они под 
притиском. Можете смањити порезе на зараде како бисте тај део привреде превели у легалне 
токове или појачати инспекције, али не треба очекивати да на тај начин може да се попуни 
буџет - каже Бушатлија. 

Табаковић: Прво контрола потрошње 
Посланица Јоргованка Табаковић сматра да су потребне мере штедње и рационализација у 
јавним финансијама, али пре свега на страни трошкова и контроле јавних средстава, на тај 
начин што ће се сва јавна предузећа и сви директни и индиректни буџетски корисници 
ставити под контролу министра финансија и Трезора. „Док се то не уради, а мора одмах да 
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уради, нико нема право да изађе пред грађане ни са каквим новим оптерећењем“, закључила 
је она и додала да је тако нешто „неодговорно и неозбиљно“. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_traze_zaostale_plate.4.html?news_id=241379 

Најављен нови штрајк у предузећу „Шумадија ДЕС“ 

Радници траже заостале плате 

АУТОР: З. Р. 

Крагујевац - Оба синдиката у крагујевачком предузећу „Шумадија ДЕС“, у којем су већина 

радника особе са инвалидитетом, најавила су, због неисплаћених зарада, нови генерални 

штрајк запослених за наредни уторак. 
 

Синдикалци и радници истичу да су недавно примили принадлежности за фебруар, те да им се 
дугује по пет плата из ранијих година, током којих су примали минималац, и то нередовно. 
Синдикалци подсећају да су у марту, приликом тадашњег штрајка, са пословодством потписали 
протокол, према којем су заостале зараде морале да буду исплаћене до априла, а да потом 
почне редовна исплата. Тај протокол, међутим, није испоштован, због чега је пре два дана и 
директор Радослав Јовановић активирао оставку, поднету још у децембру. Он је притом 
оптужио државу за неодговарајући однос према фирмама које запошљавају особе са 
инвалидитетом. 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:382232-PIO-Kasa-prazna-bogatstvo-na-papiru 

ПИО: Каса празна, богатство на папиру 
Б. СТЈЕЉА  

Пензијски фонд планира да од државе тражи назад свој новац од акција, спреман 

и да тужи. Тражи се раскид лоших приватизација, ревизија продатих фирми и 

управљање акцијама у 351 предузећу 

 
ПРИВАТИЗАЦИЈА би у стотинама већ продатих предузећа у Србији могла да заврши на суду 
јер, како "Новости" сазнају, Пензијски фонд намерава да пресавије табак и тужи све нове 
власнике који су незаконито располагали акцијама радника и пензионера. Како објашњавају у 
Управном одбору ове куће, приликом трансформације из државног у приватно власништво, 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_traze_zaostale_plate.4.html?news_id=241379
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:382232-PIO-Kasa-prazna-bogatstvo-na-papiru
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распродале су се и акције Фонда ПИО, иако нико из ове институције тој трговини није дао 
зелено светло. 
Недомаћински однос државе према имовини Фонда почео је још 1997. године доношењем 
Закона о својинској трансформацији, а "закуцан" је Законом о приватизацији 2001. Њима је 
прописано да акцијама Пензијског Фонда ПИО располаже држава, иако је истовремено Фонду 
ПИО признала власнички однос. Уз то Пензијски фонд није имао право да књижи своју 
имовину, већ је "капитал" водио у посебим "ванбилансним евиденцијама". 
 

- Само од 1992. до 2002. евиденција Фонда је садржавала 525 предузећа која су ушла у процес 
својинске трансформације, али је овај списак непрестано брисан и дорађиван - наводе у Радној 
групи за реструктурирање Фонда. 
ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋАПЕНЗИЈСКИ Фонд ПИО, осим права на акције из "обичних" предузећа 
тражи и управљачке надлежности над делом својине у јавним предузећима. Зато ће правни 
тим Фонда покренути иницијативу да се акције ове куће изузму из Закона о бесплатним 
акцијама на које грађани имају право приликом приватизације јавних предузећа. Своју одлуку 
правници аргументују тиме да "држава нема права да дели оно што није њено". 

У међувремену је свим вредносним хартијама Фонда ПИО управљао Акцијски фонд (до 2010. 
када је престао да постоји), а потом Агенција за приватизацију. Обе су институције само 
продавале хартије од вредности, али о томе нису ваљано обавештавале (јединог) правог 
власника. 
Новац добијен од продаје је пребациван на рачун Фонда, с тим што Фонд, иако власник хартија 
од вредности, није могао да утиче на понуђену цену, ни на продају уопште, али је с друге 
стране, уредно плаћао порез на промет на сваку продату акцију и то заједно са провизијама 
брокерских кућа. 
Ове нелогичности, примећују у УО Фонда ПИО, трају већ годинама уназад и додају да је Србија 
једина транзициона држава у којој је на овај начин решено питање управљања акцијама. 
Због неуставних и незаконитих одлука које му је наметала држава, Фонд сваке године бележи 
вишемилионске губитке у својој каси, сматрају и чланови УО из "редова послодаваца" и додају 
да Пензијски фонд Србије поседује акције у стотинама предузећа широм Србије, али не и право 
да њима располаже. 
Тако је само према списку који је потписала Драгана Калиновић, директорка Фонда ПИО, у 
периоду од 1972. до 1990. вишак од доприноса улаган у 351 предузеће и то не само у објекте, 
одржавање и опрему већ и заштиту запослених. На том се, још незавршеном списку, у који су и 
"Новости" имале увид, налазе хемијска индустрија "Зорка" из Шапца, Текстилни комбинат 
"Рашка" из Новог Пазара, цементара "Нови Поповац", "Тигар" и "Први мај" из Пирота, "Рудо" 
из Ниша, Српска фабрика стакла "Параћин", "Вино Жупа" из Александровца, Дуванска 
индустрија Ниш, "Бамби" из Пожаревца, "Таково" из Горњег Милановца, "Стрела" Ваљево... 
А и тамо где се чинило да је посао већ завршен, још није стављена тачка. 
- Поставља се питање и судбине капитала Фонда у још најмање 600 продатих фирми код којих 
је приватизација већ поништена јер њим, потпуно нелогично, управља Агенција за 
приватизацију. Притом се потпуно занемарује чињеница да се раскидом приватизације ствари 
враћају на старо, а самим тим се и Фонду мора вратити имовина - каже се у извештају Радне 
групе за реструктурирање који је потписао Валеријан Кадијевић, саветник директора Фонда.  
ДУПЛИМ РАЧУНИМА ИЗБЕГАВАЈУ КОНТРОЛУ 
Законом је предвиђено да Фонд ПИО отвори посебни уплатни рачун на који би му стизале паре 
од продаје домаћих акција, дивиденди и другог капитала. Ипак, све уплате и данас теку 
паралелно на два рачуна - на одговарајући уплатни и на редовни рачун Фонда ПИО јер 
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државне службе не контролишу овакве врсте уплата - кажу у Радној групи за реструктурирање 
Фонда. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:382185-Krkobabic-protiv-zamrzavanja-penzija-i-plata 

Кркобабић против замрзавања пензија и плата 
Танјуг 

Председник Партије уједињених пензионера Јован Кркобабић успротивио се 

данас замрзавању пензија и плата, као и њиховом смањењу 

БЕОГРАД - Председник Партије уједињених пензионера Јован Кркобабић успротивио се данас 
замрзавању пензија и плата, као и њиховом смањењу, али економисти и експерти упозоравају 
да ће нова влада морати да се определи за ригорозне мере штедње на свим нивоима да би се 
успоставила равнотежа између прихода и расхода у републичком буџету. 

''Замрзавање плата и пензија не сматрам прихватљивим'', истакао је Кркобабић у паузи 
конститутивне седнице српског парламента коментаришући јучерашњу констатацију 
Фискалног савета да би Србија већ у овој години могла да упадне у кризу јавног дуга, уколико 
не предузме одговарајуће мере које би укључиле и замрзавање пензија и плата. 

Економисти и експерти, међутим, упозоравају да мере штедње које ће нова влада спровести 
морају бити ригорозне и хитне. 

Председник Савеза економиста Србије Александар Влаховић нагласио је да су замрзавање 
плата у јавном сектору и повећање пореза на додату вредност међу хитним краткорочним 
мерама које би требало да спроведе будућа влада. Уз побољшање услова за инвестиције и 
реформу јавног сектора, сматра Влаховић, то је једино решење за Србију уколико у будућности 
не жели драстично смањење јавних расхода и раст социјалних тензија. 

За Влаховића ''дилеме нема - мора да се штеди, а пре свих држава која мора да смањује личну и 
подстиче инвестициону потрошњу. 

У случају да се настави повећање буџетског дефицита и јавног дуга земље неће бити начина да 
се избегну драстичне мере фискалне штедње, упозорио је Влаховић на састанку финансијских 
директора у Аранђеловцу. То упозорење, председник СЕС је илустровао примером да је само у 
првом кварталу Србија имала буџетски дефицит од безмало 50 милијарди динара. 

Влаховић је истакао да ће ако се повећање дефицита настави истим темпом до краја године 
дефицит бити око 200 милијарди динара, што је за 50 милијарди више од плана. 

Према његовом мишљењу, алармантан је и раст платнобилансног дефицита Србије, који је 
већи за 52 одсто у првом тромесечју ове године, него у истом периоду лане. 

Уз замрзавање плата у јавном сектору, требало би повећати ПДВ јер је то једина мера која у 
овом тренутку може да обезбеди додатни приход у буџет, па би тако, тврди Влаховић, уз 
напомену да би увећање тог пореза за три одсто донело приход од 50 милијарди динара. 

Влаховић се залаже и за замрзавања пензија на садашњем нивоу, као и за детаљну анализу 
прихода и расхода буџетских корисника. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:382185-Krkobabic-protiv-zamrzavanja-penzija-i-plata
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Он се заложио и за реформу порез на имовину и опорезивање годишњих прихода грађана, 
рационализацију пензијског фонда и смањење субвенције великим пословним системима. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:382190-Veci-PDV-udara-na-standard 

Већи ПДВ удара на стандард 
Д. И. К. - М. Н. С.  

Повећање пореза попуниће рупе у буџету, али ће поприлично погодити већ 

осиромашене грађане. Пораст пореза једнократно ће подићи цене на мало за око 

два одсто 

 
СВЕ веће сиромаштво не може заобићи грађане Србије. Најављено повећање пореза на додату 
вредност можда ће попунити државну касу, али ће дефинитивно погодити стандард 
становништва. У ситуацији када евро свакодневно скаче и повлачи за собом и све остале цене, 
замрзавање плата у јавном сектору и пензија, биће велики ударац за више од три милиона 
људи у нашој земљи, који живе од ових примања. 
Колико би повећање ПДВ са 18 на предложених 22 одсто утицало на раст цена, а затим и на 
стандард грађана?  
- Пораст ПДВ једнократно би подигао цене за око два одсто - каже за "Новости" Никола 
Алтипармаков, члан Фискалног савета. 
- Доћи ће до делимичног пада стандарда, који није занемарљив, али није ни драстичан. То неће 
осетити најугроженији грађани, јер би минималне пензије и материјално условљена помоћ 
домаћинствима биле изузете од замрзавања. Ова примања би порасла са растом цена, па се за 
најугроженије ништа неће мењати. 
РАСТЕРЕЋЕЊЕФИСКАЛНИ савет у оквиру краткорочних мера предлаже и растерећење 
зарада, које би ступило на снагу од Нове године. Тако би послодавци на сваких сто динара 
плате које дају радницима држави плаћали 54, а не као досад 65 динара. 

Алтипармаков не мисли да ће пораст ПДВ повећати приходе буџета само у старту. 
- Тачно је да ће пасти тражња за производима због кризе, али пракса земаља у региону нам 
казује да трговци нису цео терет повећања ПДВ превалили на купце - објашњава 
Алтипармаков. 
- Како не би изгубили потрошаче, део су преузели смањивањем марже, а део су уградили у 
цене. Тако да постоји могућност да и код нас са повећањем пореза цене у трговинама порасту 
највише до два одсто. 
Повећање ПДВ била је једна од опција и током претходног стенд-бај аранжмана са 
Међународним монетарним фондом, али се то није догодило. Сада је све извесније да ће нова 
влада бити приморана и да овакве, сигурно непопуларне мере, ипак примени. 
- Нова влада ове мере може да спроведе, начелно и без ММФ, али би са њима било много 
лакше - каже Павле Петровић, председник Фискалног савета Србије. 
- За исти бол који треба да поднесемо, платићемо већу цену, ако не будемо имали подршку 
ММФ. Инвеститори верују печату ММФ.  
ИСКУСТВО ХРВАТСКЕ 
ПОЈЕДИНИ економисти страхују да би негативни ефекти подизања ПДВ, као што су 
неплаћање пореза, инфлација и раст сиромаштва могли да пониште добре стране овакве 
одлуке. Како сматрају, повећање ПДВ-а за неколико процентних поена имало би ефекта, само 
уколико тај потез прати већа уштеда у потрошњи. Тако је бар показало искуство из Хрватске, 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:382190-Veci-PDV-udara-na-standard
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где је ПДВ најпре повећан на 23, а после неколико година и на 25 одсто. Други пут је повећање 
ПДВ пратио и пакет мера штедње. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/odbrana-penzionera-ili-skupa-demagogija 

Одбрана пензионера или скупа демагогија 

Лидер ПУПС-а Јован Кркобабић изјавио је да је неприхватљив предлог Фискалног 
савета да се због лошег стања у јавним финансијама замрзну пензије. 

 „Замрзавање пензија не долази у обзир, а још мање њихово смањење”, рекао је Кркобабић у 
Дому народне скупштине.Он је навео да је просечна пензија у Србији нешто већа од 22.000 
динара, тако да би се замрзавањем пензионерских примања „створио социјални геноцид јер би 
људи умирали од глади, што нико одговоран неће да уради”. 

„Ја као Јован Кракобабић и председник Партије уједињених пензионера Србије (ПУПС) никада 
нећу дозволити да се такав процес у овој земљи отвори, а с тим је сагласна и међунарадна 
заједница”, истакао је Кркобабић. Он је додао да је ниво пензија у Србији „испод границе 
издржљивости”. 

Фискални савет, који је јуче упозорио да Србији прети криза јавног дуга, према оцени 
Кркобабића требало би да детаљније процени какве би последице изазвало замрзавање 
пензије. 
„Кад би се то сагледало видело би се да је немогуће замрзавање или смањење пензија”, оценио 
је Кркобабић. 
Новац за попуњавање буџетског дефицита, како је рекао, могуће је наћи и без ускраћивања 
пензионерских права, али није желео да прецизира на који начин је могуће смањити расходе, 
односно повећати приходе државе. 

Кракобабић је подсетио да су представници Међународног монетарног фонда у последњим 
разговорима са Владом Србије били сагласни да пензије не треба умањивати и да је старосна 
граница за пензионисање померена до мере до које је то било могуће. 
Председник Фискалног савета Павле Петровић нагласио је прекјуче , да би се избегла криза 
јавног дуга, нова влада одмах морати да спроведе оштре мере за смањивање буџетског 
дефицита, у овој и у наредној години, као и мере за враћање јавног дуга у прихватљиве оквире. 
У случају да се те мере не спроведу, Србији прети „експлозија” јавног дуга и буџетског 
дефицита, што подразумева „експлозију” инфлације и курса динара, масовна отпуштања, пад 
плата и пензија, упозорили су чланови Фискалног савета. Краткорочне мере подразумевају 
замрзавање пензија и плата, пореску реформу, која укључује повећање ПДВ-а на 22 одсто, као 
и додатно резање расхода, рекао је Петровић. 

Члан Фискалног савета Никола Алтипармаков је појаснио да ако се упореде средства која се у 
Србији издвајају за пензије са осталим европским државама, види се да је, после Италије, наша 
земља негативни европски рекордер са 14 одсто БДП-а који се издваја за исплату пензија, 
рекао је Алтипармаков . Према његовим речима, нарочито забрињавајуће и проблематично је 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/odbrana-penzionera-ili-skupa-demagogija
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кад се стање у Србија упореди са сличним транзиционим европским државама које у просеку за 
пензије издвајају свега 8,4 одсто БДП-а. 

Све у свему јасно је да економија има једна мерила а политика друга,а да ли је на делу одбрана 
пензионера или скупа демагогија  врло брзо ћемо видети када рачуни за пензије дођу на 
наплату.  Какви су рачуна јасно је ако се зна  да је на крају 2011. године Фонд ПИО је  имао 
1.638.645 пензионера, којима је исплаћено  493,7 милијарди динара. Кључни проблем је у томе 
што је само 265,6 милијарди обезбеђено из изворних прихода, а остали део, 47,1 одсто, чиниле 
су дотације државе. Тачније до су паре које се морају обезбедити из буџета. А то није мало и 
износи око 2,5 милијарди евра годишње. Поређења ради треба подсетити и да аграрни буџет, 
око кога су се ломила копља и паори блокирали друмове , износи  свега 22  милијарде динара. 

Такође, немали број економиста тврди да повећање пензија од 10 посто, које је пре четири 
гопдине било „услов” ПУПС-а за улазак у  владу , није помогло пензионерима, али је 
погоршало  економску кризу која се сручила на  Србију. Е. Дн. 
Какве реформе су потребне 
Фискални савет уз замрзавање пензија предлаже  и две додатне структурне мере - то су увођење 
„фактора актуарске правичности” и повећање старосног доба за одлазак у пензију за жене.  
Алтипармаков је указао да садашњи пензијски систем Србије „јако добро узима у обзир 
доприносе које осигураници уплаћују током радног стажа, приликом утврђивања висине 
пензије, међутим, комплетно игнорише очекивани број година током којих ће осигураници 
примати пензије”. Када имате осигураника који има пун радни стаж од 40 година, велика је 
разлика да ли ће се тај пензионер пензионисати са 60, 65 или 70 година и неопходно је да 
висина пензија одсликава очекивани број година током којих ће та пензија бити примана, 
додао је Алтипармаков.  Према његовом мишљењу, решење за тај проблем је једноставно, све 
развијене земље су га већ примениле, и оно подразумева да се за сваку годину превременог 
пензионисања пре редовне старосне доби пензија смањује за шест одсто, односно за сваку 
годину пензионисања након редовне старосне доби повећава за шест одсто. Друга предложена 
структурна мера је делимично повећање старосне доби за пензионисање жена, на 63 године, 
рекао је Алтипармаков. 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/labus-plate-i-penzije-morace-da-se-zamrznu 

Лабус: Плате и пензије мораће да се замрзну 

Нова влада ће имати мали маневарски простор за штедњу, тако да замрзавање 
плата и пензија неће моћи да се избегне, изјавио је данас економиста Мирољуб 
Лабус. 

  

"Мораће да дође до замрзавања, јер за неколико месеци неће бити пара у буџету. Људи могу да 
причају шта хоће, тачно је да су плате и пензије мале, али једноставно нећемо имати новца", 
рекао је Лабус новинарима на маргинама Првог самита финансијских директора у 
Аранђеловцу. 

Оцењујући да је реалан сценарио да се та примања замрзну на номиналном нивоу и да се 
искључи индексирање, односно усклађивање тих зарада са растом БДП-а и инфлацијом, он је 
додао да ће влада тешко успети да то изведе, јер је у питању врло непопуларна мера. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/labus-plate-i-penzije-morace-da-se-zamrznu
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"Људи морају да поверују да се уз ту меру се предузимају и неке друге мере које ће да покрену 
привреду, па да прихвате да се краткорочно одричу. Ако нема тих мера, тешко да ће грађани 
прихватити одрицања", рекао је Лабус, уз подсећање да су издаци за пензије су највећи 
проблем земље. 

Он је истакао да је то што имамо више пензионера него радника озбиљан проблем и да ниједна 
земља не може тако да живи. 

Према Лабусовим речима, ситуација у земљи је јако тешка - буџетски дефицит је велики, курс 
динара не може да се одржи на одређеном нивоу. 

"Оно о чему је јуче говорио Фискални савет, све је то тачно. Морамо, међутим, да знамо да ако 
повећамо порезе и смањимо потрошњу то ће рецесионо да делује на смањење привредне 
активности“, навео је он говорећи о могућим будућим сценаријима. 

Лабус је најавио да нас стога очекује "период мање привредне активности и да више радимо за 
мање паре“ и додао да је, у нашој ситуацији, мање битно шта би "неко урадио“, него да ли "онај 
који води политику има мандат и жељу, а ако то има лако може да обезбеди тим да се нешто 
уради“. 

Код државног трошења мора да се прешече и да се фискална политика усклади са монетарном 
политиком Народне банке Србије, изјавио је он. 

Он је нагласио да у наредне три године нећемо имати велики привредни раст, јер мало 
извозимо, те је стога одмах после стабилизације буџета потребно спровести нову индустријску 
политику да почнемо нешто да производимо и да извозимо. 

Лабус се осврнуо и на друге предлагане мере, попут наплате ПДВ по реализацији и продаји 
робе, а не на фактурисану робу, истичући да се залаже за предложени модел, уз повећање 
ефикасности Пореске управе. 

Он је додао да је велики проблем и неликвидност, коју је пре свега изазвала држава 
неплаћањем својих обавеза на време, те би требало да се и тај проблем реши у наредном 
периоду. 

(Танјуг) 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/rzs-pad-industrijske-proizvodnje-u-aprilu 

РЗС: Пад индустријске производње у априлу 

Индустријска производња у Србији у априлу ове године мања је за 2,2 одсто у 
односу на исти месец прошле године, објавио је данас Републички завод за 
статистику (РЗС). 

 Индустријска производња у периоду јануар - април 2012. године, у односу на исти период 2011. 

године, мања је за 4,7 одсто. 

Посматрано по секторима, у априлу 2012. забележен је пад од 11,7 одсто у снабдевању 
електричном енергијом, гасом, паром и климатизацији, рударство је остало на истом нивоу, 
док је прерађивачка индустрија имала раст од 0,1 одсто у односу на лањски април. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/rzs-pad-industrijske-proizvodnje-u-aprilu
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Подаци о индустријској производњи - по наменским групама, у априлу 2012. у односу на исти 
месец претходне године, показују да је дошло до пада у производњи енергије за 7,1 одсто, 
интермедијарних производа, осим енергије, за пет одсто и капиталних производа за 4,4 одсто. 

Раст производње забележен је у продукцији трајних производа за широку потрошњу - за 12,5 
одсто и нетрајних производа за широку потрошњу - за 4,9 одсто. 

Обим индустријске производње у априлу 2012. у односу на април 2011. бележи пад код 12 
области, чије је учешће у структури индустријске производње 49 одсто, док је раст евидентиран 
код 17 области (учешће у структури индустријске производње - 51 одсто). 

Највећи утицај на пад индустријске производње у априлу имале су производња електричне 
енергије, основних метала, хемикалија и хемијских производа, експлоатација угља, и 
производња производа од неметалних минерала, указује РЗС. 

Априлска индустријска производња је у односу на просек 2011. године мања за шест одсто. 

Десезонирани индекс индустријске производње за април 2012. у односу на март 2012. показује 
да је за индустрију - укупно остварен раст индустријске производње од 1,1 одсто, и да је за 
прерађивачку индустрију остварен раст од 0,7 одсто. 

Десезонирани индекс индустријске производње за април 2012, у односу на просек 2011, за 
индустрију - укупно показује да је остварен пад од 1,0 одсто, а за прерађивачку индустрију раст 
од 2,7 одсто. 

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним 
статистичким истраживањем прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке 
индустрије. 

Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска 
производња у априлу 2012. у односу на просек 2011. године, код укупне индустријске 
производње мања је за пет одсто, а код прерађивачке индустрије мања је за 2,2 одсто. 

Подаци о индустријској производњи у 2012. години биће објављивани последњег радног дана у 
месецу и односиће се на претходни месец, наведено је у саопштењу РЗС. 

(Танјуг) 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vlahovic-neophodna-stednja-i-reforma-javnog-sektora 

Влаховић: Неопходна штедња и реформа 
јавног сектора 

Замрзавање плата у јавном сектору и повећање пореза на додату вредност су међу 
хитним краткорочним мерама које би требало да спроведе будућа влада, изјавио је 
данас председник Савеза економиста Србије Александар Влаховић. 

  

То је уз побољшање услова за инвестиције и реформу јавног сектора, једино решење за Србију 
уколико у будућности не жели драстично смањење јавних расхода и раст социјалних тензија, 
рекао је Влаховић отварајући Први самит финансијских директора у Србији у Аранђеловцу. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vlahovic-neophodna-stednja-i-reforma-javnog-sektora
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Он је истакао да у случају се настави повећање буџетског дефицита и јавног дуга земље неће 
бити начина да се избегну драстичне мере фискалне штедње. 

Влаховић је упозорио да је само у првом кварталу буџетски дефицит Србије достигао скоро 50 
милијарди динара, и ако се његово повећање настави истим темпом до краја године достићи ће 
200 милијарди динара, што је за 50 милијарди више од плана. 

Он је указао и на алармантан раст платнобилансног дефицита Србије, за 52 одсто у првом 
тромесечју ове године у истом периоу прошле године. 

Како је нагласио Влаховић, Србија одлагање реформи плаћа растом јавног дуга, ниском 
економском активношћу, изузетно високом спољном неравнотежом, односно високим 
спољнотрговинским и платнобилансним дефицитом. 

Према његовим речима, краткорочне мере фискалне консолидације подразумевају драматично 
смањење буџетског дефицита и потребе државе да се даље задужује, а то значи реформе и на 
приходној и на расходној страни буџета. 

На расходној страни требало би замрзнути плате у јавном сектору, уз разматране да се те плате 
и смање, а требало би повећати ПДВ јер је то једина мера која у овом тренутку може да 
обезбеди додатни приход у буџет, па би тако његово повећање за три одсто донело приход од 50 
милијарди динара, рекао је Влаховић. 

Такође, требало би сагледати могућност замрзавања пензија на садашњем нивоу и направити 
детаљну анализу сопствених прихода и расхода буџетских корисника, реформирсати порез на 
имовину и опорезивање годишњих прихода грађана, рационализовати пензијски фонд и 
смањити субвенције великим пословним системима, додао је он. 

Ове мере би на кратак рок довеле до раста прихода до нивоа од 80 милијарди динара, смањење 
буџетског дефицита за 90 милијарди и ограничавање потреба државе да се даље задужује, 
навео је Влаховић.Он је нагласио и да дилема да ли штедети ли подстицати потрошњу не 
постоји у случају Србије јер би свако даље подстицање потрошње директно узроковало 
продубљивање спољотрговинске неравнотеже. 

„Дилеме нема – морамо штедети, пре свега држава која мора да смањује личну и подстиче 
инвестициону потрошњу“, прецизирао је Влаховић. 

Он је навео да би рок трајања првих корака фискалне консолидације требало да буде шест до 12 
месеци, а паралелно с тим треба спровести суштинску реформу јавног сектора, пре свега јавне 
управе, фондова социјалног осигурања, управљања јавном и државном имовином и делимичну 
приватизацију великих јавних система. 

Влаховић је нагласио и да је за спровођење таквих мера потребан консензус учесника у 
политичком и друштвеном животу и додао да је одлагање реформи немогуће унедоглед, 
времена је све мање, а тактика „крени-стани“ је погубна. 

Ради подстицање кредитне активности банака, пре свега усмерене ка привреди, држава би 
требало да креира механизам поделе ризика и реактивира улогу Гаранцијског фонда, односно 
да се емитују обвезнице у износу од милијарду евра и приносом од четири до шест одсто, за 
које гарантује држава са задатком да буду део гаранцијског портфолија уз кредите, рекао је 
Влаховић. 

У раду првог Самита финансијских директора, данас и сутра у Аранђеловцу, учествују 
финансијски директори највећих међународних и домаћих компанија, као и водећи 
финансијски стручњаци из земље и региона. 
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Имајући у виду да економска криза у Европи снажно утиче на националне економије и 
глобалну финансијску нестабилност, први скуп водећих стручњака такве врсте у Србији има за 
циљ да створи платформу за дискусију о најважнијим питањима у области финансија. 

Посебна пажња биће посвећена изазовима актуелног тренутка, новим околностима у 
стратегијама финансијских директора и потреби за реформама у процесу руковођења 
финансијама. 

(Танјуг) 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/326104/Fiskalni-savet-trazi-PDV-hitno-na-22-odsto 

Фискални савет тражи: ПДВ хитно на 22 
одсто 

Данијела Нишавић  

Србији озбиљно прети криза јавног дуга. Јавни дуг износи 50 одсто бруто друштвеног 

производа (БПД), а ако изостану озбиљне мере као што је повећање ПДВ-а, достићи ће 55 

одсто. То би довело и до пада динара, смањења запослености и стандарда, као и до раста 

инфлације, упозорио је Фискални савет, независна стручна институција коју је формирала 

држава. 

Према последњим подацима за јануар ове године, јавни дуг износио је 14,34 милијарде евра. 

Законом о буџетском систему дефинисано је да јавни дуг може да буде до 45 одсто БДП, а сада 

је он увелико премашен. Колико је то алармантно, најбоље указују речи економисте Љубомира 

Маџара. 

 

- У случају да се не предузму мере, доћи ће до слома. Држава ће бити у немогућности да врати 

дуг и исплати плате у јавном сектору и пензије. Имаћемо још веће доцње у плаћању рачуна за 

воду, струју и сировине, а то значи распад система, губитак радних места. Јер ако пропада јавни 

сектор, пропаст следи и приватном сектору - упозорава за “Блиц” Маџар.  

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/326104/Fiskalni-savet-trazi-PDV-hitno-na-22-odsto
http://www.blic.rs/data/images/2012-05-30/247982_strana12_origh.jpg?ver=1338410355.jpg
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Кликнути за увећање (+) 

 

Павле Петровић, председник Фискалног савета, упозорио је да је дефицит главни покретач 

раста јавног дуга. Фискални савет је предложио три краткорочне мере за консолидацију и 

хитно спровођење. 

  

- Прва је замрзавање пензија и плата у јавном сектору које би остале замрзнуте и у 2013. 

години. Упоредо је потребно спровести и пореску реформу која би подразумевала повећање обе 

стопе ПДВ, опште са 18 на 22 и снижене са осам на 10 одсто. У случају да се ПДВ повећа на 20 

одсто, неопходно би било смањење пензија и плата пет-шест одсто - каже Петровић. 

  

Он наводи да је у другој фази, у јануару идуће године, потребно растеретити зараде. 

  

- Неопходно је смањити оптерећење зарада са садашњих 64 на 54 динара на сваких 100 динара 

нето зараде, потребно је укинути изузећа и одбитке у оквиру пореза на добит предузећа и 

унапредити наплату пореза на имовину - рекао је Петровић. 

  

Он наводи да је неодржив и ниво субвенција. Неопходно је и укинути или спојити поједине 

државне агенције и ванбуџетске фондове. 

 

Пензиони систем такође је неодржив. Никола Алтипармаков, члан савета, указује да пензије 

привремено морају да буду замрзнуте, док се учешће укупних расхода не сведе на ниво који 

домаћа привреда може да поднесе. 

  

Један од предлога је и да се изједначе старосна доб мушкараца и жена за одлазак на пензију, а 

да се то одвија фазно. 

 

Привреда Србије, нарочито њен приватни део, није у могућности да издржава изузетно високе 

расходе на зараде запослених у сектору државе. Јавни расходи за плате и даље су на неодрживо 

високом нивоу - 12,6 одсто БДП наспрам просека од 10,1 одсто у новим ЕУ чланицама. 

  

http://www.blic.rs/data/images/2012-05-30/247982_strana12_origh.jpg?ver=1338410355.jpg
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Главни узрок превисоког учешћа јавних расхода за плате у БДП је висок ниво зарада у сектору 

државе које су за 39,6 одсто веће него у привреди. Вишкови запослених, упозорио је 

Алтипармаков, члан савета, доприносе неодрживо високим расходима за зараде. 

 

- Тренутни законски оквир за одређивања зарада у јавним службама је изузетно компликован 

и садржи чак пет различитих основица и око 600 различитих коефицијената за различите 

позиције запослених у различитим секторима - каже Алтипармаков. 

 

 

http://www.pravda.rs/2012/05/31/invalidi-u-sumadija-des-najavili-strajk/ 

Инвалиди у „Шумадија ДЕС“ најавили 
штрајк 

КРАГУЈЕВАЦ – Оба синдиката у предузећу „Шумадија д.о.о“, које већином 

запошљава инвалиде, донела су одлуку да због неисплаћених зарада наредног 

уторак ступе у генерални штрајк. Последњу зараду радници су, како кажу у 

синдикату, примили за фебруар, дугује им се пет зарада из ранијих година, а нема 

ни посла. 

-  Тражимо исплату наших плата. Зимус смо потписали протокол са пословодством о исплати 

заосталих зарада, али тај протокол није поштован, а ми немамо од чега да живимо – каже 

Дејан Марковић, председник Синдиката металаца. 

Он каже да је у „Шумадија д.о.о.“ од 81 радника чак 51 инвалид, и да им се још из 2010. и 2011. 

године дугује пет зарада. 

- Последњих осам година примамо минималац, а и то је нередовно – каже Марковић. 
Оставка директора 

Стање у овом предузећу даље се компликује оставком коју је поднео директор Радослав 

Јовановић. Он је оставку поднео још у децембру 2011. године, али је, како каже, на захтев 

Скупштине остао још шест месеци. 

- Иако су већина запослених инвалиди, и држава треба да брине о њима. Ми послујемо 

тржишно. За 18 месеци, колико сам директор, реконструисали смо један погон, смањили 

губитке, а производњу повећали за 50 процената. То није довољно, али је проблем и то што 

држава касни са рефундацијом дела зарада. Министарство економије требало би да покрива 

половину зарада запослених, али у пракси то није тако. Осим тога, од прошле године 

министарство средства за зараде уплаћује тек пошто ми исплатимо плате радника, што нам 

додатно отежава рад – каже Јовановић. 

http://www.pravda.rs/2012/05/31/invalidi-u-sumadija-des-najavili-strajk/
http://www.pravda.rs/2012/05/31/invalidi-u-sumadija-des-najavili-strajk/
http://www.pravda.rs/2012/05/31/invalidi-u-sumadija-des-najavili-strajk/
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Злоупотреба 

Просечне зараде запослених у том предузећу, које већ годинама има проблема у пословању, 

износе око 20.000 динара. Почетком ове године радници су због неисплаћених зарада претили 

штрајком, али је тада пословодство тврдило да иза њиховог незадовољства стоје неке 

политичке странке које злоупотребљавају муку запослених. 

Б. Миљковић 
 

http://www.pravda.rs/2012/05/31/partneri-u-svadji/ 

ОСТАВКА Директор Радослав Јовановић 

Партнери у свађи 

БЕОГРАД – Синдикат радника запослених у фирми „МБ гас оил“ који су у 

понедељак започели протест испред Министарства економије незадовољни 

одлуком којом се сувласнику фирме Бојану Коцићу враћа могућност одлучивања, 

настављају протест све док се Коцић не спречи у намери да затвори фирме и 

раднике остави без посла, кажу у Синдикату „МБ гаса“. 

Према речима председника Синдиката „МБ гаса“ Зорана Ђумића, намера Коцића је да због 

личних сукоба са партнером и сувласником Милетом Бржанчићем без посла остави 300 

радника. 

- Тврдње Коцића да је рачун предузећа блокиран и да је даљи рад немогућ јесу нетачне јер се 

зараде и доприноси редовно исплаћују, а фирма послује у плусу – каже Ђумић. 

Бојан Коцић, међутим, тврди да су сви наводи Синдиката „МБ гаса“ нетачни и да он инсистира 

на увођењу принудне управе не да би затворио фирму, већ да би јој омогућио да функционише 

јер други сувласник Брежанчић све време одбија да сарађује. 

С. М. 
 

 

 

http://www.pravda.rs/2012/05/31/partneri-u-svadji/
http://www.pravda.rs/2012/05/31/partneri-u-svadji/

