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Орбовић:Потребно покренути привреду 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Председник најутицајнијег Савеза самосталних синдиката Србије 

Љубисав Орбовић изабран је за председника Управног одбора ПИО фонда. 

 Управни одбор фонда донео је и одлуку о покретању поступка оцене законитости одлука Владе 

Србије о оснивању специјалних болница "Жубор" у Куршумлији и "Златар" у Новој Вароши, 

као друштава са ограниченом одговорношћу. 

Поводом тих одлука УО је одлучио и да затражи доношење привремене мере забране 

располагања тим специјалним болницама, имајући у виду да је у току судски поступак о 

утврђивању имовине.  

 

Према наводима Радне групе за реструктуирање Фонда, тај Фонд је у изградњу специјалне 

болнице "Жубор" у Куршумлијској бањи уложио око 17,9 милиона евра, а у 

болницу "Златар" у Новој Вароши око 37,9 милиона евра.  

 

На седници УО је речено да је то први корак у враћању имовине Фонда, која подразумева и 

специјалне болнице за рахабилитацију, односно бањска и климатска лечилишта у која је Фонд 

уложио од 500 милиона евра. 

Новоизабрани председник ПИО, сматра да формирање владе предуго траје и да ће Србија бити 

у великим проблемима, уколико она најскорије не буде изабрана.  

 

Орбовић је, рекао да је у Србији неопходно покренути привреду и запошљавање јер би 

тада и шансе за бољитак биле веће.  

 

"Ако наставимо да правимо владу онолико колико је правимо и да се нико не брине о том 

сегменту имаћемо велике проблеме", рекао је Орбовић који сматра да пензије не треба 

замрзавати.  

 

Он, међутим, истиче да је то питање о којем треба да одлучи нова влада и ресорно 

министарство.  

 

"На питање да ли треба замрзавати пензије или не, ја у овом тренутку не могу да дам 
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одговор. То ће бити одлука владе и ресорног министаратва", рекао је Орбовић.  

 

Он је оценио да су примања најстаријих суграђана ионако ниска и да је великом броју 

пензионера тешко да "прегура" месец.  

 

Зато акценат нове владе треба да буде на покретању привреде и запошљавање, јер су и шансе за 

бољитак у том случају веће, сматра Орбовић.  

 

Говорећи о покренутој реформи у Фонду ПИО, Орбовић је казао да је она неопходна и да је то, 

такође, питање којим би требало да се бави и нова влада без обзира на то ко је буде формирао. 

 
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=06&dd=21&nav_id=620226 

На сваког радника један "фотељаш" 

ИЗВОР: НОВОСТИ 

Београд -- Према последњим подацима, у приватном и друштвеном сектору, плату 

редовно зарађује 143.212 службеника и чак 114.813 законодаваца, функционера и 

менаџера. 

 О оволикој несразмери између "фотељаша" и чиновника, ни синдикалци ни послодавци не мисле 

ништа добро. Напротив. 

"На једног функционера практично долази један службеник и то је само још једна у низу 

нелогичности у нашој привреди", каже Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних 

синдиката Србије 

Он објашњава да је "до гомилања оваквих функција дошло, пре свега, отварањем разних 

агенција и удружења којих је несумњиво превише, а управо је тиме омогућено да 

свака позиција буде управљачка". 

 

ПЕТ ПУТА ВИШЕ ЗА ГОДИНУ  

Број јавних функцинера се повећао за пет пута у само једној години. Према подацима Агенције 

за борбу против корупције, на крају 2010. је у њиховом регистру било 4.000 презимена, а 

крајем 2011. чак 20.000. 

 

У Анкети о радној снази 49.814 функционера и менаџера изјаснило се да раде за плату код свог 

послодавца, док су остали казали да су власници сопственог предузећа. Самим тим је и њихова 

квалификациона структура "шарена".  

 

Управљачки посао само са завршеном основном школом обавља њих 2.132, док 
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свега 37.586 има диплому факултета.Остали су у "златној средини".  

 

С друге стране, међу службеницима, за разлику од функционера, предњаче жене и њих је у 

укупном броју 81.167. И међу чиновницима је највише оних са средњом школом, а факултет 

има 12.607.  

 

И у Унији послодаваца Србије рачунају да нас оволики бирократски апарат и вишак фотеља 

"дебело" кошта.  

 

"И једних и других је превише, а нерационална расподела зарада у јавним предузећима и 

привреди најбоље се види када се упореди њихова продуктивност. Јавни сектор је од 

2001. године произвео 4,35 милијарди евра губитака, док су са друге стране приходи 

целокупног приватног сектора 43,2 милијарде евра", кажу у 

Унији. 

Осим неповољне сразмере у броју управљачких и 

административних позиција, очигледна је још једна нелогичност. 

А то је неподударност званичног списка функционера, на којем је 

чак пет пута мање презимена него што их је у реалности.  

 

"У овом тренутку, односно пре расписивања избора, у регистру 

функционера је било 20.617 презимена, али ни то није коначан 

број јер многе државне институције, упркос обавези да 

то чине, нису доставиле прецизне спискове", објашњава 

Александра Костић из Агенције за борбу против корупције и 

додаје да би у њиховом регистру морали бити побројани сви јавни 

функционери, односно одборници, чланови владе и парламента, 

судије и тужиоци, директори јавних предузећа...  

 

Она наводи да ће се њихов број ускоро променити и имаћемо нови 

регистар чим све државне установе и институције доставе нова, 

допуњена обавештења, о броју функционера и то почев од локалних самоуправа па све до 

председничког кабинета. 
 

 

 

 

 

 

У БЕОГРАДУ 44.200 

ФУНКЦИОНЕРА 

Највише функционера 

има Војводина. У 

Анкети о радној снази 

се чак 36.097 Војвођана 

изјаснило да обавља 

неки управљачки 

посао. С друге стране, 

највише службеника 

има Београд. У главном 

граду плату у 

администрацији 

зарађује њих 44.200. 
  



5 

 

 

http://www.pravda.rs/2012/06/21/orbovicformiranje-vlade-predugo-traje/ 

Орбовић:Формирање владе предуго траје 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

БЕОГРАД – Новоизабрани председник Управног одбора (УО) Фонда ПИО, лидер 

најутицајнијег Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић сматра да 

формирање владе предуго траје и да ће Србија бити у великим проблемима, 

уколико она најскорије не буде изабрана. 

Орбовић је, након избора за председника Фонда ПИО, Танјугу рекао да је у Србији неопходно 

покренути привреду и запошсљавање јер би тада и шансе за бољитак биле веће. 

-Ако наставимо да правимо владу онолико колико је правимо и да се нико не брине о том 

сегменту имаћемо велике проблеме – рекао је Орбовић који сматра да пензије не треба 

замрзавати. 

Он, међутим, истиче да је то питање о којем треба да одлучи нова влада и ресорно 

министарство. 

-На питање да ли треба замрзавати пензије или не, ја у овом тренутку не могу да дам одговор. 

То ће бити одлука владе и ресорног министаратва – рекао је Орбовић. 

Он је оценио да су примања најстаријих суграђана ионако ниска и да је великом броју 

пензионера тешко да „прегура“ месец. 

-Зато акценат нове владе треба да буде на покретању привреде и запошљавање, јер су и шансе 

за бољитак у том случају веће – сматра Орбовић. 

Говорећи о покренутој реформи у Фонду ПИО, Орбовић је казао да је она неопходна и да је то, 

такође, питање којим би требало да се бави и нова влада без обзира на то ко је буде формирао. 

Орбовић је на данашној седници УО Фонда ПИО изабран за председника уместо Славице 

Савић функционера С С С С-а која је разрешена због преласка на нову дужност. 
 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.289.html:385256-Drzavni-aparat-ce-biti-manji 

Државни апарат ће бити мањи 
П. ВАСИЉЕВИЋ 

Странке, економисти, синдикати сложни су да нова влада мора максимално да 

сече бирократију. Држава има 131 агенцију које коштају 820 милона евра годишње 

http://www.pravda.rs/2012/06/21/orbovicformiranje-vlade-predugo-traje/
http://www.pravda.rs/2012/06/21/orbovicformiranje-vlade-predugo-traje/
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КО год да састави нову владу Србије мораће из корена да посече џиновско стабло државних 
агенција које годишње кошта земљу више од 820 милиона евра. Све странке које су ушле у 
парламент обећавају резање тог апарата. 
Чињенице су немилосрдне: наша држава има 131 агенцију за "све и свашта" и по томе је Србија 
убедљиви европски рекордер. Илустрације ради, Немачка као водећа привреда Европе има 
свега шест агенција, Чешка 11, а Хрватска је најавила да ће број од 47 ускоро да преполови због 
смањења бирократије. 
 

Све партије су у кампањи најавиле гашење агенција, а то већ годинама узалудно траже и 
економски стручњаци, Унија послодаваца Србије, синдикати, бројна струковна удружења. 
Према информацијама које смо добили, директори већине агенција имају плате веће од 
100.000 динара, а нека примања надмашују и читавих 500.000 динара. 
Потпредседник Владе и лидер ПУПС Јован Кркобабић рекао је за "Новости" да је једна од 
главних тачака њиховог програма за нову власт - гашење беспотребних агенција. 
НА ЛОКАЛУ  
НИШТА БОЉЕКанцеларија повереника за информације Родољуба Шабића је до сада утврдила 
да постоји чак око 170 републичких агенција, завода, дирекција, фондова и других 
организација. Ово није коначан број, јер су сличне институције оснивале локалне самоуправе 
широм Србије, које се финансирају из локалног буџета, дакле, такође, новцем грађана. 

- Владине агенције би требало срезати на најмању могућу меру. Неопходно је укидање разних 
државних фондова, попут Фонда за развој и Националног инвестиционог плана, и других 
парафинансијских организација које располажу огромним средствима, а троше их без ваљане 
контроле - рекао нам је Кркобабић. 
Из СПС-а поручују да се слажу са укидањем великог броја државних агенција. 
- Нисмо ни оснивали ни иницирали оснивање иједне агенције. То треба укидати - поручио је 
лидер СПС-а Ивица Дачић. 
Напредњаци кажу да бивша влада ништа није учинила на плану смањења броја непотребних 
агенција, завода, дирекција. 
- Само су причали да би требало смањити њихов број, али ништа нису урадили. Најмање 60 
агенција и других беспотребних институција биће угашено ако формирамо владу - оценио је 
заменик председника СНС Александар Вучић. 
Јелена Триван, потпредседник ДС подсећа да је један број агенција укинут после 
реконструкције владе али да се мора ићи даље: 
- Неопходно је да се претходно утврди основ њиховог постојања као и пословни резултати. 
Примања у агенцијама и располагање новцем морају да буду под непрекидном лупом јавности 
- каже она. 
И Расим Љајић, министар за рад и социјалну политику, тврди да су агенције те на којима би 
могло да се уштеди: 
- Има агенција које раде исти или сличан посао. Имате органе управе у оквиру министарстава 
који раде такође сличан или исти посао. 
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Храна појела плате 
Д. И. К.   

Већина породица у Србији преживљава са зарадама упола мањим од просечних. 

Месечно у коверти 22.834, а на намирнице домаћинство потроши 19.944 динара 

ДОМАЋИНСТВО у Србији месечно располаже са просечно 52.050 динара. Тако каже званична 
статистика. У тој суми су једна плата, једна пензија и нешто више од 8.000 динара на име 
разних врста социјалних примања, поклона, штедње... Највише, као и до сада - чак 40,3 одсто 
прилива у породици потроши се на храну. 
Просечна плата у Србији једва је премашила 42.000 динара, по званичним подацима. Ипак, 
ова анкета међу домаћинствима, показује да "обичан свет" живи са много мање пара од тог 
просека. На нивоу Србије приход од плата месечно износи свега 22.834 динара. А само на храну 
се троши 19.944 динара. Да није пензионера, који, чини се, омогућавају функционисање у 
сваком домаћинству, не би претекло ни за трошкове комуналија, струје, воде... на које, каже 
опет статистика, месечно иде 8.758 динара у просеку.  
- Радим у трговини и плата ми је око 25.000 динара - прича Милан С. из Београда. - Жена не 
ради, а у кући су ми и два школарца. Живимо у стану са родитељима, а да нема њихових 
пензија, не знам шта би било. Моја плата није нам довољна ни за храну. 
СИТНОНА образовање се, месечно, у просеку троши непуних 300 динара. Овде предњачи 
регион Војводине, са 393 динара, док се на југу и истоку Србије за образовање месечно потроши 
једва 38 динара. 

Званична статистика као "модел" за ову анализу узима трочлано домаћинство. То значи да је 
месечни приход "по глави" око 17.000 динара. Што је, нажалост, за неке крајеве Србије знатно 
више него у стварности. Јужна и источна Србија одавно каскају за Београдом кад су плате у 
питању. По платама, Београд је испред југа Србије за чак 10.000 динара месечно, али трошкови 
исхране разликују се за само 5.000 динара. 
По овим подацима, произилази и да југ више штеди, а север се више задужује, као и да 
југоисточна Србија добија чак седам пута више дознака из иностранства од Београда, на 
пример. 
Ипак, слика животног стандарда у Србији је суморна. Српска просечна плата најмања је у 
региону. Све новије анализе европске статистике сврставају Србију и њене житеље на само дно 
лествице животног стандарда. Испод нас су још само Албанија и Босна и Херцеговина. 
Македонија нас је, по званичној европској статистици, управо претекла. 

 

 

 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:385234-Hrana-pojela-plate
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/329567/Breme-krize-ce-se--slomiti-na-penzijama 

СВЕ ВЕЋИ ПРОБЛЕМИ ПИО ФОНДА 

Бреме кризе ће се сломити на пензијама 

С. Кривокапић  

Ако пензионери буду пристизали овим темпом, а запошљавање не буде брже, пензије ће из 

буџета морати да се дотирају са сумом увећаном за 65 милијарди динара сваке године. 

Велики минуси у ПИО фонду 

За ову годину се укупна сума која се дотира из буџета попела на чак 290 милијарди, чиме може 

да се покрије дупло већи буџетски дефицит него што је планирано за ову годину, указују 

подаци Фонда ПИО. 

 

- Држава је на ивици финансијског колапса и сигурно ће се бреме сломити на пензијама. 

Колико су оне бедне илустроваћу чињеницом да сам видео свог професора са факултета како 

купује лек за срце на комад - рекао је Милан Грујић, члан Управног одбора ПИО фонда. 

  

Лош стандард пензионера неће бити бољи убудуће, док је потребно све више новца из буџета 

како би се пензије редовно исплаћивале. Разлог је то што смо стара и незапослена нација па 

пензионери много брже долазе на платну листу ПИО фонда него што млади добијају посао. 

Већ сад је однос радника и пензионера достигао један према један, а сматра се да је одржив 

однос три према један. Председник УО ПИО фонда Љубисав Орбовић, који је јуче изабран на 

ту функцију, каже да је уверен како ће држава морати да нађе начин да исплаћује пензије. 

 

- Стандард пензионера је врло низак и не могу да раде додатни посао и зато друштво мора да 

буде солидарно и да држава дотира Фонд износом који је потребан да би се пензије редовно 

исплаћивале - каже Орбовић. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/329446/Prosecni-kucni-budzet-52050-dinara 

Просечни кућни буџет 52.050 динара 

Бета  -Домаћинства у Србији су у првом кварталу 2012. године прошечно месечно располагала са 

52.050 динара, објавио је данас Републички завод за статистику. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/329567/Breme-krize-ce-se--slomiti-na-penzijama
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/329446/Prosecni-kucni-budzet-52050-dinara
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Од укупно расположивих средстава 94,3 одсто су приходи у новцу, а 5,7 одсто приходи у натури. 

  

Највећи удео у новчаним приходима имају приходи из редовног радног односа - 46,5 одсто и 

пензије - 35,4 одсто. 

  

Издаци за личну потрошњу домаћинстава у Србији износе 49,421 динар, од чега је највећи удео 

издатака за храну и безалкохолна пића - 40,3 одсто, навео је РЗС. 

  

Подаци о потрошњи су прикупљени анкетом 1.146 домаћинстава. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/329447/Gradjevinari-Stopirati-rad-na-gradilistima-od-10-do-17-sati 

Грађевинари: Стопирати рад на 
градилиштима од 10 до 17 сати 

Бета  

У периоду највећих врућина, од 10 па до 16 или 17 сати рад на градилиштима у Србији би 

требало обуставити да би се заштитило здравље радника, препоручио је данас председник 

Савеза самосталних синдиката грађевинара Душан Вуковић. 

Он је агенцији Бета казао да обустава рада на градилиштима у том периоду, посебно у данима 

када су температуре више од 36 степени Целзијусових никако неће умањити производну 

активност, већ ће само сачувати здравље радника и сманити број повреда. 

  

"Ову препоруку требало би да да Управа за безбедност на раду, јер радници ионако раде у 

веома лошим условима, а на високим температурама, посебно на отвореним градилиштима та 

ситуација је још гора и већа је учесталост повреда, опекотина, кожних болести и алергија", 

казао је Вуковић. 

  

Према његовим речима, ова препорука би требало и да се озваничи кроз Колективни уговор 

или изменама појединих законских аката. 

  

Он је објаснио да постојећа решења из Колективног уговора прецизирају само да се праве 

чешће паузе, пије више течност, да се радници склањају са скела и опасних висина или да се 

смењују на лакша радна места да не би колабирали. 
 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/329447/Gradjevinari-Stopirati-rad-na-gradilistima-od-10-do-17-sati
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Pojas-za-spasavanje-siromasnih.sr.html 

Појас за спасавање сиромашних 

Сваки десети грађанин наше земље живи у беди, а сваки четврти је незапослен 

Ако криза увек погоди највише оне који имају најмање како да им се помогне да им не буде још 
теже? Које мере држава треба да донесе како их евентуално замрзавање плата и пензија, као и 
повећање ПДВ-а не би још више угрозило? 

У претходне четири године социјална слика Србије поприлично се променила. Тако је данас 
сваки десети грађанин наше земље сиромашан, а сваки четврти је незапослен. Ако нису 
допринели погоршавању јавних финансија зашто би сада морали додатно да испаштају? 

Заговорници политике штедње једноставно кажу: прво свима мора да нам буде горе да би нам 
касније било боље. Јер, алтернатива мерама штедње, које предлаже Фискални савет, јесте 
дужничка криза са знатно већим падом запослености и реалне вредности доходака грађана. У 
свом последњем извештају, у коме између осталог предлажу повећање ПДВ-а и замрзавање 
плата и пензија, чланови Фискалног савета кажу  да би програм за уравнотежење државног 
буџета привремено смањио стандард грађана. Боље је, сматрају, да тај пад буде плански него 
стихијски. 

„То је неопходан услов да би се спречила дужничка криза и још већи пад стандарда грађана”, 
пише у њиховом извештају. У том документу наводи се неколико мера којима би се, на неки 
начин, заштитили најсиромашнији слојеви становништва. 

– Материјални облици социјалне помоћи домаћинствима и минималне пензије били би 
изузети од замрзавања и индексирали би се према расту потрошачких цена. Тиме би се 
најсиромашнији грађани заштитили од повећања пореза и подизања цена које држава 
контролише. На нивоу републике формирао би се фонд за једнократну помоћ, а локалне 
заједнице би се активније укључиле у социјалну заштиту – предлажу чланови Фискалног 
савета. 

Јер, локалне заједнице ће, чак и у случају да се промени Закон о финансирању локалне 
самоуправе, располагати са више средстава него што је то био случај у периоду од 2006. до 
2008. године, па би део тог новца могле да користе за програме социјалне заштите, додаје се. И 
то тако што би обухватили и оне грађане који су у тешком материјалном положају, а не примају 
помоћ из буџета Републике. 

................................................. 
Цео текст прочитајте у штампаном издању од 22. јуна. 
 
 
 
 
 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Pojas-za-spasavanje-siromasnih.sr.html
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http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Tesko-do-invalidske-penzije.sr.html 

Тешко до инвалидске пензије 

Лане одобрено само 13.116 пензија или 35 одсто од свих поднетих захтева. – За сваки 

поновљени захтев, неопходна и нова документација 

 

Породица Десанке Радуловић (61) из Београда више не зна шта им теже пада: болест мајке и 
супруге, која се из дана у дан погоршава или то што је за четири године шест пута одбијена за 
инвалидску пензију. Ова наставница марксизма, уз свог мужа који је војно лице, селила се из 
места у место по Хрватској, па је у њеној радној књижици остало убележено само 12 година 
радног стажа и то оствареног у Хрватској. Рат их је довео у Београд. Ту се Десанка разболела, а 
све време је била незапослена. После операције, постаје тежак и непокретан болесник. Ипак, 
ни после шест излазака пред комисију, на којој су чланови породице увек добијали закључак да 
је „привремено радно неспособна”, ова жена није успела да добије инвалидску пензију. 

Ово је само једна од прича људи који су се протеклих дана јавили „Политици” тврдећи да се 
данас до инвалидске пензије стиже теже него икада пре, чак и када је реч о озбиљним 
болестима. Многи тврде да се захтеви са психијатријским дијагнозама, такозване Ф шифре, 
готово аутоматски одбијају, а да се пензије одобравају само болесницима са раком у последњој 
фази болести. 

Др Александар Милошевић, директор Сектора за медицинско вештачење Републичког фонда 
пензионог и инвалидског осигурања (РФ ПИО), за „Политику” каже да је тачно да су услови за 
добијање инвалидске пензије последњих неколико година пооштрени и објашњава да је то 
учињено пре свега због великог броја злоупотреба. 

Зато не чуде подаци РФ ПИО да се из године у годину број инвалидских пензионера смањује. 
Тако је у 2011. години поднето 35.255 захтева за остваривање права на инвалидску пензију. Од 
тог броја усвојен је захтев 13.116 осигураника, што значи да је око 35 одсто од укупног броја 
добило позитивно решење. 

Др Милошевић објашњава да се Законом о пензијском и инвалидском осигурању ово право 
може остварити само уколико постоји потпуни губитак радне способности: више не постоји 
преостала радна способност (трећа категорија) или скраћено радно време (друга категорија). 

– Последњих година увели смо низ контролних механизама, како би спречили злоупотребе. 
Позиви осигураника на вештачење су централизовани, тако да ни подносилац захтева ни лекар 
до дана вештачења не знају распоред. Осим тога, обавља се контрола свих налаза, оцена и 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Tesko-do-invalidske-penzije.sr.html
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мишљења лекара-вештака. Закон предвиђа и обавезне контролне прегледе приликом добијања 
инвалидске пензије – каже др Милошевић. 

Према подацима фонда, најучесталије болести које доводе до губитка радне способности су из 
групе кардиоваскуларних болести, затим следе тумори, душевни поремећаји и остало. Др 
Милошевић појашњава да вештаци процењују радну способност, а не шифре болести. 

На питање зашто су грађани одбијани по шест пута и колико су стручни лекари у комисијама, 
др Милошевић објашњава да комисије не постоје од 1997. године. 

– Вештачење обавља лекар-вештак, појединац, одговарајуће специјалности, чији рад 
контролише Одељење за контролу налаза. Осигураници могу подносити захтев неограничен 
број пута, што не значи да ће остварити ово право. У одлучивању се у обзир узима комплетна 
приложена медицинска документација, оверена и потписана на одговарајући начин. Особе 
којима захтев није усвојен, могу да поднесу нови захтев, али тек када прође шест месеци од 
добијања решења којим је одбијен. Неопходно је да подносилац уз сваки нови захтев достави и 
нову медицинску документацију, а често се дешава да уз поновљени захтев добијемо само 
документацију која је већ вештачена – одговара др Милошевић. 

Он објашњава и да је фонд од јануара ове године надлежан и за пензије професионалних 
војних лица, као и за инвалидске пензије. Он додаје да није битно да ли су осигураници 
запослени или се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање. Што се радног 
статуса тиче, право на инвалидску пензију се остварује ако је узрок инвалидности повреда на 
раду или професионална болест, без обзира на дужину стажа. Ако је инвалидност последица 
болести или повреде ван рада, потребно је најмање пет година стажа осигурања за који су 
уплаћени доприноси. Изузетак су осигураници код којих је инвалидност настала пре 30. године 
живота, тако да је до 20 година потребна најмање једна година стажа осигурања, до 25 година – 
две године стажа осигурања, а до 30 година – три године стажа осигурања. Уколико осигураник 
испуњава услов за старосну, не може остварити право на инвалидску пензију. 

---------------------------------------------- 
Најучесталије болести које доводе до губитка радне способности 
*кардиоваскуларних болести 

*тумори 

*душевни поремећаји 

Оливера Поповић 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/fontana_grca_u_dugovima.4.html?news_id=242695 

Ни пет година после поништене приватизације нема решења за највеће хотелско предузеће 

из Врњачке Бање 

Фонтана грца у дуговима 

АУТОР: БОБАН КАРОВИЋ 

Врњачка Бања - Иако је хотелски комплекс „Фонтана“ из Врњачке Бање годинама био носилац 

туризма и развојна узданица у Врњачкој Бањи, после неуспешне приватизације фирма грца у 

губицима који су у прошлој години достигли 90 милиона динара и за седам милиона су већи од 

минуса из године пре. Рачун је блокиран више од осам месеци за скоро 60 милиона динара, а 

плаћања се одвијају преко ћерке фирме, Фонтана комерц. 
Предузеће јесте у реструктурирању, што би требало да значи како има подршку државе, али 
досадашњи потези власти не указују да ће се ускоро наћи решење или стратешки партнер. Око 
Фонтане се води и низ судских спорова, што бивши власници против државе, што обрнуто, 
њихов крај се не назире, а запослени већ губе наду да ће се вратити стара слава фирме која има 
и те како респектабилне капацитете. 

- Од поништавања приватизације, 2007. године није пронађено ниједно решење за Фонтану. То 
је најбруталнији пример неспособности државе и њених министарстава да решавају 
постприватизационе проблеме, али и пример чистог вандализма синдикалних вођа који су 
уско повезани са политичарима - каже за Данас Иван Трифуновић, доскорашњи директор 
Фонтане и оцењује да дешавања након приватизације највећег хотелског предузећа у Србији 
прете да угрозе комплетну привреду Врњачке Бање. 

Он наглашава да је основни проблем Фонтане то што још увек поседује 50.000 квадрата 
пословног простора у самом центру Бање, колико је остало након што су сви директори пре 
њега, од 1990. продавали луксузне објекте и тиме покривали губитке из пословања. 

- Ја сам прекинуо тај тренд, чак сам једну вилу и вратио, успео сам да исплатим велики део 
заосталих зарада и да у октобру 2009. уведем предузеће у реструктурирање. Али, ударац од кога 
се Фонтана није опоравила догодио се због обавезе настале непосредно пред мој долазак. 
Наиме, претходни директор је готово дан пред одлазак потписао са запосленима колективни 
уговор који је фирми наметнуо обавезу од 200 милиона динара, а Касациони суд је касније 
направио преседан и наложио принудну наплату по тужби радника, иако смо били у 
реструктурирању - објашњава Трифуновић. 

Ипак, највећи проблем Фонтане је неуспела приватизација. Подсетимо, фирма је продата за 
око пет милиона евра 2005. године конзорцијуму фиизичких лица, на шест рата уз обавезу да у 
наредне две године инвестира око три милиона евра. Уговор је раскинут 2007. јер је Агенција 
за приватизацију тврдила да инвестиција није реализована, док су из конзорцијума то 
негирали. Обе стране потегле су тужбе, па је Трговински суд у Београду пресудио у корист 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/fontana_grca_u_dugovima.4.html?news_id=242695
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конзорцијума а у другостепеном поступку спор је добила Агенција. То је био узрок новог 
замешатељства. Наиме, по одлуци Трговинског суда, Агенција је вратила власништво 
конзорцијуму и одмах потом наплатила 625.000 евра на име друге рате. У међувремену је 
поднела жалбу Вишем трговинском суду, који је закључио да инвестиција није доказана и 
вратио предмет у првостепени поступак. То је истовремено значило и да конзорцијум, по други 
пут, остаје без власништва. 

- Конзорцијум је желео да као инвестицију у Фонтану унесе ламелу четири апартманског 
насеља Језеро у Врњачкој Бањи, која је већ раније била процењена на више од три милиона 
евра. Ову инвестицију прихватио је овлашћени ревизор Агенције, али ју је Агенција, уз неке 
примедбе, у фебруару 2006. ипак одбила - објашњава природу спора око инвестиције Петар 
Тодић, један од шест чланова конзорцијума. 

Он тврди и да им није била омогућена ревизија одлуке Вишег трговинског суда јер је Веће 
Врховног суда сматрало да адвокат конзорцијума нема уредно овлашћење за заступање. „При 
том, Врховни суд није поништио и све претходне пресуде у којима нас је заступао исти адвокат 
и са истим овлашћењем“ истиче Тодић и додаје да Агенција није поштовала ни рок за унос 
инвестиције, јер је пре истека две године раскинула уговор. 

У Агенцији за приватизацију потврдили су за наш лист да је уговор са конзорцијумом раскинут 
због спорне инвестиције и да је та одлука потврђена правоснажном одлуком Вишег 
трговинског суда, и подсећају да су у овом предмету покренули и тужбу којом оспоравају 
одлуку Скупштине Фонтане из децембра 2005. о повећању основног капитала емитовањем „Б“ 
акција у износу од око 254 милиона динара. 

- Позитивна судска одлука је основ да се из Централног регистра ХОВ избрише упис 254.644 
акција у корист конзорцијума из Б емисије. У том спору, конзорцијум је поднео противтужбу 
којом је требало да се потврди да је купопродајни уговор на снази и да производи правно 
дејство. Пресудом Привредног суда у Београду из септембра 2011. усвојен је примарни тужбени 
захтев Агенције, а одбијени су противтужбени захтеви конзорцијума. Против те пресуде 
конзорцијум је поднео жалбу Привредном апелационом суду, а поступак по жалби је у току - 
наводе у Агенцији за приватизацији. 

И док спорови око Фонтане трају, јавност у Врњачкој Бањи спекулише да ли држава кроз те 
поступке настоји да заштити имовину фирме, или је, како тврде у конзорцијуму, она од њих 
отета како би припала „погоднијем“ власнику. Пред изборе се чак и доста спекулисало о томе 
ко би могао бити нови купац, али на крају ни једна од теорија није постала реална опција. 
Једино што јесте извесно, то је губитак који се увећава и то у месту које живи једино од 
туризма. 

Без Управног одбора 
Фонтана тренутно нема ни управни одбор, јер ни на последњој седници Скупштине, протекле 
недеље, он није именован. За такву ситуацију бивши директор Иван Трифуновић оптужује 
заступницу капитала Соњу Веселиновић, за коју тврди да на притисак синдиката још у априлу 
захтевала од чланова Управног одбора да поднесу оставке, а исти захтев упутила је и њему у 
мају ове године, на ванредној скупштини предузећа. Проблем је, каже Трифуновић, што је 
Веселиновићева прекршила Закон о привредним друштвима и на самој седници проширила 
дневни ред, сменила старог и поставила новог директора. 

Смена или оставка 



15 

 

Доскорашњи директор Фонтане Иван Трифуновић тврди да је пре око месец дана смењен са 
места директора иако за то није било разлога, као и да је после принудног одмора распоређен 
у рачуноводство. Међутим, у Агенцији за приватизацију кажу да Трифуновић није смењен већ 
да је самоиницијативно поднео оставку, након чега је именован нови директор. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sindikalac-na-funkciji-kod-penzionera 

Синдикалац на функцији код пензионера 

Председник најутицајнијег Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав 
Орбовић изабран је за председника Управног одбора Фонда пензијско-
инвалидског осигурања.  

Одлуку је донео УО Фонда и он ће ту функцију обављати до 7. фебруара 2014. године, када се 
навршава двогодишњи мандат председника из реда осигураника. 

Досадашња председница УО Славица Савић је одлуком Председништва већа Синдиката 
разрешена дужности члана УО, почев од 1. јуна, а СССС је уместо ње предложио Орбовића. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sve-skuplje-gradjanima-sve-tanji-novcanici 

Све скупље, грађанима све тањи новчаници 

Неке врсте месних прерађевина поскупеће до краја месеца од шест до девет 
процената, а већ су повећане цене меса, уља, безалкохолних пића, сокова, млека и 
млечних производа, кућне хемије и козметике. 

 Трговци нерадо причају о поскупљењима, правдајући их новим ценовницима добављача, а они 
се пак позивају на раст курса евра и веће трошкове за набавку сировина. 

Потрошачи и потрошачке организације негодују због новог таласа поскупљења, истичући да је 
то удар на ионако скроман кућни буџет и низак стандард. 

Почетком јуна смрзнута теста поскупела су три одсто, млечни намази и прилози за осам а пиво 
пет процената, док су цене безалкохолних пића увећане четири одсто, кечапа за три до осам 
процената, рекли су за Танјуг трговци. 

Цене цералија подигнуте су за четири одсто, пиринча за пет одсто, месо је током овог месеца 
поскупело за пет до 20 процената. Сухомеснати производи појединих кланичара већ су 
поскупели за три до 13 одсто. Кућна хемија, средства за личну хигијену и козметика такође су у 
јуну поскупели за три до 10 одсто. Нове цене безалкохолних пића и сокова више су за два до 12 
одсто, док је јестиво уље "скупље" од пет до девет одсто. 

Стручњаци су данас у изјавама Танјугу оценили да разлог за наведена поскупљења "лежи" пре 
свега у кретању курса домаће валуте према евру. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sindikalac-na-funkciji-kod-penzionera
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sve-skuplje-gradjanima-sve-tanji-novcanici
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Експерт Привредне коморе Србије (ПКС) Војислав Станковић мишљења је да је курс у 
значајној мери уздрмао постојећи однос цена и постојеће паритете. Станковић је додао да је 
поскупљење јестивог уља пред жетву сунцокрета и соје постало традиција, иако за то нема 
основа. 

"Прерађивачи подигну цене сваке године, била она родна или неродна", казао је Станковић, 
који је саветник председника ПКС за пољопривреду. Како је оценио, "ово све што се ради, ради 
се чисто да се трошак откупа пребаци на терет потрошача". 

Станковић је указао да је на подизање цене флаширане воде, пива и сокова вероватно највећи 
утицај имала амбалажа и трошкови транспорта, а одређен удео и курс динара. 

Он је закључио да ће се сваки раст цена воћних сокова неповољно вратити произвођачима због 
даљег пада тражње, изразивши наду да ће они то сами схватити и извршити корекцију цена у 
догледно време. 

Коментаришући последњи талас поскупљења прехрамбених производа председник Друштва 
аграрних економиста Србије Миладин Шеварлић рекао је за Танјуг да треба имати у виду да 
сви произвођачи и учесници на тржишту практично реагују на промену девизног курса. 

"То је један од разлога, а други - када је реч о неким производима, евентуална тражња на 
иностраном тржишту и присуство ино-партнера који откупљују значајне количине", навео је 
он. 

Шеварлић је додао да је питање какав ће став ова техничка влада, уколико се не конституише 
нова, имати о евентуалном продужењу рока важења Уредбе о ограничењу маржи на основне 
животне намирнице, оцењујући да дугорочно марже не би требало ограничавати. 

Влада Србије је крајем децембра прошле године усвојила Уредбу којом су марже на основне 
животне намирнице ограничне на десет процената. Уредба је донета на шест месеци и 
практично истиче 30 јуна. 

Како је истакао, треба повећавати конкурентност на тржишту, јер једино тако може доћи до 
уравнотежења односа понуде и тражње. 

Председница Центра потрошача Србије (ЦЕПС) Вера Вида нагласила је да и најмање 
поскупљење животних намирница велики ударац на ионако "танак џеп српског потрошача". 

"Очевици смо да је у протекла два месеца скоро све поскупело, па ако имате у виду да се од 
укупног буџета 45 одсто одваја на храну онда је јасно у каквом су положају потрошачи", 
нагласила је Вида. 

Она је указала да су светска економска криза и пад вредности динара према евру свакако 
утицали на повећање цена производа апелујући на трговце да се су "овим тешким тренуцима 
солидаришу са потрошачима и обуздају раст цена". 

Потрошачи су у анкети Танјуга рекли да ионако "једва крпе крај са крајем" а да ће због нових 
поскупљења "додатно морати да стежу каиш" и одричу се појединих производа. 

Они су истакли да су највише осетили поскупљења хране, комуналија и бензина и да, пре него 
што крену у трговину, добро размисле шта могу да убаце у своју потрошачку корпу. 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/gori-standard-samo-u-albaniji-i-bosni 

Гори стандард само у Албанији и Босни 

Бруто домаћи производ Србије по становнику, мерен према стандардима куповне 
моћи, био је у прошлој години 35 одсто просека Европске уније, показали су 
прелиминарни подаци које је објавио завод ЕУ за статистику Евростат. 

 Осим тога, БДП у Србији према стварној индивидуалној потрошњи је износио 44 одсто 
просека ЕУ, објављено је на сајту Евростата. 

Нижи стандард од Србије имају само Албанија и Босна и Херцеговина, с 31 одсто просека ЕУ 
према куповној моћи и 34 одсто према стварној потрошњи за Албанију, а 29 одсто, односно 35 
за БиХ. 

Кад је реч о земљама бивше Југославије, најбоље је пласирана Словенија, с 84 одсто, односно 
81 процентом просека ЕУ, и Хрватска са 61 односно 56 одсто, док су два места испред Србије 
заузеле Црна Гора и Македонија. 

Најбогатија земља ЕУ је Луксембург, чији БДП по становнику износи 274 посто европског 
просека према куповној моћи, а 150 посто према стварној индивидуалној потрошњи, показали 
су подаци Евростата. 

Иза Луксембурга, на другом месту је Холандија, са 131 односно 113 посто просека ЕУ, а следе 
Аустрија (129 односно, 117 посто), Ирска (127, односно 120 посто), Шведска (126, односно 115 
посто), Данска (125, односно 113 посто) и Немачка (120, односно 119 посто). 

Најсиромашнија чланица ЕУ је Бугарска, чији БДП по становнику према куповној моћи износи 
45 одсто европског просека, а према стварној индивидуалној потрошњи 44 одсто, а испред ње 
су Румунија (са 49, односно 47 одсто), Летонија (58, односно 56 одсто) и Литванија (62, односно 
66 одсто). 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/spas-za-%E2%80%9Ejugoremediju%E2%80%9D-stize-iz-amerike 

Спас за „Југоремедију” стиже из Америке 

Основни суд у Зрењанину обуставио је принудну наплату дуга фабрике лекова 
“Југоремедија” која се обављала јавном продајом свих удела које та фабрика има у 
новом погону предузећа “Пенфарм”. Извршни поступак у овом суду вођен је по 
предлогу Срђана Сараволца из Зрењанина. 

 – Поднеском од 25. маја извршни поверилац је известио суд да је дужник у целости измирио 
потраживање. Стога је повукао предлог за извршење у целости и предложио суду да донесе 
решење којим ће обуставити поступак – изјавила је јуче заменица вршиоца дужности 
председника зрењанинског Трговинског суда Загорка Живанкић. 

О судбини “Југоремедије”, фармацеутске куће коју већ дуже потресају пословни проблеми, 
расправљаће се и 29. јуна, за када је заказана Скупштина акционара. Рачун фабрике је у 
блокади дуже од 200 дана за 370 милиона динара, док је 460 запослених на принудном одмору, 
стрепећи од стечаја. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/gori-standard-samo-u-albaniji-i-bosni
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/spas-za-%E2%80%9Ejugoremediju%E2%80%9D-stize-iz-amerike
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Спас од пропасти менаџмент “Југоремедије”, предвођен в. д. директора Здравком Деурићем, 
види у директору америчке фирме “Блу роуз траст фаунд” Душану Давиду Младену, који с 
Агенцијом за приватизацију води разговоре да би постао власник зрењанинске компаније, 
откупом 42 одсто државног удела, а можда и целокупног власништва, ако на то пристане 
Скупштина. 

У писму које је Давид Младен, као потенцијални купац, упутио директору Агенције Владиславу 
Цветковићу, предочен је план инвестиција који би, како тврди, спровео у дело уколико би 
преузео “Југоремедију”. 

– С обзиром на то да сам рођен у околини Зрењанина, а већ више од четрдесет година живим и 
радим у Америци, желим да инвестирам у свој родни крај и својим малим доприносом 
омогућим да једна од препознатљивих зрењанинских фирми и даље ради и тиме омогући 
егзистенцију својим радницима и развоју града. Уколико постанем већински власник, 
“Југоремедија”неће мењати своју основну намену и функцију, дакле и даље ће радити у сектору 
фармације, на много вишем нивоу квалитета и проширења производње – обећава амерички 
инвеститор, и наглашава да није заинтересован за то да предузеће преузме после стечајног 
поступка. 

Давид Младен поручује да је спреман да у најкраћем року инвестира у покретање производње, 
али да је потребно да се рефинансирају дугови поверилаца преко банке у којој његова фирма 
има рачун, као и да се купе акције из портфеља Акцијског фонда и Фонда ПИО. 

– Та два поступка – рефинансирање дугова и куповина акција, морају бити усклађени и 
временски темпирани да би моји напори и улагања имали сврху – подвлачи Давид Младен, и 
најављује деблокаду рачуна “Југоремедије”. 

Ж. Балабан 

Тешка пословна ситуација 

Душан Давид Младен каже да ће његов план опоравка “Југоремедије” бити реализован 
средњорочно. Али, додаје да је потребно да се што пре обави процес приватизације. 

 

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1005:problem-dugovanja-tesko-

resiv&catid=11&Itemid=122 

Проблем дуговања тешко решив 
Министар здравља Зоран Станковић 

Нова Влада Србије ће морати да реши дуговања у здравственом систему, с обзиром на то да је 
поништена одлука претходне владе коју није прихватила фармацеутска индустрија, изјавио је 
јуче министар здравља Србије у техничкој влади Зоран Станковић. Рекли смо јавности основне 
проблеме здравства и између осталог то да правни субјекти не уплаћују здравствено осигурање 
за своје раднике. Здравствене установе данас дугују око 300 милиона евра што добављачима 
лекова, што за енергенте или по другој основи, рекао је министар новинарима током скупа Да 
ли је српско здравство најгоре у Европи?. 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1005:problem-dugovanja-tesko-resiv&catid=11&Itemid=122
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1005:problem-dugovanja-tesko-resiv&catid=11&Itemid=122
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Станковић је истакао да је то предочио Влади која је са закашњењем донела одлуку коју је 
фармацеутска индустрија, како је казао, у први мах прихватила, а касније није, после чега је и 
поништена. Станковић је подсетио да је основни проблем неуплаћивање доприноса 
Републичком фонду за здравствено осигурање (РФЗО) који финансира здравствене установе. 
Он је навео да је буџет Министарства здравља од 35 милиона евра упола мањи него 2007, а 
буџет РФЗО од две милијарде евра, из којег се између осталог плаћају лекови и плате, није 
довољан са функционисање здравстенвог система. Нисам задовољан стањем у здравственом 
систему, али сви проблеми и недостатак правне регулативе, финансијске дисциплине и 
недостатак утврђивања одговорности у претходном периоду оптерећују здравствени систем и 
данас, рекао је Станковић поводом рангирања Србије на последње од 34 европске земље по 
квалитету здравствених услуга, што је тема данашњег скупа. Извештај о томе, представљен 
Европском парламенту, сачинила је холандска организација Хелт пауерхаус. У изради, по 
речима Станковића, ништа није званично затражено из Министарства здравља. Ако неко данас 
покушава да прикаже да се ништа не ради против корупције, морам да питам шта је са 
Институтом за онкологију у Сремској Митровици. Тамо је било седам осам инспекција - 
буџетских, УБПОК-а, министарства здравља и других, и установили су стање предали случај 
правосуђу и тужилаштву. Шта даље да уради здравствени систем? Да ли да водимо истрагу и 
утврђујемо кривицу или то треба неко други?, упитао је он. Станковић је додао да треба 
утврдити ко и под којим околностима износи неке податке. Ја бих вас замолио, почните од 
мене, али онда видите шта су ти људи до сада остварили у здравственом систему, казао је 
министар. На скупу у згради Народне банке Србије учествовали су и представници удружења 
пацијенета, заштитиник грађана Саша Јанковић, здравствених установа и Лекарске коморе 
Србије. Бета 

Орбовић нови председник УО Фонда ПИО 

Председник најутицајнијег Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић 
изабран је јуче за председника Управног одбора (УО) ПИО Фонда. Одлуку је донео УО Фонда и 
он ће ту функцију обављати до 7. фебруара 2014. године, када се навршава двогодишњи мандат 
председника из реда осигураника. Досадашња председница УО Славица Савић је одлуком 
Председништва већа СССС разрешена дужности члана УО, почев од 1. јуна, а СССС је уместо ње 
предложио Орбовића. УО Фонда ПИО је донео и одлуку о покретању поступка оцене 
законитости одлука Владе Србије о оснивању специјалних болница Жубор у Куршумлији и 
Златар у Новој Вароши, као друштава са ограниченом одговорношћу. Поводом тих одлука УО 
је одлучио и да затражи доношење привремене мере забране располагања тим специјалним 
болницама, имајући у виду да је у току судски поступак о утврђивању имовине. Према 
наводима Радне групе за реструктуирање Фонда, тај Фонд је у изгрању специјалне болнице 
Жубор у Куршумлијској бањи уложио око 17,9 милиона евра, а у болницу Златар у Новој 
Вароши око 37,9 милиона евра. На седници УО је речено да је то први корак у враћању имовине 
Фонда. 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1070:slepa-kazna-velika-

steta&catid=9&Itemid=120 

Слепа казна - велика штета 
Унија послодаваца Србије (УПС) јуче је затражила од Пореске управе да хитно обустави 
затварање фирми јер је то контрапродуктивно и подстиче ширење сиве економије. Затвараје 
објеката доводи до смањења промета, неисплаћивања зарада запосленима, а даље до 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1070:slepa-kazna-velika-steta&catid=9&Itemid=120
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1070:slepa-kazna-velika-steta&catid=9&Itemid=120
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отпуштања запослених и, у крајњем случају, до преласка у сиву зону. Тиме су на губитку и 
запослени и послодавци који легално послују и сама држава која губи стабилне приходе, 
наводи се у саопстењу УПС. Истиче се да привремено затварање кажњеним фирмама прави 
губитке далеко веће од новчаних казни предвиђених законом и тако, како се напомиње, доводи 
до пада буџетских прихода већих од прихода који је држава добила од казни. 

Сматрамо да је реч о кршењу права на рад и слободу предузетништва, и да овај вид казни мора 
бити резервисан само за случајеве где даљи рад представља опасност за здравље и безбедност 
запослених и грађана, наводи УПС. Изрицање казни у другим случајевима је, додаје се, 
нарочито штетно у кризним годинама током којих један месец лошег пословања може бити 
кључан између опстанка и гашења фирме и радних места. Према УПС, улога Пореске 
инспекције треба да буде обезбеђивање наплате пореза, а не просто пуњење рупе у буџету кроз 
кажњавање и затварање привредних субјеката, што јој је, како се чини, постао главни циљ и 
разлог постојања. 

 

 


