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Тринаеста пензија чека буџет 
Б. СТЈЕЉА  

Помоћ за најсиромашније пензионере још неизвесна, потребно преко две 

милијарде динара. Прву рату чека 508.765 пензионера. Исплата тек након 

ребаланса буџета у Скупштини Србије 

 
НЕСТРПЉЕЊЕ пола милиона пензионера у Србији све је веће, нарочито што још нико у Влади 
РС не може са сигурношћу да каже којег ће тачно датума почети исплата “тринаесте пензије”. У 
кабинету Јована Кркобабића, министра рада, запошљавања и социјалне политике, очекују да се 
прва од укупно четири рате подели најкасније до краја месеца, али додају да завршну реч има 
Министарство финансија, и то тек након 15. септембра, када је највљен ребаланс републичког 
буџета. 
 

- Засада је још рано да говоримо колико ће тачно бити корисника и када ће бити прва исплата - 
рекао је Иван Мимић, финансијски директор Републичког Фонда ПИО. - Још ништа није 
договорено коначно. Знаће се све када се усвоји ребаланс. 
Ипак, како “Новости” сазнају, друга рата је планирана за крај године, а док би преостале две 
ишле истом динамиком - квартално. Трећа би, дакле, била у априлу, а последња на јесен 2013. 
године. 
БЕОГРАД ЋЕ ДА УШТЕДИРЕЦЕПТ за помоћ најугроженијим пензионерима држава је 
преписала од Београда. Градске власти су најавиле да ће са том праксом (која се финансира из 
сопствене касе) наставити и у идућој години. А пошто је држава у исплату тринаесте пензије 
укалкулисала и београдске пензионере, главни град би могао да уштеди 223.236.000 по свакој 
рати. 

И спискови би могли бити нешто краћи од првобитно израчунатих, и то пошто се заврши 
“тријажа”, односно са листе избришу они који су део стажа одрадили изван наших граница.  
Тако ће без ове помоћи остати сви “сразмерни пензионери” односно они којима део пензије 
стиже из иностранства па чак и из бивших југословенских држава - Хрватске, Црне Горе, 
Републике Српске, БиХ...  
Самим тим, уместо 514.000 првобитно пребројаних кандидата, ова ће листа највероватније 
имати максимално 508.765 пензионера који примају мање од 15.136 динара месечно. 
Из категорије запослених помоћ од укупно 20.000 динара ће добити 307.624 пензионера и за 
њих ће, само за прву рату, бити потребно највише новца односно тачно 1.230.496.000 динара.  
На другом месту по издвајањима су пољопривредници, па је за њих 188.444 неопходно 
753.776.000 динара. За 12.603 бивших предузетника потребно је издвојити 50.412.000 динара. 
Најмање угрожених је међу војним лицима. Скромне пензије прима само 94 бивших војника и 
за подебљавање њихових примања потребно је само 376.000 динара. 
Укупни расходи за исплату прве рате тако би достигли 2.035.060.000 динара, а још толико 
новца је потребно и за другу рату у децембру. Тај ће новац (4.070.120.000) бити уплаћен на 
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рачун Министарства рада чим се уради ребаланс републичке касе, док ће се новац за рате у 
2013. осигурати тек буџетом за следећу годину. 
 

ИСПЛАТЕ САМЕ ЗА СЕБЕ 
ПЕНЗИОНЕРИ који очекују прву рату у износу од 4.000 динара, свој новац неће добијати уз 
редовну пензију већ засебно. Са рачуна Фонда ПИО “лећи” ће им посебна уплата, независно од 
редовних примања. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.289.html:395457-Obradovic-Nemamo-para-za-vece-plate 

Обрадовић: Немамо пара за веће плате 
Милан БАБОВИЋ  

Министар просвете и науке Жарко Обрадовић: Повишица од по два одсто једина 

реална, очекујемо договор. Тражимо доказе о куповини радних места. Дачић и 

Вучић нису ривали 

 
ЧИМ се створе повољнији услови надам се да ћемо моћи значајније да повећамо плате. То је у 
интересу државе, али у овом тренутку су економске околности такве да је предложена 
повишица од два одсто у овој и два у следећој години једина могућа и реална. 
Ово је одговор министра просвете, науке и технолошког развоја Жарка Обрадовића на захтеве 
појединих синдиката да се зараде подигну најмање за трећину. 
Он тврди да је школска године у понедељак почела са занемарљивим губитком часова, иако су 
неки наставници штрајковали. Без обзира на те, готово традиционалне протесте, верује у 
договор и не очекује врућу јесен. 
 

* Откуд толики оптимизам да ће синдикати потписати протокол, када ће добити 
повишицу од свега два одсто? 
- Искрено се надам да ће превладати разум, иако смо свесни изузетно тешке економске 
ситуације у којој се држава тренутно налази. Не могу бити задовољан када неко штрајкује, јер 
сматрам да постоје много бољи начини да се запослени боре за своја права. Да се разумемо, и ја 
и мој колега Млађан Динкић сматрамо да би наставници требало да имају веће плате, али нам 
велики минус у државној каси практично везује руке. 
СВИ ДА ПОЛОЖЕ РАЧУНЕ* Зашто се у јавности ствара слика да СПС опструира 
преиспитивање сумњивих приватизација? 
Медији спекулишу да су, рецимо, у “аферу Агробанка” уплетени и функционери ваше партије...  
- О том фамозном списку сумњивих приватизација прва је јасно и гласно проговорила управо 
наша партија, а сада неки медији пишу да се социјалисти плаше хапшења. Неко је очигледно 
побркао бабе и жабе. Молим новинаре и дежурне политичке кухиње да пусте истражне органе 
да на миру раде свој посао. А мој став је да сви који су на било који начин уплетени у 
злоупотребе, морају да положе рачуне пред судом. 

* Може ли се довести у питање и редовна исплата зарада, а камоли 
повећањеплата? Поједини министри прорицали су да ће пара бити само за 
октобарску плату... 
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- Неће бити таквог сценарија. Ако смо пре само два месеца имали те црне прогнозе које 
помињете, онда је и редовна исплата зарада у овом тренутку изузетно важна, иако то можда 
некога неће задовољити. За време мог мандата потрудили смо се да покренемо социјални 
дијалог, а плате нису касниле. Најављено повећање јесте скромно, али ћемо сигурно одржати 
реч. Биће настављена исплата јубиларних награда, а сви просветни радници ће за школску 
славу Светог Саву добити једнократну помоћ од по 4.000 динара. 
* Када ће коначно бити утврђен коначан списак прекобројних у просвети? Зашто 
се толико чека на ту листу? 
- Тај податак требало би да буде објављен до 15. септембра. Из школских управа пристижу 
подаци колико наставника нема пун фонд часова и колики би могао да буде евентуални вишак 
запослених. 
* Хоће ли бити масовних отпуштања? Спекулише се да непун фонд часова има око 
28.000 наставника, а да су се, и поред тога, у последњих годину дана многи 
запослили... 
- Сви они који не буду могли да уђу у наставу, требало би да добију отпремнине. Истовремено, 
појавиће се и потреба за новим радним местима и прво ће се на тим позицијама запошљавати 
они са списка прекобројних, а који имају потребан стручни профил. Иначе, пре коначног 
податка, не бих лицитирао колико је прекобројних. А, што се тиче нових запослења, навешћу 
вам информације из државног трезора, који је једини меродаван да достави коначне податке о 
броју запослених. Они кажу да је, током протекле године, број запослених повећан за свега 163 
особе. 
* Од школске 2014. до 2015. почиње систем финансирања образовања по броју 
ученика. Неминовно је да ће много просветара тада остати без посла. Размишљате 
ли да држава узме кредит за отпремнине? 
- Тачно је да ће се тада јавити вишак запослених и кредит би нам био неопходан да бисмо 
решили то питање. Али, будите сигурни да нећемо улазити у тај систем док не обезбедимо 
социјални програм за прекобројне. 
 

* Форум београдских гимназија тврди да има доказе о трговини радним местима у 
просвети. Наводно, запослење “кошта” 7.000 евра. Имате ли икаква сазнања о 
томе? 
- До мене заиста никада нису стигле такве информације. Ако било ко има поуздане податке о 
таквим случајевима, јавно апелујем да се све достави полицији и тужилаштву. Ако заиста 
постоје такве злоупотребе, онда не смемо да дозволимо да се баца љага на једну узвишену и 
часну професију. 
* Јесте ли о томе разговарали са Ивицом Дачићем? 
- Са њим сам свакодневно у контакту и помињали смо и ту тему. 
* Ко би сад био задужен за распетљавање тог случаја, пошто се њему и Вучићу 
преплићу надлежности? Има ли прикривеног ривалства између њих двојице, које 
би могло да угрози јединство коалиције? 
- Никаквих трвења нема између њих двојице. Генерално сам задовољан радом владе у ових 
првих месец дана. Осећа се тимски дух, без обзира на велика искушења која нас очекују. Минус 
у државној каси је велико оптерећење, али се надам да ћемо и поред тога моћи да пронађемо 
пут да унапредимо стандард грађана. 
БЕОГРАД НЕ ДИРАМО* Хоћете ли раскинути коалицију са ДС и у Београду и прићи 
напредњацима?  
- О Београду нисмо још разговарали. Не знам како ће се ствари одвијати, али од нас неће 
потећи иницијатива за промену власти у престоници. 
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* Без обзира на то ваше задовољство, утисак је да су вас напредњаци практично 
“натерали” да раскинете коалиције са ДС на локалу... 
- Није ту било никаквих ултиматума. Председништво наше партије сагласило се да треба да 
дође до прекомпоновања власти у општинама по републичком моделу и ту ништа није 
необично. Сада нас за то највише нападају они који су то исто чинили пре четири године. 
* Зашто одуговлачите да формирате власт у Новом Саду? Сада тамо прети увођење 
принудне управе... 
- Не верујем да ће бити неких непредвиђених случајева. Сигуран сам да тамо постоји нова 
већина чију окосницу ћемо чинити ми и СНС. 
* Хоћете ли распустити општинске одборе који не пристану да уђу у савез са ДС? 
Лесковац се већ јавно побунио... 
- Не очекујем никаве потресе. У нашој партији седе искусни људи који знају шта је ред. Одлуке 
врха странке морају да се поштују. 
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Почели часови, понегде скраћени 
Е. В. Н.   

За око 900.000 ученика основних и средњих школа почела нова школска година, 

поједини просветари штрајковали. Генерација првака мања за 2.000. Без наставе 

у 55, а часови скраћени у 25 школа 

 
РАСПУСТ је завршен, а часови су почели за око 900.000 ђака основних и средњих школа. У 
већини од 1.796 школа у понедељак се одржала редовна настава, а према подацима 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у 25 школа часови су били скраћени на 
30 минута, а 55 школа било је у једнодневном штрајку упозорења. 
- Следеће недеље наставиће се преговори са синдикатима око понуде коју је дала Влада Србије, 
а до четвртка би они требало да дају своје сугестије - рекао је Зоран Костић, помоћник 
министра просвете. 
 

На протесту неколико стотина чланова Уније синдиката просветних радника, на београдском 
Тргу Николе Пашића, речено је, међутим, да је настава потпуно била обустављена у 72 школе, а 
да су у 134 часови били скраћени на 30 минута или није одржан први час. 
Само прваци ни у једној школи нису осетили штрајк - старији ученици организовали су им 
приредбе, а учитељи пожелели добродошлицу када су први пут сели у клупе. 
НОВЕ ШКОЛЕ и ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕУ ПОЈЕДИНИМ градовима ђаци су ушли у нове 
учионице. Ученици ОШ “Светозар Марковић” у Краљеву добили су реконструисану спортску 
салу, која је била тешко оштећена у земљотресу пре две године. Обнову је са 300.000 долара 
финансирала европска команда америчких војних снага, а отварању су присуствовали први 
потпредседник Владе Александар Вучић и амерички амбасадор Мери Ворлик. Градоначелник 
Београда Драган Ђилас обишао је у понедељак нови ОШ “Милена Павловић Барили” у 
београдском насељу Вишњичка Бања. Нове школе добили су и ученици у селу Рибаре код 
Јагодине и Супска код Ћуприје. И у школи у селу Дражевићи код Нове Вароши у понедељак се 
огласило звоно у обновљеној школи. 
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У највећем броју од око 1.300 основних школа у Србији и ове године број првака се смањио. 
Још се не зна за колико, али Министарство просвете и синдикати лицитирају - првака има 
између 72.000 и 75.000. У клупама их је и мање, јер је у генерацији садашњих првака рођено 
тек 72.180 малишана, а око пет одсто њих никада не крене у школу. Према проценама 
министра просвете Жарка Обрадовића, за 2.000 их је мање него лане. 
Зато су и учионице све празније. Матичних основних школа је нешто више од 1.300, а укупно је 
4.500 школских објеката. Свега десет одсто деце иде у две трећине школа, а осталих 90 одсто 
основаца је у преосталој трећини осмолетки. У Топличком и Пиротском округу, на пример, ове 
године чак 11 одељења има само једног ђака. У Поморавском округу је стотину првака мање 
него лане. У 48 основних школа седам општина Пчињског округа у учионицама су 2.532 
првака, што је за 15 одсто мање него прошле године. 
С већим бројем првака могу да се похвале школе на КиМ, где је школска година почела за 
укупно 25.000 ученика. Неки школски објекти још су без воде, која је искључена због 
неплаћених дугова, па ће у њима настава можда бити прекинута. 
- Боље је прекинути наставу него ризиковати да дође до епидемије. Ако вода не буде пуштена, 
мораћемо да прекинемо часове - рекао је начелник Школске управе за КиМ Предраг 
Стојчетовић, и изразио очекивање да ће надлежна министарства у Влади Србији уложити 
напоре да овај проблем реше. 
У свим основним, средњим школама и предшколским установама на северу Космета у 
понедељак су одржани протестни скупови, са којих је послата порука Кфору и осталим 
међународним мировњацима у Покрајини “да престану с политичким насиљем”. 
Средњошколци који путују до својих школа захтевали су да Кфор престане са блокадом путева. 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Pocela-nastava-80-skola-u-strajku.sr.html 

Почела настава, почели штрајкови 
просветара 

Просветари предали захтеве председнику Србије и премијеру. – Око 30.000 наставника нема 

пуни фонд часова 

Нова школска година почела је јуче за све основце, средњошколце и просветне раднике у 
Србији – али није свима исто почела. Прваци су дочекани. Старији школарци у 80 школа ван 
Београда имали су само први час или скраћену наставу зато што су њихови наставници 
одлучили да се првог школског дана окупе у престоници на Тргу Николе Пашића, где је 
одржан протест упозорења Уније синдиката просветних радника Србије. 

– Први школски дан углавном се потроши на виђање са другарима, узимање распореда часова, 
нема предавања из градива, тако да ће овај једнодневни протест најмање оштетити децу. Скупу 
просветних радника не присуствују учитељи и учитељице који треба да приме прваке – казао је 
Александар Алексић, професор једне београдске школе, објашњавајући да су се чланови уније 
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окупили да јавно кажу да ће образовни систем пропасти уколико се не побољша положај 
наставника. 

Од укупно 1.796 школа у Србији, њих 80 или 1,4 одсто подржало је овај штрајк, и то су школе из 
Зрењанина, Крагујевца, Краљева, Ужица, Чачка, Крушевца и Сомбора, према подацима 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

– У 25 школа одржан је први час, а потом није било наставе, док су у осталим школама часови 
трајали по 30 минута – саопштио је Зоран Костић, помоћник министра просвете, напомињући 
да су у Београду све школе радиле. 

Најавио је да ће синдикати своје предлоге за допуну протокола доставити до четвртка, и да се 
идуће недеље може очекивати наставак разговора владе и синдиката. 

– Не решавамо све проблеме ако потпишемо протокол. Имамо хиљаде проблема: од 
нормативних аката до правилника, преко непосредног рада са ученицима, то не може да се 
реши протоколом. Постоје стратешки циљеви у преговорима са Министарством просвете и 
владом, то нису паре, дакле нису плате. Знамо да је буџет републике у великим проблемима и 
да нема новца, али и не радимо за плату. Просветни радници раде из љубави. Час непосредног 
рада са ученицима кошта 230 динара, за те паре професор држи час за 30 ученика, припрема 
увод, разраду, вежбање и понављање градива. У ту цену не улази никакво друго ангажовање – 
образлаже Јеврем Цвјетиновић, наставник и члан уније. 

Напоменуо је да око 30.000 просветара данас ради са непуним фондом часова, и да би 
технолошки вишкови могли да буду ангажовани да преузму часове у школама где недостаје 
кадра. 

Делегација уније је јуче предала своје захтеве председнику Србије Томиславу Николићу и 
премијеру Ивици Дачићу, после протестног скупа чији су учесници поручили да не пристају на 
понуду владе да се у октобру зараде просветара повећају за два одсто. Према евиденцији овог 
просветног синдиката у једнодневном штрајку упозорења учествовало је око 200 школа, а у око 
70 осмолетки и средњих школа наставе није било. 

– План је да овим протестом покажемо незадовољство и приволимо Министарство просвете и 
власт да разговарају са нама о свим важним питањима, јер ми не указујемо само на проблеме 
већ нудимо и решење. Не пристајемо на то да Србија најмање улаже у образовање, а да има 
само шест одсто факултетски образованих, и чак 40 одсто оних који су завршили само основну 
школу – појаснио је Драган Матијевић, председник уније чије чланство чине просветни 
радници запослени у око 700 школа. Они захтевају да плате у октобру буду усклађене са 
инфлацијом, а да од следеће године имају 30 одсто веће зараде од просека. Желе да се реши 
проблем вишка запослених у просвети и да просветни радници добију боље услове за рад. 

М. Симић Миладиновић 
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Пут до радних места, или раме за плакање 

Србија је добила Национални савет за привредни опоравак, а док једни тврде да ће 
то бити озбињна институција чије резултат ће бити нова радна места , има и оних 
који мисле да ће то бити само још једанм дебатни клуб где ће наши бизнисмени 
моћи да се изјадају над тешком судбином која их је смашла. 

- Национални савет за привредни опоравак  који је основала Влада Србије, биће место на коме 
ће се укрстити ставови представника привреде, економске струке, банкарства и власти ради 
налажења најбољих решења за покретање српске економије- изјавио је  јуче потпредседник тог 
тела Бранислав Грујић. 

Национални савет за привредни опоравак, којим ће председавати премијер Ивица Дачић, има 
три потпредседника и 21 члана међу којима су истакнути привредници, банкари и економисти. 

Грујић, који је председник Српског пословног клуба „Привредник” и компаније ПСП Фарман, 
истакао је да ће се кроз разговоре у савету установити шта је све неопходно за напредак и 
покретање српске привреде и то је основни циљ тог тела. 

„То је место где системски треба да се сусретну банкари, економисти, привредници, министри и 
да на синхронизован начин пробамо да направимо квалитетнији амбијент за привређивање”, 
објаснио је он. 

Прво заседање савета, који је влада основала прекјуче, требало би да се одржи до краја 
седмице, а његови чланови још не знају да ли ће се састанци одржавати редовно или по 
потреби. 

Члан савета и председник ИТМ групе Топлица Спасојевић истакао је да ће основна улога тог 
тела бити да стави фокус на економију „која је до сада била запостављена, а последица тога 
биле су негативне стопе раста и велика незапосленост”. 

„Ми у савету треба да побројимо све потенцијале које српска привреда има и да пробамо да их 
активирамо са основним циљем да увећамо запосленост и извоз и омогућимо економску 
перспективу овој земљи”, рекао је Спасојевић  . 

Он је оценио да је добро је што је састав савета мултидисциплинаран и што су у њега ушли и 
економисти, банкари, али и привредници „који знају шта су потенцијали, а шта проблеми 
привреде и шта недостаје да бисе ствари активирале”. 

Један од чланова савета је и почасни председник компаније „Таркет Синтелон” Никола 
Павичић, који је нагласио да би савет требало да допринесе прављењу концепта структурних 
реформи српске економије, на основу којег би биле донете појединачне економске политике 
као што су политика курса, камата и политика подршке производње и извоза. 

„Концепт реформи треба да одреди шта је циљ коме тежи Србија, какву економију жели, када 
ће да реши два главна проблема - буџетског и спољнотрговинског дефицита, што су два тега 
која Србију вуку на дно и у економски слом”, навео је Павичић у изјави за Тањуг. 
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Он је указао да се у наредне четири године мора решити питање буџетског дефицита, односно 
свођење јавне потрошње у склад са оствареним бруто домаћим производом и обезбедити извоз 
већи од увоза, који ће омогућити да се из девизног прилива од извоза робе и услуга подмирују 
енормно високе обавезе које имају држава и предузећа. 

Е. Дн. 
 

Помоћ инвеститорима 
Потпредседница „Делта Холдинга” Јелена Крстовић је изјавила да ће се, као члан савета, 
залагати за стимулисање домаћих и страних инвеститора пореском, монетарном и 
административном политиком, за повећање потрошње и платне способности грађана и за 
стабилизацију курса динара. 

- Свесни смо сложености економске ситуације и један од најважнијих задатака владе је свакако 
повећање привредне активности. Стабилизација курса је неопходна мера у циљу стварања 
амбијента за редовно пословање и планирање будућег развоја Србије- навела је Крстовић. 

 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/penzije-vece-dva-ili-sest-posto 

Пензије веће два или шест посто 

Сва је прилика да ће ова власт испунити предизборно и постизборно обећање и 
пензије заиста у наредном периоду неће бити ни смањене ни замрзнуте. Наиме, 
ако је судити по “понудама” које су претходних седмице представници 
министарстава здравља и просвете изнели пред синдикате држава тренутно може 
да плате запослених у јавном сектору од 1. октобра повећа за два одсто, онда је 
логично да ће толико порасти и пензије. 

Ако се, пак, то заиста примени од 1. октобра тиме се одустаје од примене Закона о буџетском 
систему по ком 1. октобра плате у јавном сектору и пензије треба да се увећају за шестомесечни 
раст потрошачких цена и половину раста лањског бруто домаћег производа. Наиме, ако се 
усвојена формула усклађивања примени значи да се плате у јавном сектору па и пензије 
повећавају за пет-шест процената а не два колико је сад “ у игри”. С Повећање од два одсто, које 
би се применило и 1. октобра ове али и 1. априла наредне године, донело би уштеде српском 
буџету а уједно било и компромис између обећања запосленима и пензионерима те Фискалног 
савета који је тражио да се и плате и пензије ако не смање а оно замрзну на годину дана. 

Ако српска влада заиста усклађивање 1. октобра и 1. априла сведе на два одсто то би смањило 
расход у буџет за наредну годину за око 30 милијарди динара. Тако казује рачуница 
Министарства финансија, али је за спровођење овог захтева у стварност потребна измена 
Закона о ПИО у у Скупштини Србије. Јер, актуелни предвиђа да се пензије од априла ове 
године усклађују са кретањем цена из преходних шест месеци односно октобарско повећање 
мери се са кретањем потрошачких цена. Како се то жели избећи, јер би се морало ићи на 
усклађивање које је три пута веће од овог које држава нуди, измене закона мора бити, а за то 
још није постигнута политичка воље. 

Посланике ПУПС-а њихови коалициони партнери из власти морали би, пре него што упуте 
званичан захтев о три пута мањем повећању пензија од припадајућег, да убеде да је то заиста 
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једино могуће у време велике кризе и мањка у буџету. Наиме, лидер ПУПС-а је недавно тврдио 
да неће пристати на измену Закона о ПИО, али ни сам није помињао да ли би ипак од тог става 
могао да одступи ако би га аргументовано убедили да пара за веће вишак од два одсто нема. 
Како Кркобабић тешко одустаје од онога што обећа, а обећао је исписницима да ће добити све 
што им припада, још неко време се неће знати шта ће 1. октобра бити са пензијама. 

Повећањем од два одсто бивши запослени, чија је данас просечан чек 24.520, добили би бонус 
од 490 динара. Пензионисаним самосталцима, чији просек је сада 24.000, уследило би 
повећање од 480 динара, док би паорима са просечном пензијом од 9.660 динара пензије биле 
увећане за 193 динара. Најбоље би прошли војни пензионери, садашњи просек је 43.700 а 
добили би 874 динара приде. Дакле, повећања се крећу од 193 до 874 динара. Ако би, пак, 
пензије биле увећане за шест процената онда би бивши запослени добили просечно додатних 
1.470, самосталци 1.440, паори 579, а пензионисани милитари 2.620. Ни једно ни друго 
повећање, па чак ни оно од шест процената, неће “усрећити” пензионере јер су стварни 
трошкови живота много већи из дана у дан. Већ за неколико седмица инфлација би “појела” 
повећање и они ће се опет само преживљати. 

Љубинка Малешевић 
 

Беда креше и личне уплате доприноса 

Економска криза се све више одражава и на уплате незапослених, домаћица, отпуштених 
радника и других како би једног дана стекли пензију. На почетку кризе 2008. сваког месеца 
доприносе је уплаћивало преко 60.000 грађана а данас 48.160. Најмање основице бира 19.813 а 
16.759 следећу на скали која је сада 5.084 динара месечно. На прсте се могу избројати они који 
плаћају најскупље тарифе, углавном су то они који су имали велике плате па желе да сачувају 
висок просек на основу кога ће добијати пензију. Данас тек сваки 16. незапослени уплаћује 
пензиони стаж а сви остали због немаштине препуштају се судбини и чекају да испуне старосни 
услов, односно 65 година мушкарци и 60 жене, како би дочекали први чек. 

Слично је у новосадској Филијали Фонда ПИО. Око 2.500 грађана уплаћује пензиони стаж а чак 
70 одсто по три најниже основице. Најчешће су то они којима недостаје до две године стажа за 
пензију. Мада то некима може условити и нижи износ на чеку, имају новца само за минимум. 

У филијали се може добити информативна брошура у којој је објашњено шта и како се уплаћују 
доприноси, савети о избору за најповољнију основицу сваког појединца или ће им бити 
предложено неко друго оптимално решење. 

Љ. М. 
 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/dacic-trazi-istragu-o-prodaji-radnih-mesta-u-prosveti 

Дачић тражи истрагу о продаји радних места 
у просвети 

 

Премијер Србије и министар унутрашњих послова Ивица Дачић затражио је од 
полиције да у најкраћем року, у сарадњи са тужилаштвом, испита тврдње да су 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/dacic-trazi-istragu-o-prodaji-radnih-mesta-u-prosveti
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радна места у школама предмет трговине и да њихова цена достиже и до 7.000 
евра. 

  

У изјави за "Прес", поводом тврдњи председника Форума београдских гимназија Миодрага 
Сокића да корупција цвета у просвети, Дачић поручује да тражи хитну истрагу о овим 
наводима. 
"Очекујем да полиција у сарадњи са Просветном инспекцијом и тужилаштвом провери ове 
тврдње. Оне који поседују доказе о трговини радним местима у просвети, као и било каквим 
другим коруптивним радњама, позивам да доставе све доказе и сазнања полицији, а ја им 
гарантујем да због тога неће имати никакве проблеме, јер тиме чине добру ствар за читаво 
друштво", каже Дачић. 
Форум београдских гимназија (ФБГ) упутио је отворено писмо Обрадовићу у којем тражи да 
Министарство просвете повуче кривичну пријаву и да се Обрадовић извини за оптужбе које је 
изнео на рачун овог форума после навода да радно место у просвети кошта 7.000 евра. У писму 
се каже, подсећа лист, да је прошло недељу дана од објављивања саопштења ФБГ. 
"О овом проблему", каже Дачић, "разговараћу са министром просвете Жарком Обрадовићем 
како бисмо заједничким снагама решили овај проблем". 
Како "Прес" сазнаје у полицији, већ су формирани предмети којима би требало да буду 
истражене тврдње о корупцији у просвети. 
"Позваћемо на разговор, у својству прикупљања потребних обавештења, све оне који су јавно 
говорили о корупцији, ценовнику и сличним малверзацијама, па ћемо на основу тих тврдњи 
отићи корак даље. До сада нисмо имали ниједан пример да нам, као у случају здравства, 
пријаве да неко тражи новац. Тада ми обележимо новчанице, одемо и похапсимо. Овде се ради 
о другачијем моделу, за који је тешко наћи доказе да је неки конкурс намештен, али свакако 
нећемо одустајати", кажу у полицији, преноси "Прес". 

(Танјуг) 

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1064:Sartid-prvi-na-

spisku&catid=8&Itemid=119 

Сартид први на списку 
 

У оквиру МУП-а формирано је више екипа у 12 полицијских управа, са укупно 60 људи из 
Управе криминалистичке полиције, који ће се бавити спорним приватизацијама, а на листи 
предузећа чија ће приватизација бити испитана у наредном периоду на првом месту је Сартид, 
изјавио је јуче премијер и министар полиције Ивица Дачић. Дачић је рекао да не постоји 
никакав списак незаконитих приватизација већ само списак фирми чија ће приватизација бити 
проверена, истакавши да нико није унапред крив и да ће се видети да ли су спровођене у складу 
за законом. Што се мене тиче први на списку је Сартид, рекао је премијер. 

Дачић је подсетио да је Сартид продат за нешто више од 20 милиона евра и да од те 
приватизације недостаје најмање 100 милиона. Баш ме занима ко је крив за Сартид и колико 
ће далеко та истрага ићи, баш ме занима и да ли ће доћи до САД, рекао је он. Истичући да се 
мора утврдити ко је крив, Дачић је изразио очекивање да ће врло брзо бити познати резултати 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1064:Sartid-prvi-na-spisku&catid=8&Itemid=119
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1064:Sartid-prvi-na-spisku&catid=8&Itemid=119
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истраге. Сматрам да је највећи део приватизација био пљачка државе, али и пљачка народа. То 
је било (приватизација) у протеклом периоду свето писмо и тиме смо се поносили, јер је то био 
раскид са Милошевићевим режимом, а сад сви који су то говорили кажу да сам ја крив за те 
приватизације, нагласио је премијер. Он је казао да је полиција још пре више година доставила 
државним органима одређене извештаје о спорним приватизацијама, али да се на томе ништа 
није радило, јер није било политичке воље за то, с обзиром на то да су приватизацију 
спроводили они који су били на власти. Медији сад пишу да се СПС плаши неких хапшења, 
рекао је премијер нагласивши да СПС нема разлога да се плаши и да је неко побркао лончиће. 
Иако се Сартид односно продаја смедеревске железаре, води на списку спорних приватизација, 
она се не може назвати правом приватизацијом, јер је Сартид продат из стечаја. Многи 
стручњаци сматрају да до тог стечаја није ни требало да дође, а ако је већ дошло требало је да се 
организује продаја имовине из стечаја и омогући конкуренција. Уместо тога, Сартид је продат 
непосредном погодбом за 23 милиона евра Ју-Ес стилу, а успут је очишћен од дугова који су 
пренети на државу. Неки аналитичари тврде да је Сартид требало продати по 20 пута већој 
цени. Ју-Ес стил је железару у Смедереву - бивши Сартид, купио 2003. године. Од јануара, 
Железара Смедерево је у државном власништву, пошто је комбинат откупљен за један долар од 
америчке компаније Ју-Ес стил, која се повукла из Србије, наводећи да је пословала с 
губицима. Тањуг Дачић: Баш ме занима ко је крив за Сартид и колико ће далеко та истрага 
ићи, баш ме занима и да ли ће доћи до САД 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1056:Godinu-70-%C5%A1kola-

otpo%C4%8Delo-%C5%A1trajkom&catid=11&Itemid=122 

Годину 70 школа отпочело штрајком 
 

Делегација Уније синдиката просветних радника Србије, након одржаног протеста на 
београдском Тргу Николе Пашића, предала је своје захтеве у писаној форми председнику 
Србије Томиславу Николићу и премијеру Ивици Дачићу. На протесту уније истакнуто је да је у 
једнодневном штрајку упозорења учествовало 200 школа и да је у око 70 настава била потпуно 
обустављена. Учесници скупа поручили су да не пристају на понуду Владе Србије и подсетили 
да је инфлација у Србији 14 одсто, те да не пристају на четири одсто повећања зарада. План је 
да овим чином демонстрирамо наше незадовољство и да приволимо Министарство просвете и 
власт да разговарају са нама о свим важним питањима, рекао је Матијевић новинарима уочи 
протеста. 

Унија има чланство у око 700 школа, а према Матијевићевим речима, тај синдикат не само да 
указује на проблеме већ нуди и решење. Све ово зависи и од власти и питања да ли су вољни да 
разговарају са просветарима или не, рекао је Матијевић и подсетио да Унија протестује због 
стања у просвети и зато што не прихвата понуду Владе да се октобарска плата повећа само за 
два одсто. Према подацима Уније, у Крушевцу је штрајковало 30, а у Београду и Краљеву 25 
школа. Школско звоно данас се у Краљеву није чуло у 16 школа у којима је настава потпуно 
обустављена. У Чачку су у једнодневни штрајк упозорења ступиле 22 школе од којих је у 10 
настава потпуно обустављена, док је у Зрењанину штрајковало 15. У Сечњу је штрајковало 
девет, а у Прибоју осам школа у којима је јуче потпуно обустављена настава. Чланови Уније 
захтевају да плате у октобру буду усклађене са инфлацијом, а да од следеће године имају 30 
одсто веће зараде од просека. Међу захтевима су и бољи услови рада и однос према просвети, 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1056:Godinu-70-%C5%A1kola-otpo%C4%8Delo-%C5%A1trajkom&catid=11&Itemid=122
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1056:Godinu-70-%C5%A1kola-otpo%C4%8Delo-%C5%A1trajkom&catid=11&Itemid=122
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али и решавање проблема вишка запослених. Министар просвете, науке и технолошког развоја 
Жарко Обрадовић изјавио је раније да очекује да ће све школе у Србији радити, па и чланице 
Уније синдиката просветних радника Србије (УСПРС) које су јуче одржале протестни скуп на 
београдском Тргу Николе Пашића. Првог дана школске 2012/13. године у клупама је 2.000 
првака мање него лане - око 73.000, а демографска ситуација је условила да по Србији постоји 
велик број одељења са мало ђака, рекао је Обрадовић. Влада Србије настојаће да унапреди 
систем образовања и вредносно и материјално, јер без знања и образовања нема бољег живота, 
поручио је поводом почетка нове школске године Обрадовић. Градоначелник Београда и 
председник градске скупштине Драган Ђилас и Александар Антић обишли су првог дана нове 
школске године ОШ Милена Павловић Барили у београдском насељу Вишњичка бања и 
првацима и другим ђацима пожелили успешну школску годину. И последњи прваци, у три 
основне школе у Прешеву и Бујановцу, добили су бесплатно по ранац са потребним школским 
прибором, дар Службе Координационог тела Владе Србије. Првацима основних школа Бранко 
Радичевић у Бујановцу, Мухарем Кадрију у Великом Трновцу и 9. мај у селу Рељан код Прешева 
поклоне је уручила директорка Службе Координационог тела за ове три општине Данијела 
Ненадић. Овим симболичним чином завршавамо акцију током које су од Координационог тела 
Владе Републике Србије по ранац и комплетан школски прибор бесплатно добили 1.050 првака 
у општинама Бујановац, Прешево и Медвеђа, рекла је Ненадић и саопштила да ти поклони 
првацима укупно коштају 3,8 милиона динара. Тањуг @ЛЕГЕНДА: Учесници скупа на Тргу 
Николе Пашића поручили да не пристају на понуду Владе Србије @АНТРФИЛЕ: На КиМ ђаци 
одржали протестни час Школска година за ђаке на Косову и Метохији почела је према плану, а 
ученици са севера су испред својих школа одржали протестни час са кога су поручили да желе 
да живе као и њихови вршњаци у централној Србији и упозорили на ситуацију на северу 
покрајине. Школска година за око 25.000 ученика на Косову и Метохији је почела на време, 
изјавио је начелник школске управе у Косовској Митровици Предраг Стојчетовић и додао да 
има проблема са искључењем воде појединим школама у централном Косову, али да се нада да 
ће ти проблеми бити решавани и да неће утицати на наставни процес. Он је навео да је на 
Космету у односу на лане смањен број средњошколаца, јер је мањи број основаца завршио осми 
разред и мањи број ученика из централне Србије уписао средњу школу у покрајини. 
@АНТРФИЛЕ: Вучић и Ворлик отворили фискултурну салу Први потпредседник Владе и 
министар одбране Србије Александар Вучић и амбасадорка САД Мери Ворлик отворили су јуче 
у Краљеву фискултурну салу школе Светозар Марковић оштећену у земљотресу, у чију 
реконструкцију је Европска команда америчке војске инвестирала 300.000 долара. Ворлик је 
на церемонији отварања сале истакла да је успешно окончање пројекта још једна потврда 
блиске сарадње и веза Војске Србије и Националне гарде Охаја. Највеће задовољство 
произлази из сазнања да је резултат напорног рада то што деца ове школе данас могу да 
уживају у спорту у једној модерној фискултурној сали у којој све функционише како треба, 
рекла је Ворлик. Вучић је у име Владе и Војске Србије изразио захвалност на средствима која је 
донирала војска САД, као и задовољство због чињенице да су припадници Националне гарде 
Охаја лично учествовали у радовима. 
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http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1038:Neki-ve%C4%87-%C5%BEale-za-

automatskim-ste%C4%8Dajem&catid=21&Itemid=125 

Неки већ жале за аутоматским стечајем 
 

Иако се очекивало да ће одлука Уставног суда Србије о проглашењу неуставним одредби 
Закона о стечају којима је регулисано поступање у случају такозваног аутоматског стечаја (члан 
13 став 3 и чланови 150-154) уклонити проблеме уочене у примени тог института, показало се 
да и његово укидање отвара питања на која, барем у овом тренутку, није једноставно 
одговорити. Како у разговору за Привредни преглед објашњава Наталија Пејић-Кордић, 
стечајни судија и заменица вршиоца функције председника Привредног суда у Београду, 
основна дилема произилази већ из Закона о Уставном суду који прописује да се закони и други 
општи акти за које је званично утврђено да нису у сагласности са Уставом, општеприхваћеним 
правилима међународног права, потврђеним међународним уговорима или законом не могу 
примењивати на односе настале пре објављивања те одлуке, ако до тог дана нису правоснажно 
решени. 

То конкретно значи, каже наша саговорница, да би судови у предметима у којима постоји само 
обавештење Народне банке Србије (НБС) о блокади рачуна сада требало за сваки појединачни 
предмет да донесу одговарајуће одлуке и констатују да не постоје услови за спровођење 
аутоматског, односно поступка који би се водио на основу тог обавештења и оспорених 
одредби. Уколико је већ донето решење о покретању претходних поступака, требало би пак да 
донесу решења о обустави тих поступака и опет да посебно констатују да не постоје услови за 
спровођење. Проблем, међутим, према њеним речима, настаје у предметима у којима је 
решење о отварању и закључењу аутоматског стечаја већ донето, али није постало 
правоснажно, јер је одлука Уставног суда објављена пре истека жалбеног рока. Таква решења, 
наиме, првостепени судови сада треба да ставе ван снаге, без обзира на то што се на њих нико 
није жалио. Штавише, она се морају ставити ван снаге и ако постоји жалба, премда Закон о 
стечају другим одредбама предвиђа да стечајни судија, уколико оцени да је жалба основана, 
може да је усвоји и донесе ново решење, осим решења о отварању и закључењу стечаја. Исто 
тако, стечајне судије би, наглашава наша саговорница, и тамо где су донета решења о отварању 
и затварању поступка морале да обуставе претходни поступак за утврђивање разлога за 
покретање стечаја и да констатују да због оспорене уставности чланова 150-154 не постоје 
услови за његово спровођење. Тада се, међутим, поставља и питање како Агенција за привредне 
регистре (АПР) треба и може да упише судско решење у чијем првом ставу стоји да се ставља 
ван снаге решење о отварању и закључењу стечаја, будући да то решење никада није примила. 
А није могла да га прими јер није постало правоснажно. Због свега овога, њено мишљење је да 
би било најцелисходније донети два решења по сваком од више стотина појединачних 
предмета. Прво, којим се ставља ван снаге решење о аутоматском отварању и закључењу 
поступка, и друго, у ком се обуставља претходни поступак за утврђивање разлога за стечај и у 
посебном ставу констатује да не постоје услови за његово спровођење. Још једна дискутабилна 
ситуација, указује Наталија Пејић-Кордић, односи се на предмете формиране на основу 
обавештења НБС о непрекидној блокади дужника, у којима је донето решење о покретању 
претходног стечајног поступка, а у којима су сами дужници или њихови повериоци уплатили 
предујам за спровођење редовног стечаја кроз који би права поверилаца могла да се реализују у 
мери коју дозвољава обим стечајне масе – а и сам оснивач би могао да конкурише за 
евентуални вишак стечајне масе. У овим случајевима, уколико је сам дужник уплатио предујам, 
а нико од поверилаца није узео учешће у поступку, он може повући предлог и тражити 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1038:Neki-ve%C4%87-%C5%BEale-za-automatskim-ste%C4%8Dajem&catid=21&Itemid=125
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1038:Neki-ve%C4%87-%C5%BEale-za-automatskim-ste%C4%8Dajem&catid=21&Itemid=125
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повраћај предујма, али је дискутабилније шта радити у ситуацији када је неко од поверилаца 
уплатио предујам, а сам дужник сада тражи да се поретходни поступак за утврђивање разлога 
за покретање поступка стечаја обустави. У првом случају, права поверилаца нису угрожена, јер 
дужник наставља свој правни живот са надом и извесношћу да ће се повериоци наплатити, али 
у другом случају је ситуација другачија. Друго питање, сматра наша саговорница, може се 
решити самим тумачењем одлуке Уставног суда и разлога због којих су одредбе чланова од 150-
154 Закона о стечају, па и члана 13 став 3 оглашене неуставним. Укратко, у образложењу одлуке 
Уставног суда наводи се да аутоматско отварање и закључење стечаја уз пренос све имовине 
стечајног дужника на државу не обезбеђује правну сигурност ни оснивача правних лица која су 
осуђена на брисање из регистра, нити њихових поверилаца. Дакле, уплатом предујма од стране 
било ког повериоца, наведене ситуације се искључују. Наводећи конкретне проблеме које су у 
пракси изазивале оспорене одредбе, Наталија Пејић-Кордић на првом месту говори о великом 
броју жалби на решења о отварању и закључењу стечаја које су подносили сами дужници, 
протестујући првенствено због тога што по закону нису морали да добију решење о покретању 
претходног стечајног поступка. Када је Привредни апелациони суд заузео став да им таква 
решења треба достављати, судови су били затрпани џаковима враћених пошиљки. Показало се, 
наиме, да је много више оних дужника који се одавно не налазе на означеним адресама и 
којима решења нису могла бити уручена, али су судови свеједно били обавезни да два пута 
покушају доставу. Након тога, решења су објављивана на огласним таблама судова чиме се 
отворило и питање од када заправо треба рачунати рок од 30 дана за оглашавање 
правоснажности. Велики проблем представљала је и неевидентирана имовина дужника или 
чињеница да за евидентирање често нису постојали ни услови. Наиме, решења нису 
достављана Републичкој дирекцији за имовину, а и да јесу, у њима нису постојали ближи 
подаци о стању имовине, нити о томе у чему се она тачно састоји. А будући да у аутоматским 
поступцима нису именовани стечајни управници, није имао ко ни да изврши попис и процену 
те имовине. Такође, код стечајева који су отворени и закључени решењима суда која су постала 
правоснажна и потом ти дужници брисани из регистра правних субјеката, дешавало се да 
постоји велики број нерешених животних ситуација људи. Прво, проблем су имали запослени 
којима нису закључене радне књижице, нити је то имао ко да уради, пошто стечајни управник у 
таквим стечајевима није именован, а отворило се и питање повезивања радног стажа таквим 
лицима. Даље, дешавало се да су се људи налазили у ситуацијама поводом откупа станова који 
су били некадашње власништво брисаних дужника и нису знали коме да уплаћују преостале 
рате за откуп, нити ко би им издао потврде о коначном измирењу обавеза за станове ради 
укњижења у катастар непокретности. Правни оквири ових дешавања се тек могу сагледавати у 
будућности ако узмемо у обзир чланове 60-62 Закона о Уставном суду који упућује у вези 
отклањања негативних последица чланова Закона о стечају који нису били у складу са Уставом. 
Наша саговорница даље истиче да је постојао велики број дужника којима је одговарао управо 
такозвани аутоматски поступак – или зато што нису имали никакву имовину и само су хтели да 
се реше тих одавно “мртвих предузећа, или зато што су имовину одавно пренели на друге 
фирме а кроз аутоматски поступак су могли и хтели о државном трошку да се реше старих 
фирми и њихових обавеза. Углавном, у готово 99 одсто случајева, интерес за покретање 
редовних стечајних поступака у оваквим предметима показивале су и предујам уплаћивале 
само банке, које су, каже наша саговорница, у кредитирању предузећа, очигледно мање 
захтевне и ригорозне него у кредитирању грађана, а те кредите предузећа нису вратила. 
ОКВИР У стечају већ 22 године Рекордер по дужини трајања међу свим стечајним поступцима 
који су тренутно активни у Србији је стечај који се већ пуне 22 године води над Косовском 
банком. Паралелно с београдским Привредним судом, стечај у тој банци, како се незванично 
зна, води и одговарајући орган на територији Косова где ова банка има непокретности од око 
60.000 квадрата. Проблеме стварају и филијале банака у стечају у иностранству чијој имовини 
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суд нема приступ јер дотичне земље штите интересе сопствених поверилаца, као и читав низ 
других питања због којих је потпуно немогуће дати ни оквирну процену када би тај поступак 
могао да се оконча. @ЛЕГЕНДА: Основна дилема произилази већ из Закона о Уставном суду 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=21&Itemid=125 

Протест бивших радника Заставе 
  

Око стотину некадашњих радника фабрике Застава аутомобили протестовало је јуче испред 
Градске управе Крагујевца тражећи исплату накнаде за јул која је је, како тврде, требало да им 
буде исплаћена до 15. августа. Реч је о радницима који су почетком прошле године проглашени 
технолошким вишком и који су прихватили социјални програм који им је понудила Влада 
Србије. Тада је вишком проглашено око 1.000 радника, који су прихватили програм и прешли 
на евиденцију Националне службе за запошљавање, уз месечну накнаду од око 20.000 динара 
и обавезу да се преквалификују најкасније до почетка наредне године. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/341001/Podneta-prijava-protiv-bivseg-direktora-14-oktobra 

Поднета пријава против бившег директора 
14. октобра 

Танјуг  

Руководство крушевачке индустрије машина и компоненти “14. октобар” поднело је основном 

јавном тужилаштву у Крушевцу пријаву против бившег генералног директора ове фабрике 

Зорана Радмановца, бивших чланова извршног одбора и НН лица због злоупотреба и 

ненаменског трошења средстава рекао је председник синдиката “Независност” Дејан 

Мутавџић. 

Представницима синдиката ову информацију је потврдио генерални директор 14. октобра 

Мића Рајић на данашњем састанку, казао је Мутавџић Тањугу подсетивши да је и одбор 

самосталног синдиката већ поднео кривичну пријаву против Радмановца због незаконите 

продаје пословног простора у Македонији. 

 

Према његовим речима, руководство сумња да је бивши генерални директор са сарадницима 

злоупотребио положај и ненаменски трошио средства фабрике, те у прилог томе, тужилаштву 

су, како је навео, достављени и уговори који сведоче о томе. 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=21&Itemid=125
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=jsn_epic_free&link=a9c7c78f815c7f70880b34a153ca2e5c1f15cd2d
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/341001/Podneta-prijava-protiv-bivseg-direktora-14-oktobra
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- Увидом у стање пословних књига на дан 30. јуна стручне службе ИМК “14.октобар” су 

установиле да постоје разлика у износу од 110.691.779 динара на име искоришћених субвенција 

по Уредби Владе Србије и расположиве документације којом се ангажована средства правдају - 

наводи се у пријави. 

 

Осим тога, Мутавџић је посебно истакао да ће се руководство фабрике и представници оба 

синдиката у уторак састати са државним секретаром министарства финансија и привреде 

Александром Љубићем са којим ће разговарати о програму мера за покретање производње и 

упошљавање радника. 

 

- За покретање производње потребна су нам кредитна средства у висини од 120 милиона 

динара која би била подељена у четири транше, 65 милиона за исплату две минималне зараде, 

као и 14 милиона динара за ремонт опреме у ковачници, ливници и калионици - рекао је 

Мутавџић. 

 

Он је изразио очекивање да ће на сутрашњем састанку са државним секретаром запослени 

добити информацију да ли ће и у којој мери ова средства бити издвојена и додао да ће због 

састанка у Београду, рано ујутро бити одлучено да ли ће запослени одржати протест испред 

Републичког фонда за здравствено осигурање. 
 

 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=09&dd=04&nav_category=12&nav_id=640039 

Синдикат "Желвоза" најавио штрајк 

ИЗВОР: Б92 

Смедерево -- Синдикално-раднички покрет смедеревског "Желвоза" најавио да ће 

запослени данас започети штрајк, уколико послодавац не испуни њихове захтеве. 

 Захтеви су: исплата зарада за април и мај, оверавање здравствених књижица за најмање три месеца, 

као и надокнада трошкова запосленима за период док здравствене књижице нису биле оверене. 

Радници траже и споразум о динамици исплате неисплаћених зарада и обрачунавање зараде 

по минималној цени рада за време проведено у штрајку.  

 

После раскида приватизације "Желвоза" у априлу 2011. Влада Србије је два месеца касније 

именовала нове органе управљања фабриком. 
 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=09&dd=04&nav_category=12&nav_id=640039
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=09&dd=03&nav_id=639887 

Зашто Железара још "тапка у месту"? 

ИЗВОР: Б92 

Смедерево -- Висока пећ у Железари Смедерево није покренута, а у Асоцијацији 

слободних и независниих синдиката за Б92 је речено да не знају шта је разлог 

томе. 

 Они ће, како кажу, руководству компаније дати још два дана да покрене производњу. У 

супротном, најављују да ће покренути синдикалне активности како би управа обновила 

производњу. 

У Независном синдикату металаца Железаре Смедерево за Б92 кажу да ће од одговорних већ 

сутра затражити образложење због чега није испоштован ранији договор, уз захтев да се и 

представници синдиката редовно информишу о актуелноастима у предузећу, тврдећи да то до 

сад није био случај.  

 

Производња у Железари Смедерево привремено је обустављена почетком јула ове 

године,до 1. Септембра, а у Независном синдикату додају да од 5.200 радника, ради њих око 

1.300, док је скоро 4.000 људи на неплаћеним или годишњим одморима.  

 

Према незваничним информацијама, висока пећ у Смедеревској Железари неће бити 

потпаљена пре краја септембра. 
 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/gornji-milanovac-trazi-proveru-privatizacije-takova_339904.html 

Горњи Милановац тражи проверу 
приватизације Такова 

Извор: Бета 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ  

Општинско веће у Горњем Милановцу данас је упутило захтев државним органима 
да се преиспита приватизација једног од највећих српских произвођача хране, 
комбината "Таково", коме прети потпуно гашење. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=09&dd=03&nav_id=639887
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=07&dd=02&nav_id=623199
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=07&dd=02&nav_id=623199
http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/gornji-milanovac-trazi-proveru-privatizacije-takova_339904.html
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Та одлука уследила је после упозорења општинског синдиката да се свакодневно отпуштају 
радници "Такова", при чему се не поштује Закон о раду, као и да се компанија реструктуира у 
више друштава, приказују успешни финансијски извештај, а не исплаћује дивиденда. 

"Треба да се предузму хитне мере да се спаси што се спасити може, јер је у питању производња 
хране од кога зависи опстанак читавог рудничко-таковског краја", рекао је председник 
Општинског већа Самосталног синдиката Раде Максимовић. 

Он је указао да се комплетне производне линије "Такова" пребацују из Горњег Милановца у 
друге државе, поједина производња сели у друге градове, а на раднике "врше притисци да 
прихвате отказе, без испуњења законских услова". 

До сада је, по његовим речима, отпуштено 3.000 радника, а отказе могу да очекују и неки од 
преосталих 800 запослених. 

Председник Самосталног синдиката у "Такову" Милојко Живановић рекао је да имамного 
сумњивих радњи у процесу приватизације "Такова" и да то треба да се преиспита, "како са 
економског тако и законског аспекта". 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/zaposleni-na-tv-mozaik-stupili-u-strajk_339942.html 

Запослени на ТВ Мозаик ступили у штрајк 

Извор: Бета 

НОВИ САД  

Запослени на Телевизији Мозаик из Новог Сада ступили су данас у штрајк, 
незадовољни због малих плата и неисплаћених путних трошкова. 

Они су агенцији Бета казали да су им плате толико ниске да им је угрожена основна 
егзистенција. 
 
Запослени су казали да ће штрајковати све док њихови захтеви не буду испуњени, а у време 
обуставе рада емитоваће информативни програм и поштовати минимум процеса рада. 
 
Они су у више наврата ове године одржавали једносатни штрајк упозорења. 
 
Подршку су им данас својим присуством пружили председник Синдиката "Независност" 
Бранислав Чанак, као и представници Независног друштва новинара Војводине, Удружења 
мађарских новинара Војводине и Удружења новинара Србије. 
 
ТВ Мозаик емитује програм на мађарском језику, а оснивачи су јој Фондација Мозаик и 
Национални савет Мађара. 
 
ТВ Мозаик програм емитује од 2004. године. 

 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/rodoljub-draskovic-napustio-srbiju_264304.html
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