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ПИО: Трошили туђе, дугова нема 
Б. СТЈЕЉА  

ПИО фонд Србије, због својих грешака, опрашта потраживања појединачним 

корисницима, и тако губи 8.219.480 динара. Проблем направили исплатом дуплих 

пензија или преплаћеним износима 

 
ПЕНЗИЈСКИ фонд Србије су сопствене “ситне” грешке у обрачуну пензија или погрешно 
вођена евиденција стајале 8.219.480 динара! Управни одбор донео је одлуку да “заборави” 
дугове које је годинама покушавао да наплати од својих пензионера. 
- Један од основних разлога који је довео до преплата је тај што Фонд не добија благовремено 
изводе из матичних књига умрлих из матичних уреда, па је наставио да шаље чекове на адресе 
преминулих пензионера. А други је тај што Фонд најпре доноси привремено, а затим коначно 
решење о корисницима права, па се дешава да се пензионеру исплаћује више новца него што 
му припада - објашњавају у Дирекцији Фонда ПИО. 
 

Већина тих предмета заврши на суду, а Фонд на основу донетих пресуда скида трећину или чак 
половину пензије све док дуг не намири. Ипак, у Дирекцији објашњавају да има ситуација када 
то није могуће. А то је случај када предмети застаре, када је пензионер у тешкој материјалној 
ситуацији или је преминуо пре завршетка спора. 
КАМАТА ОД ГЛАВНОГ ДУГА ВЕЋА 120 ПУТАИМА примера када камата премаши износ 
главног дуга и по више десетина пута! Тако је пензионерка из Зрењанина остала дужна Фонду 
2.169 динара јер је предуго подизала породичну пензију. А камата на ту пресуду достигла је 
88.773 динара. Пензионерки из Суботице је дуг био свега 300 динара, а камата 36.393, док је 
корисници из Врбаса камата достигла рекордних 1.243.855 динара на дуг од 36.759 динара. 

- Отпис дугова је последња мера коју Фонд може да примени - каже Драгослав Ђукановић, члан 
Управног одбора Фонда ПИО. - Пре тога су се потрошила сва правна средства и више није било 
начина да се тај новац врати Фонду. Сви су дугови у међувремену постали ненаплативи и зато је 
донета одлука да се отпишу јер на њих више нико не може да рачуна. 
На списку, у који су “Новости” имале увид, налази се 56 презимена од којих је Фонд дигао руке. 
Највећи појединачни дужник је пензионерка из Панчева (1.114.377 динара). Она је целу 
деценију (од 1994. до 2004.) истовремено подизала две пензије - породичну из Београда и 
инвалидску из Панчева. 
Сличних је примера било и у осталих 14 филијала - Ваљеву, Пироту, Шапцу, Лесковцу, 
Кикинди, Сенти, Београду... Ипак, највеће цехове Фонду ПИО су направили Војвођани и то 
филијале у Панчеву (1.475.097), Врбасу (1.388.694) и Новом Саду (910.187). 
- У току је израда програмског решења који ће омогућити да се убудуће број грешака смањи на 
најмању могућу меру и истовремено открију узроци насталих преплата - каже Јелица 
Тимотијевић из Фонда ПИО. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:395908-PIO-Trosili-tudje-dugova-nema
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Штрајк упозорења у „Стану“ 
АУТОР: А. И. 

Синдикат Независност ЈКП Стан јуче је у кругу предузећа организовао једносатни штрајк 

упозорења због неисплаћених плата. 

 

Синдикат тврди да се запосленима исплаћује цена рада која је скоро упола мања од оне која је 
прецизирана колективном уговором. Такође, већ месецима око 130 запослених прима 
минималну загарантовану зараду. 

Штрајк, како је саопштено, представља позив да се кроз отворени дијалог са надлежнима у 
граду почне решавати „један озбиљан проблем који није од јуче и који се не може још дуго 
заташкавати и занемаривати“. Према речима чланова Независности, ЈКП Стан већ дуже време 
има велике проблеме у пословању. Додатну забринутост код запослених изазивају сталне 
неизвесности око исплата зарада и кашњења исплата путних трошкова. Радници траже 
исплату заосталих плата или ће ступити у генерални штрајк. 

 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=09&dd=06&nav_category=12&nav_id=640783 

Штрајк глађу у "Ратку Митровићу" 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Радници предузећа "Ратко Митровић-Стандард" из Добановаца 

започели су штрајк глађу у кругу те фирме, због неисплаћених зарада и других 

примања. 

Њима су се придружили и пензионери, бивши радници "Стандарда", којима предузеће дугује 

отпремнине, саопштио је Синдикат радника грађевинарства и индустрије грађевинског 

материјала Србије. 

Солидарност и подршку упутили су им и бивши радници предузећа "Ратко Митровић-

Механизација" и "Ратко Митровић-Булевар" из Београда, који су остали без радних места.  

 

После јучерашње одлуке о почетку штрајка глађу, свим радницима "Стандарда" је исплаћена 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/novi_sad/strajk_upozorenja_u_stanu.40.html?news_id=247151
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=09&dd=06&nav_category=12&nav_id=640783
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минимална зарада за април 2012. и упућен позив да прекину штрајк глађу и приступе 

преговорима.  

 

Радници су остали при одлуци да наставе штрајк глађу, најавивши да ће преговарати уколико 

послодавац понуди нова решења за испуњење захтева.  

 

Стручну помоћ у преговорима штрајкачима пружа Синдикат радника грађевинарства који 

делује у оквиру Савеза самосталних синдиката Србије и Градски одбор грађевинара Београда, 

чији ће представници сутра посетити штрајкаче.  

 

Запослени у предузећу "Ратко Митровић-Стандард" нису примили зараде од априла, а нису им 

исплаћене ни отремнине због одласка у пензију и јубиларне награде у складу са Колективним 

уговором.  

 

"Запослени нису у могућности да себи и својој деци обезбеде елементарне услове за живот", 

истичу у Синдикату радника грађевинарства.  

 

Кашњење у исплати зарада настало је због неизмиривања обавеза фирми "МБА Миљковић", 

"Ратко Митровић-Нискоградња" и "Магистрала" према предузећу "Ратко Митровић-Стандард" 

која тренутно износе 14,8 милиона динара.  

 

"Запослени у предузећу 'Ратко Митровић-Стандард' дижу глас против власника и пословодних 

тимова компанија 'Ратко Митровић-Нискоградња' и 'Магистрала' који се богате на њихов 

рачун, кршећи основна Уставом и законом гарантована права радника", наводи се у 

саопштењу.  

 

Радници траже подршку надлежних државних органа (тужилаштва, пореске управе, 

Министарства рада), јер већ дуже у Србији државни органи толеришу такво понашање 

послодаваца. 
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БЕТА 

http://www.naslovi.net/2012-09-06/beta/radnici-firme-ratko-mitrovic-standard-u-strajku-gladju/3831959 

Радници фирме Ратко Митровић-Стандард у 
штрајку гладју 

Бета  

БЕОГРАД, 6. септембра 2012. (Бета) - Део радника градјевинског предузећа "Ратко Митровић-
Стандард" из Београда од четвртка је у штрајку гладју јер им послодавац не исплаћује зараде, 
саопштио је данас Синдикат радника градјевинарства и индустрије градјевинског материјала 
Србије. 
 
Од 49 запослених у том предузећу у штрајку гладју је њих десетак, а придружили су им се и 
пензионсисани радници који нису добили отпремнине. 
 
Зараде се не исплаћују од средине марта 2012. године, као ни отпремнине за одлазак у пензију 
и јубиларне награде, а потраживања запослених по том основу су око 5,5 милиона динара. 
 
Радницима предузећа "Ратко Митровић -Стандард", који су у штрајку од 27. јула, јуче је, после 
најаве штрајка гладју, исплаћена минимална зарада за април. 
 
Пословодсво фирме данас је позвало раднике да прекину штрајк гладју и почну преговоре о 
испуњењу захтева. 
 
Радници траже да државни органи, пре свега тужилаштво, Пореска управа и Министарство 
рада, предузму мере да се наплати дуг фирме и измире обавезе послодавца према запосленима. 
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