
          

9. јул  2014. 

                                        

  

 

 
 

 

Превремене пензије биће умањене чак и за петину;(стр.2) 
Економисти: За и против смањења пензија;(стр.3) 
Чанак: После састанка са Вучићем одлучујемо о протесту;(стр.4) 
МИСТЕРИЈА Нула радника, нула прихода, а у топ 5 предузећа по капиталу; (стр.5) 
Вучковић: Нема планираних уштеда без мањиž их плата и пензија;(стр.6) 
Вулин: Данас и са синдикатима и са послодавцима о закону;(стр.6) 
Изједначавају се услови за пензионисање жена и мушкараца;(стр.8) 
Радници траже решење за своје фабрике;(стр.9) 
Фијат учетворостручио број запослених, НИС смањио за трећин;(стр.10) 
Србија ушла у рецесију;(стр.11) 
И жене у пензију са 65 година од 2032. Године;(стр.12) 
Радници блокирали зграду Градске управе;(стр.13) 
Радници траже решење за своје фабрике;(стр.14) 
Срби беже од њиве и мотике;(стр.15) 
Смедеревска Железера: Поново потекао челик;(стр.16) 
Директор опомиње, а дугује својој фирми!;(стр.17) 
ЧЕКА СЕ ОДЛУКА ВЛАДЕУ пензију сви са 65?;(стр.18) 
Наплата дуга скоро утопија;(стр.19) 
И жене и мушкарци у пензију са 65 година од 2032.године;(стр.20) 
Ко нам кроји Закон о раду (4): Враћамо се у 18. Век;(стр.21) 
Да нас приме, да не правимо циркус;(стр.23) 
Из 14. октобра у Градску управу;(стр.24) 
"Хајде још једном да поразговарамо?;(стр.25) 
Михајловићева разговарала са путарима;(стр.26) 
Синдикати и послодавци сутра о Закону о раду;(стр.27) 

   ПРЕС КЛИПИНГ 



2 

 

Синдикати: Договор са Вучићем или протести;(стр.27) 
Одлука синдиката о протесту након састанка с Вучићем »;(стр.28) 
Синдикати и послодавци сутра о Закону о раду »;(стр.29) 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/479320/Prevremene-penzije-bice-umanjene-cak-i-za-petinu 

ШТА ПРЕДВИЂАЈУ ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О ПЕНЗИЈСКО-ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ 

Превремене пензије биће умањене чак и за 
петину 

Г. Булатовић  

Запослени који иде у пензију, а не испуњава у потпуности услове, мора да рачуна на трајно 

умањење прихода за 0,34 одсто по сваком месецу који му фали до законом утврђене границе. 

При том и за одлазак у 

превремену старосну пензију постоје ограничења па тако у њу наредне године може да оде 

мушкарац који има 40 година стажа, а 55 година живота, а жена са 36,4 године стажа и 54,4 

године живота. Ипак, у овом случају, ако мушкарац има просечну пензију од 24.000 динара, 

мора да рачуна на трајно смањење од 20,4 одсто или готово 5.000 динара нижу пензију. Жена 

која наредне године оде у пензију са 54,4 године живота, уз 36,4 године стажа имаће, на 

просечну пензију, умањење од скоро 2.500 динара. 

 

За жене је, као што је раније из Владе и најављивано, предвиђено да се од 2015. па до 2032. 

сваке године, помало, изједначавају са мушкарцима, када су у питању услови за одлазак у 

пензију. До 2020. ће се, тако, на сваких шест месеци повећавати старосна граница за одлазак 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/479320/Prevremene-penzije-bice-umanjene-cak-i-za-petinu
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жена у пензију. Почетком 2020. жене ће ићи у старосну пензију са 63 године живота. Након 

тога, до 2032. граница ће се померати нагоре за четири месеца до коначних 65 година живота. 

 

Оно што је апсолутна новина јесте да свака мајка која је родила по једно дете, по том основу 

има право на шест месеци уписаног стажа, а она која има двоје деце у радну књижицу уписује 

годину дана. Остаје и на даље на снази правило да жена која је родила троје и више деце има 

право на уписан стаж од две године. 

 

Бенефицирани радни стаж неће, према предлогу измена Закона о ПИО, моћи да имају они који 

раде административно-техничке послове, где год да раде. Измене Закона о ПИО биће у 

Скупштини 15. јула, када и нови Закон о раду. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/479275/Ekonomisti-Za-i-protiv-smanjenja-penzija 

Економисти: За и против смањења пензија 

Тањуг  

У наредне три године потребно је смањити дефицит буџета за 170 милијарди динара слажу се 

економисти, али се не слажу и око тога да ли, када и на који начин би приликом уштеде 

требало задирати и у смањивање пензија. 

Уредник билтена Макроекономске анализе и трендови (МАТ) Владимир Вучковић рекао је 

данас да без смањења плата у јавном сектору и пензија неће моћи да се смањи дефицит 

буџета, док аутор тог билтена Стојан Стаменковић каже да ове године не би требало 

смањивати пензије, јер оне ионако нису довољне за живот. 

 

Стаменковић је након представљања најновијег броја МАТ-а новинарима рекао да би тек 

требало да се види како решити проблем пензија, јер приликом смањења, оне не би смеле да 

падну на ниво испод половине просечне плате у Србији. 

 

- Упозорени смо и од Светске банке и од Међународног монетарног фонда да пензије не могу 

ићи испод половине просечне плате, јер то постаје социјално тешко одрживо. Још треба 

изучити којим путем то треба ускладити - рекао је Стаменковић Тањугу. 

 

Према његовим речима, направили смо грешку оне године када су пензије линеарно подигнуте 

за 10 одсто. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/479275/Ekonomisti-Za-i-protiv-smanjenja-penzija
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- И то је дало своје ефекте на инфлацију и сада је тешко ствари вратити у оквире. Зато је моје 

мишљење да ћемно вероватно имати већи дефицит од планираног, чак знатно већи - поручио 

је Стаменковић. 

 

Он је рекао да сада када имамо већи број пензионера од броја запослених, мора да се нађе 

начин да се пензијски фонд делом финансира из сопственог капитала. 

 

- Требало би да се формира ограничено инвестициони фонд, путем учешћа ПИО Фонда у 

својини неких великих предузећа. На жалост, пропустили смо да то урадимо кад је у питању 

НИС, јер је то било рентабилно - каже он. 

 

Његов колега, такође, аутор МАТ-а Махмуд Бушатлија каже да би смањењем пензија за 10 

одсто просечна пензије била мања од половине просечне плате. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/479276/Canak-Posle-sastanka-sa-Vucicem-odlucujemo-o-protestu 

Чанак: После састанка са Вучићем одлучујемо о 
протесту 

Бета  

Руководства репрезентативних синдиката - Уједињених гранских синдиката (УГС) Независност 

и Савеза самосталних синдиката Србије (СССС), одлучила су данас да организује протесте 

уколико на сутрашњем састанку са премијером Србије не постигну договор о изменама Закона 

о раду. 

 Председник УГС "Независност" Бранислав Чанак казао је за агенцију Бета да од премијера очекује да 

каже шта је за Владу спорно у изменама Закона о раду, за које се залажу репрезентативни синдикати. 

  

- Стиче се утисак да су спорења синдиката и Владе о изменама Закона о раду настала због тога 

што је злоупотребљен неспоразум о дефинисању проширеног дејства колективног уговора - 

истакао је Чанак. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/479276/Canak-Posle-sastanka-sa-Vucicem-odlucujemo-o-protestu
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На проширеном дејсту колективног уговора, како је објаснио, инсистира Унија послодаваца 

Србије, која је члан Социјално-економског савета где су и представници Владе и 

репрезентативних синдиката. 

  

- Унија послодаваца тражи да се проширено дејство колективног уговора примењује на све 

фирме у истој делатности, иако то није обавезујуће за послодавце који нису учестовали у 

преговорима са репрезентативним синдикатима - казао је Чанак. 

  

Он је додао да су репрезентативни синдикати одлучили да о изменама Закона о раду више не 

преговарају са Унијом послодаваца Србије јер, како је рекао, то удружење заступа само један 

одсто послодаваца у Србији. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/479230/MISTERIJA-Nula-radnika-nula-prihoda-a-u-top-5-preduzeca-po-kapitalu 

МИСТЕРИЈА Нула радника, нула прихода, а у топ 
5 предузећа по капиталу 

Тањуг  

Предузеће "ТС Империјал клиринг хаус" из Београда у групи је пет предузећа са највећим 

капиталом у Србији, а не запошљава ниједног запосленог, нити има исказаних прихода, 

изјавила је данас Ружица Стаменковић, регистратор у Агенцији за привредне регистре. 

 

Она је навела да не зна чиме се бави ово предузеће, које има укупан капитал од око 184 

милијарде динара, што га сврстава на четврто место на листи 100 највећих привредних 

друштава по капиталу коју је објавио АПР. 

 

- То је мало привредно друштво и његов капитал који га је довео на четврто место заправо је 

оснивачки капитал. Ово друштво не показује активност, послује без запослених и нема 

исказаних пословних прихода -  навела је она. 

 

Стаменковић је додала да је ова фирма регистрована за обављање делатности финансијских 

услуга. 

 

- Имајући у виду да нема приходе, не знам чиме се бави -  изјавила је она новинарима. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/479230/MISTERIJA-Nula-radnika-nula-prihoda-a-u-top-5-preduzeca-po-kapitalu
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Стаменковић је нагласила и да овогодишње листе Агенције за привредне регистре о 

пословању предузећа детаљно изучавају и у Министарству привреде, али и у Министарству 

финансија, наводећи да су саопштења послата и премијеру. 

 

Путеви Србије располажу највећим укупним капиталом од 346 милијарди динара, следи ЈП 

Електропривреда Србије са капиталом од 273 милијарде динара, а на трећем месту су 

Ззелезнице Србије са капиталом од 204 милијарде динара. 
 

На петом месту се налази компанија НИС са капиталом од 176 милијарди динара. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/479227/Vuckovic-Nema-planiranih-usteda-bez-manjiih-plata-i-penzija 

Вучковић: Нема планираних уштеда без 
мањиž их плата и пензија 

Тањуг  

Без смањења плата у јавном сектору и пензија неће моћи да се смањи дефицит буџета за 170 

милијарди динара, што су планиране уштеде према Министарству финансија, изјавио је данас 

уредник билтена Макроекономске анализе и трендови (МАТ) Владимир Вучковић. 

Вучковић је указао да то министарство није прецизирало у ком су року те уштеде планиране, 

али је реално, каже он, да се 170 милијарди уштеди у наредне три године. 

 

- Та рачуница је добра, али неће проћи без смањивања плата и пензија -  рекао је Вучковић на 

представљању најновијег броја МАТ-а. 

 

Он је подсетио да је планирани дефицит за ову годину износио 183 милијарде динара и да је 

већ у првих пет месеци достигао 114,6 милијарди, односно 63 одсто планираног за целу 

годину, што значи да је ребаланс буџета за 2014. неопходан. 

 

- Ребаланс је ипак, засад, због поплава које су задесиле Србију, мета у покрету. Прво је био 

најављен за јун, а сада за јесен -  навео је. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/479227/Vuckovic-Nema-planiranih-usteda-bez-manjiih-plata-i-penzija
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Ове краткорочне мере штедње су, на жалост неизбежне како би се дефицит на кратак рок од 

три године до 2017. спустио на прихватљивији ниво од око три одсто БДП-а, каже Вучковић. 

 

Додао је, медјутим, да без других реформских системским мера и закона ни то неће бити 

довољно, али је добро то што се најављује обрачун са сивом економијом. 

Реално је, каже, сагледати њене домете, како "не би испало да читав средњорочни ефекат 

може да се постигне само сузбијањем сиве економије". 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/479369/Vulin-Danas-i-sa-sindikatima-i-sa-poslodavcima-o-zakonu 

Вулин: Данас и са синдикатима и са 
послодавцима о закону 

Тањуг  

Министар за рад, запошљавање, социјална и борачка питања Александар Вулин најавио је да 

ће данас бити одржан састанак са представницима синдиката и послодаваца о изменама и 

допунама Закона о раду. 

Вулин је јуче рекао новинарима да су Владина решења о изменама и допунама тог правног 

акта представљена и да ће се на данашњем састанку још једном разговарати како би та 

решења могла да се ставе у функцију. 

 

"Чим се премијер Александар Вучић врати из Москве имаћемо састанак са синдикатима и 

представницима послодаваца и видети да ли су се ставови приближили, у којој мери, а после 

тога крећемо у одговарајућу процедуру", рекао је он. 

  

Вулин је рекао да су о изменама и допунама Закона о раду консултовани сви који су требали 

да буду консултовани. 

  

"Наша решења су представљена - хајде још једном да се видимо и поразговарамо како то да 

ставимо у функцију", рекао је он. 

  

Вулин је претходно посетио Центар за социјални рад у чијем саставу је и Одељење за смештај 

старих особа. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/479369/Vulin-Danas-i-sa-sindikatima-i-sa-poslodavcima-o-zakonu


8 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/479259/Izjednacavaju-se-uslovi-za-penzionisanje-zena-i-muskaraca 

Изједначавају се услови за пензионисање жена и 
мушкараца 

Тањуг  

Ако прође најпре владу, а затим буде усвојен у скупштини, нови законски оквир предвидја да у 

пензију и жене и мушкарци одлазе са пуних 65 година и најмање 15 година стажа. 

То је, наиме, решење у одредбама измењеног Закона о ПИО чији се текст може наћи сајту 

Министарства рада, а којим ће жене и мушкарци постепено до 2032. бити изједначени у 

условима за одлазак у пензију. 

 

Старосна граница за одлазак жена у пензију ће се постепено повећавати од 2015. године, па 

ће, на пример, жена која има најмање 15 година стажа осигурања стећи право на старосну 

пензију наредне године уклико тада буде напунила 60 година и шест месеци. 

 

У 2016. години ће стећи ово право ако буде имала 61 годину живота, у 2017. ако напуни 61 

годину и шест месеци... 

 

Право на превремену пензију, према новом решењу у закону, стиче се након најмање 40 

година стажа осигурања и најмање 60 година живота, а уводе се пенали за превремено 

пензионисање, којима се умањује пензија. 

 

Висина превремене старосне пензије одредјује се на исти начин као и висина старосне 

пензије, с тим што се износ тако одредјене пензије трајно умањује за 0,34 одсто за сваки 

месец пре навршених 65 година живота. 

 

Жени која је родила треће дете, урачунавају се посебно у радни стаж две године, жени с 

једним дететом у посебан радни стаж убраја се шест месеци, а жени с двоје деце годину дана. 
 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/479259/Izjednacavaju-se-uslovi-za-penzionisanje-zena-i-muskaraca
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_traze_resenje_za_svoje_fabrike.4.html?news_id=285103 

Формирана синдикална радна група за металска предузећа у реструктурирању 

Радници траже решење за своје фабрике 

АУТОР: З. РАДОВАНОВИЋ 

Крагујевац - Новоформирана радна група Савеза самосталних синдиката Србије за предузећа 
металске индустрије у реструктурирању затражила је јуче хитан састанак и разговор са 
министром привреде Душаном Вујовићем. Синдикати траже решавање статуса тих фирми и 
судбине неколика десетина хиљада запослених у њима.  

Радна група коју чине председник Синдиката металаца Зоран Вујовић и челници синдикалних 
организација Заставе камиона, крушевачког „14. октобра“, Каблова из Јагодине, ИМТ-а, ИМР-а 
и још неких значајних фабрика у реструктурирању затражили су са јучерашњег састанка у 
Крагујевцу да их министар Вујовић прими најкасније до краја седмице. У супротном, окупиће 
се у понедељак у Београду, где ће започети протесте испред Министарства привреде. 
Представнике радне групе СССС-а за српске фабрике у реструктурирању јуче је примио 
градоначелник Крагујевца Верољуб Стевановић, који је у потпуности подржао њихове захтеве. 

Након састанка радне групе, на централном крагујевачком тргу организован је други по реду 
протест радника Заставе камиона, који траже сагласност Владе за реализацију Меморандума о 
сарадњи са кинеском компанијом ЈАК моторс, поштовање протокола који су репрезентативни 
синдикати Групе Заставе возила потписали са Владом још 2008, те социјални програм за 
прекобројне „камионџије“. Председник Синдиката металаца Зоран Вујовић затражио је да се 
фабрике у реструктурирању упосле пре доношења закона о приватизацији, стечају и раду, јер 
металска индустрија Србија, као окосница привреде, мора одмах да се покрене. Он је позвао 
српске металце да ако буде требало, на протесте у Београду дођу у што већем броју. 

У протесту радника Камиона учествовали су и синдикалци из Београда, Крушевца, Јагодине и 
других градова. 

Порука 

- Окупили смо се да кажемо овој држави да више нећемо да будемо робови, већ да хоћемо да 
живимо од свога рада. Хоћемо да радимо у фабрикама које смо изградили и од рада 
школујемо своју децу - поручено је са јучерашњег протеста у центру Крагујевца. 

 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_traze_resenje_za_svoje_fabrike.4.html?news_id=285103
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/fijat_ucetvorostrucio_broj_zaposlenih_nis_smanjio_za_trecinu.4.html?news_i

d=285100 

„Сто нај...“ наше привреде по Агенцији за привредне регистре 

Фијат учетворостручио број запослених, НИС 
смањио за трећину 

АУТОР: Р. ЋИРКОВИЋ 

Београд - На основу финансијских извештаја 94.362 привредна друштва, Агенција за привредне 

регистре Републике Србије јуче је презентовала своју листу „СТО НАЈ...“ привреде Србије. 

 

С обзиром на огроман проблем незапослености у држави, представницима медија је одмах 
запао за око податак да је фирма Фијат аутомобили из Крагујевца прошле године дуплирала 
број запослених и он је 2013. године просечно износио 3.668 радника, док је НИС из Новог 
Сада просечан број запослених у прошлој години смањио за трећину, па је просечно 
запошљавао 5.043 радника. Како је објаснила Ружица Стаменковић, регистратор у АПР, раст 
броја запослених у Фијату има се захвалити пре свега државном програму подстицаја који 
користи та фирма, док се пад броја запослених у НИС-у може објаснити опредељењем ове 
фирме за друге форме запошљавања, нарочито за запошљавање радника на лизинг. „При чему 
се не ради о малом броју“, рекла је Стаменковићева. 

НИС се и по укупном пословним приходу и по нето добити налази на челу „ПЕТ НАЈ...“ 
Агенције за привредне регистре. Та компанија је прошле године имала пословни приход од 
249 милијарди динара од укупно 2.870 милијарди, колико је износио прошлогодишњи пословни 
приход „СТО НАЈ...“ Нето добит НИС-а прошле године је увећана за 5,8 одсто и износила је 52 
милијарде динара или 11,7 одсто укупне добити целе привреде. Наиме, 53.580 привредних 
друштава, која су пословала са добити, остварила су нето добит од 446 милијарди динара. 

За НИС-ом по нето добити следи Телеком Србија, који је добит увећао за 36,2 одсто на 15 
милијарди динара, на трећем месту је Теленор АД са осам милијарди динара и на четвртом 
месту Таркетт из Бачке Паланке са шест милијарди евра нето добити. 

Једна трећина привредних друштава у Србији пословала је прошле године са губитком од 
укупно 469 милијарди динара, а 100 највећих губиташа заслужни су за 265 милијарди динара 
од тога, што је повећање од 57,5 одсто у односу на 2012. годину. На челу листе губиташа је ЈП 
Србијагас из Новог Сада са 50 милијарди динара, што значи да му је губитак увећан за 41,5 
одсто. За њим следи Железара Смедерево са учетворострученим губитком од укупно 15 
милијарди, затим Српска фабрика стакла ад Параћин са 14 милијарди и ХИП Петрохемија у 
реструктурирању са 12 милијарди динара. 

По кумулираним губицима, који за првих сто износе 1.457 милијарди динара, прве су 
Железнице Србије са 146 милијарди динара, на другом месту је опет ЈП Србијагас са 107 
милијарди динара, на трећем месту ХИП Петрохемија са 59 милијарди динара. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/fijat_ucetvorostrucio_broj_zaposlenih_nis_smanjio_za_trecinu.4.html?news_id=285100
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/fijat_ucetvorostrucio_broj_zaposlenih_nis_smanjio_za_trecinu.4.html?news_id=285100
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Фијат са 14. на друго место 
Пошто је на крају 2012. године по укупном пословним приходу био 14. на листи „СТО НАЈ...“, 
Фијат аутомобили су се прошле године по укупном пословном приходу попели на друго место 
са 172 милијарде динара. Иза Фијата, на трећем месту је ЈП ЕПС са 152 милијарде динара, на 
четвртом месту је Телеком Србија са 87 милијарди динара. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/srbija_usla_u_recesiju.4.html?news_id=285099 

Последице поплава одразиле се на БДП 

Србија ушла у рецесију 

АУТОР: БЕТА 

Београд - Сарадници Економског института у Београду оценили су да је у Србији у 2014. години 

очекиван пад бруто домаћег производа од један одсто и буџетски дефицит већи од 

предвиђеног. 

- За пет месеци ове године буџетски дефицит је 115 милијарди динара, што је две трећине од 
планираног укупног овогодишњег дефицита од 183 милијарде динара - рекао је Владимир 
Вучковић, члан Фискалног савета и уредник часописа „Макроекономске анализе и трендови“ 
(МАТ), на представљању новог броја те публикације. Он је додао да је ребаланс овогодишњег 
републичког буџета постао „покретна мета“ јер се одлаже његово усвајање. Вучковић тврди 
да ће неопходне уштеде у буџету бити тешко постигнуте без смањења пензија и плата у јавном 
сектору, као и без других реформских мера и смањења сиве економије. Другачије мишљење о 
смањењу пензија имали су аутори МАТ-а Махмуд Бушатлија и Стојан Стаменковић. 

- Умањењем пензија за 10 одсто просечна пензија би била мања од половине просечне зараде 
у Србији, што је испод социјалне издржљивости - упозорио је Бушатлија. 

По процени Стаменковића, ове године не би требало да се смањују пензије јер већина 
пензионера има примања која им нису довољна за преживљавање, а та мера не би обезбедила 
веће уштеде у буџету. „Сада плаћамо цех неоправданог повећања пензија од пре неколико 
година“, указао је Стаменковић. 

Он је казао да ће очекивани пад економске активности у 2014. години од један одсто, уместо 
буџетом предвиђеног раста од један одсто, делом бити последица поплава, пре свега због 
пада производње у електропривреди, рударству и пољопривреди. На пад БДП-а, како је додао, 
утицаће и слабији прилив страних инвестиција. 

 

 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/srbija_usla_u_recesiju.4.html?news_id=285099
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/i_zene_u_penziju_sa_65_godina_od_2032_godine.4.html?news_id=285097 

Министарство за рад објавило преглед измена Закона о пензијском осигурању 

И жене у пензију са 65 година од 2032. године 

АУТОР: Р. ЋИРКОВИЋ 

Београд - Министарство за рад, запошљавање и социјалну политику објавило је на свом сајту 

Преглед одредаба Закона о пензијско-инвалидском осигурању које се мењају и допуњују, а 

према којима би старосна граница за стицање права на одлазак у старосну пензију за жене и 

мушкарце требало да буде постепено изједначена до 2032. године и износила би 65 година. 
Сваке године до 2020. та би старосна граница за жене била увећавана по шест месеци 
годишње и те године би достигла 63 године живота, а после те године би била увећавана 
постепено по два месеца годишње и 2032. би достигла 65 година живота. Те године би и за 
жене и за мушкарце важила одредба: Осигураник стиче право на старосну пензију кад наврши 
65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања или, као и досад, кад наврши 45 
година стажа осигурања. 

Године стажа осигурања потребне за одлазак у превремену старосну пензију за жене и 
мушкарце требало би постепеним увећавањем за по осам месеци годишње да буду 
изједначене - 40 година - до 2024. године. Постепеним додавањем по осам месеци годишње 
повећавала би се и старосна граница за превремено пензионисање и жена и мушкараца, па би 
2024. године и жене и мушкарци право на превремену старосну пензију стицали кад наврше 
најмање 40 година стажа осигурања и најмање 60 година живота. 

Висина превремене старосне пензије умањиваће се за 0,34 одсто за сваки месец пре 
навршених прописаних година живота за старосну пензију у години кад је захтев поднет. 
Умањење не може износити више од 20,4 одсто. 

Док су досад само жене које су родиле треће дете имале право на увећање радног стажа у 
трајању од две године, према овом прегледу, жени која је родила једно дете радни стаж ће 
бити увећан за шест месеци, а жени која је родила двоје деце за годину дана. 

Ове законске измене почињу да се примењују од 1. јануара 2015. године. 

На сајту Министарства није објављен ни датум кад је овај преглед постављен ни каква му је 
даља судбина намењена. 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_blokirali_zgradu_gradske_uprave.4.html?news_id=285095 

Запослени у ИМК „14. октобар“ из Крушевца радикализују протесте 

Радници блокирали зграду Градске управе 

АУТОР: И. НИКОЛЕТИЋ 

Крушевац - Радници Индустрије машина и компоненти „14. октобар“, који већ 15 дана 

протестују у центру града, јуче су на један сат блокирали улаз у зграду Градске управе у 

Крушевцу, јер им обезбеђење и неколико полицајаца нису дозволили да у њу уђу. 

Градоначелник Крушевца, Драги Несторовић, иначе бивши директор те фабрике, као ни 

ранијих дана, ни овога пута није се одазвао на захтев да са радницима разговара и затражи 

помоћ од министарстава привреде, финансија и рада. 
 

Према речима синдикалаца, Несторовић објашњава да нема нових информација о захтевима 
радника, а кажу и да је садашњи директор Милош Исаиловић са састанка у Министарству 
привреде радницима пренео „још једну неодређену најаву“, да се ради на томе да до краја 
недеље буде исплаћена једна минимална зарада, и оверене здравствене књижице. Одговоре 
на питање какав је статус предузећа и даљи планови државе, радници до данас нису добили 
ни од надлежних институција, осим што им се од краја прошле године саветује „да буду 
стрпљиви“. 

Подсетимо, предузеће ИМК „14. октобар“ у реструктурирању је готово пет године, а да 
запослени ни после двонедељног протеста не могу да дођу до информације каква је будућа 
судбина предузећа. Како тврде оба репрезентативна синдиката у фабрици, 1.550 радника који 
већ 18 месеци нису примили плате од почетка јула остали су и без здравствене заштите. 

- За све време колико је „14. октобар“ у реструктурирању, ништа за фабрику није урађено. 
Свака власт је постављала своје директоре, да би систем само функционисао, али без икаквог 
плана да се поставе здраве економске основе, и без икаквог напора да фабрика функционише 
и производи онако како би могла. Од 1. јула смо изгубили и право на оверу здравствене 
књижице, а просечна старост наших радника је од 48 до 50 година, што говори да је у питању 
популација која је склона болестима а притом нема могућности да се лечи - каже за Данас 
Љубиша Велимировић, председник Самосталног синдиката те фабрике. 

Он објашњава да радници захтевају да се, најпре, обезбеди било каква кредитна подршка која 
би омогућила да се реализује производња у предузећу, затим исплату обећаних минималних 
зарада које би заправо биле позајмица на име будућих зарада, реализацију социјалног 
програма за 617 радника, коју очекују од краја прошле године, као и да се омогући 
здравствена заштита. 

- Ништа што је предвиђено планом реструктурирања није остварено. Свако руководство је 
налазило решење у томе да тражи новац од државе и тиме покрива своју неспособност, и 
очекивало да се појави купац за целу фабрику. Међутим, мала је вероватноћа да се то догоди, 
као што није ни до сада, јер „14. октобар“ није интересантан купцима. Стално се говорило о 
потенцијалним инвеститорима и пословима које би ова фабрика требало да склопи, међутим, 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_blokirali_zgradu_gradske_uprave.4.html?news_id=285095


14 

 

ништа од тога се не дешава. С друге стране, посла има, али наше руководство није урадило 
ништа да тај посао радимо ми. Некако се увек сваки битнији посао извуче у корист 
приватника, јер је увозни лоби јак. Наших машина нема на Коридору 10 и 11. Чак и репарацију 
војних машина које смо ми производили, раде приватне фирме. Од када смо у 
реструктурирању, променило се неколико директора, и нико од њих се није потрудио да ми 
добијемо неки од већих послова - каже Велимировић. 

Производња квалитетна 
- Фабрика је у претходних годину дана добила заиста добру „рекламу“, али нико се није 
потрудио да то искористи. За време снежних блокада, на телевизијским снимцима видело се 
да су једино машине које смо ми произвели могле да рашћишћавају путеве, а да не стану на 
ниским температурама. За време поплава такође су једино наше машине улазиле у дубоку 
воду и радиле и даље. То је довољан доказ да можемо да производимо веома квалитетно, 
али потребно нам је руководство које ће да нам обезбеди послове - закључује Љубиша 
Велимировић. 

Још нема новца за отпремнине 
- Пословодство фабрике је у неколико наврата велики део запослених послало на плаћено 
одсуство, под изговором да ће обећани социјални програм бити исплаћен чим се радници 
врате. То се и даље наставља, а исплата се опет одлаже, по последњим информацијама, до 
ребаланса буџета - каже представник синдиката. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_traze_resenje_za_svoje_fabrike.4.html?news_id=285103 

Формирана синдикална радна група за металска предузећа у реструктурирању 

Радници траже решење за своје фабрике 

АУТОР: З. РАДОВАНОВИЋ 

Крагујевац - Новоформирана радна група Савеза самосталних синдиката Србије за предузећа 
металске индустрије у реструктурирању затражила је јуче хитан састанак и разговор са 
министром привреде Душаном Вујовићем. Синдикати траже решавање статуса тих фирми и 
судбине неколика десетина хиљада запослених у њима.  

Радна група коју чине председник Синдиката металаца Зоран Вујовић и челници синдикалних 
организација Заставе камиона, крушевачког „14. октобра“, Каблова из Јагодине, ИМТ-а, ИМР-а 
и још неких значајних фабрика у реструктурирању затражили су са јучерашњег састанка у 
Крагујевцу да их министар Вујовић прими најкасније до краја седмице. У супротном, окупиће 
се у понедељак у Београду, где ће започети протесте испред Министарства привреде. 
Представнике радне групе СССС-а за српске фабрике у реструктурирању јуче је примио 
градоначелник Крагујевца Верољуб Стевановић, који је у потпуности подржао њихове захтеве. 

Након састанка радне групе, на централном крагујевачком тргу организован је други по реду 
протест радника Заставе камиона, који траже сагласност Владе за реализацију Меморандума о 
сарадњи са кинеском компанијом ЈАК моторс, поштовање протокола који су репрезентативни 
синдикати Групе Заставе возила потписали са Владом још 2008, те социјални програм за 
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прекобројне „камионџије“. Председник Синдиката металаца Зоран Вујовић затражио је да се 
фабрике у реструктурирању упосле пре доношења закона о приватизацији, стечају и раду, јер 
металска индустрија Србија, као окосница привреде, мора одмах да се покрене. Он је позвао 
српске металце да ако буде требало, на протесте у Београду дођу у што већем броју. 

У протесту радника Камиона учествовали су и синдикалци из Београда, Крушевца, Јагодине и 
других градова. 

Порука 

- Окупили смо се да кажемо овој држави да више нећемо да будемо робови, већ да хоћемо да 
живимо од свога рада. Хоћемо да радимо у фабрикама које смо изградили и од рада 
школујемо своју децу - поручено је са јучерашњег протеста у центру Крагујевца. 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:499819-Srbi-beze-od-njive-i-motike 

Срби беже од њиве и мотике 
Н. СуботиЋ - З. Радовић  

Пољопривредници не могу лако да нађу раднике, иако имамо скоро 800.000 

незапослених. Зарада од 1.200 до 2.000 динара није довољан мотив да се проведе дан на 

њиви 

ДНЕВНИЦА од највише 2.000 динара, колико надничари могу дневно да зараде, није довољан 
мотив да се проведе дан на њиви. Послови у пољу су тешки, па се међу готово 800.000 
незапослених у нашој земљи, за њих одлучују само они који баш немају другог избора. Зато и 
не чуди што пољопривредници у неким деловима Србије муку муче да нађу људе који ће им 
обрати воћњаке. 
 

Произвођачи вишања и трешања, којима пролази сезона, размишљају да остатак рода оставе 
на гранама, јер тврде да не могу да плате надничаре. Разлог није само што је радничка 
дневница од око 1.200 динара за њих скупа, већ што је откупна цена њиховог воћа од 15 до 20 
динара изузетно ниска. 
У Таванкуту је актуелна берба вишања, послодавци тврде да плаћају 13 динара по убраном 
килограму и да спретнији радници дневно уберу од 100 до 120 килограма вишања, али да не 
могу да пронађу раднике. Ових дана почиње и берба краставаца, а ускоро ће газдама бити 
потребни и берачи шљива и јабука. 
- Власници плантажа ситног, коштуничавог воћа, најчешће се нађу у великим проблемима, јер 
у цену овог воћа, пре свега вишања и трешања, великим делом улази и цена радне снаге - 
објашњава Ђорђе Бугарин, секретар Удружења пољопривреде Привредне коморе Војводине. - 
Ако је откупна цена ниска, а такве случајеве смо имали и претходних година, дешава се да 
воћњаци остану необрани. Повртари, воћари и виноградари имају озбиљних проблема с 
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радном снагом, тако да, у великом броју случајева, чак и ограничавају производњу према 
броју "руку" које имају на располагању. 
Пољопривредници који нису те среће да културе које гаје могу да обраде машински, већ им је 
потребно доста ручног рада, из године у годину све теже долазе до радне снаге. 
ПУМПЕТОКОМ лета за младе има посла и у граду, а Бреда Милић из Омладинске задруге 
"Булевар" каже да су дневнице од 1.200 динара па навише.  
- Већ дуго имамо понуде за рад у кол-центрима, где млади зарађују од 20.000 до 25.000 
месечно, али то је само фиксни део, пошто њихова плата зависи од учинка. Имали смо девојку 
која је добила чак 70.000 динара. Промоције се плаћају 200 динара на сат, а по свим већим 
градовима смо имали и понуду за рад на пумпама. Они ангажују девојке и младиће из 
Руменке, Тополе, Шида, Свилајнца да замењују раднике док су на годишњем одмору. 

- Нови Сад није далеко, али из њега, иако сви причају како је све више незапослених, нико 
није дошао да ради - каже Марко Станковић из Бегеча, који на пет хектара гаји поврће.  
- У сезони по раднике свакодневно одлазим у околна села и никада нисам сигуран да ће бити 
довољно заинтересованих. Дневница, у зависности од тога што се ради, иде од 1.200 до 1.500 
динара, а нудим и оброк. 
Један од најтежих послова су расађивање и берба дувана, пошто подразумевају доста ручног 
рада. Радници у бербу крећу рано и почињу већ у четири сата ујутру, а у газдино домаћинство 
се враћају у седам до осам сати и настављају да нижу дуван који су убрали. Ово је и "прљав" 
посао, јер биљка испушта масноћу, на коју су многи алергични, али и која остаје на телу и 
одећи. То су разлози због којих пољопривредници у Војводини не могу да пронађу радну 
снагу. 
БЕРАЧИ СТИЖУ СА ЈУГА 
ПРОБЛЕМУ са недостатком радне снаге "доскочило" је неколико пољопривредника из 
Голубинаца, села недалеко од Инђије, који се баве узгојем дувана. Они су, после неколико 
година неуспешног трагања за сезонцима, ухватили везу с радницима из Прешева, Бујановца и 
Медвеђе којима обезбеде смештај и исхрану за целу сезону радова, од маја до септембра, па и 
до октобра. На тај начин, како објашњавају, радници дођу до посла и зараде, а они имају 
сигурну радну снагу за све послове, од расађивања, па до брања дувана. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:499820-Smederevska-Zelezera-Ponovo-potekao-

celik 

Смедеревска Железера: Поново потекао челик 
Ј. И. - М. Н. С.   

После двомесечне обуставе производње, у смедеревској Железари јуче задувана висока 

пећ број два. Радници се вратили на посао ишчекујући партнера 

ВИСОКА пећ број два смедеревске Железере успешно је јуче упаљена. После двомесечне 
обуставе производње, потећи ће наредних дана прве тоне течног гвожђа. Радници се враћају 
на посао у нади да "плаћеног одсуства" више неће бити и да ће преговори са заинтересованим 
партнерима уродити плодом. 
 
Како је недавно нагласио премијер Александар Вучић, тренутно се за Железару разговара са 
пет озбиљних компанија, од које су две руске, амерички "Есмарк" који је преузео Кошице и 
још по једна немачка и аустријска фирма. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:499820-Smederevska-Zelezera-Ponovo-potekao-celik
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:499820-Smederevska-Zelezera-Ponovo-potekao-celik


17 

 

НАЈОЗБИЉНИЈИ КАНДИДАТМЕЂУ пет компанија са којима се преговора о сарадњи са 
Железаром, према незваничним информацијама најозбиљнији кандидат је америчка "Есмарк 
стил група", један од водећих америчких прерађивача и дистрибутера производа од челика. 
Ова компанија је упркос кризи на тржишту челика претходних година успела да послује 
позитивно. Годишњи обрт ове компаније износи око 400 милиона евра. Уз америчку компанију, 
према најавама, за сарадњу са смедеревском железаром заинтересоване су и две руске и још 
једна немачка и аустријска фирма. 

Премијер није хтео да говори ко је најозбиљнији као купац, јер држава, како је рекао, 
покушава да направи такву тржишну утакмицу у којој би најмање издвајала. Циљ је, нагласио 
је Вучић, да се сачува 5.000 радних места, а за Србију је веома важан опстанак Железаре, 
производња и извоз. 
Он је тада нагласио да је држава спремна да купцу Железаре надокнади и двогодишњи 
губитак, само да је преузме озбиљна фирма која ће запослити раднике, а Србију ослободити 
таквих губитака. 
Милета Гујаничић, председник синдиката Железаре каже да се синдикат и сви радници залажу 
да нови партнер смедеревске компаније не буду трговци 
- За ову компанију, наше добављаче, па и за државу је најважније да Железара уз себе има 
фирму која има своје сировине - каже Гујаничић. - Паљењем пећи покренута је производње у 
целој Железери, укључујући и финалну производњу у Шапцу. Запослени ће се враћати на 
радна места у наредних 20 дана, најпре у челичани, затим у топлој, а потом и у хладној 
ваљаоници. Паљење високе пећи је добра прича јер је држава својом подршком показала 
значај Железаре, не само за раднике, град, већ и за целу Србију. Сада имамо резерве руда, 
кокса... за месец дана, а планирана је производња од 55.000 тона. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:499818-Direktor-opominje-a-duguje-svojoj-firmi 

Директор опомиње, а дугује својој фирми! 
В. Илић  

Први човек ЈП за грејање „Чачак“ није платио готово 100.000 динара - за грејање 

ПРОТЕКЛЕ седмице ЈП за грејање „Чачак“ обелоданило је да грађанство и привреда, закључно 
с крајем јуна ове године, дугују укупно око 333 милиона динара, позивајући дужнике да што 
пре измире обавезе. Оно што на тадашњој седници Градског већа није рекао директор тог 
предузећа Обрад Стевановић, који је читао овај извештај, јесте да је и он међу највећим 
дужницима, односно да он дугује фирми чији је руководилац чак - 98.987 динара! 
 
Овај дуг односи се на стамбену јединицу чији је власник Стевановић, која има 37 квадрата и 
налази се у Немањиној улици. То би, према нашој процени, значило да директор Стевановић 
није плаћао грејање више од три године, што значи да је на место директора предузећа у 
септембру прошле године дошао са овим огромним дугом. 
Како нам је испричао један од запослених у ЈП „Чачак“, директор Стевановић је само 
неколико дана пре седнице Градског већа уплатио 15.000 динара за грејање како би његов 
рачун био испод 100.000 динара, јер су већници тражили списак оних који дугују више од тога. 
- Ова информација делује нестварно и подсећа на „Топ листу надреалиста“. Ако је то тачно, 
директор треба најпре да исплати све своје дугове, а потом да поднесе оставку - рекао нам је 
Бошко Обрадовић, шеф одборничке групе Двери у скупштини града Чачка. 
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Стевановић је јуче рекао да он не живи у стану у Немањиној, већ његов син, али је признао да 
дуг постоји. Додао је да се дуг измирује са закашњењем и да ће он ускоро бити доведен на 
нулу. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:499869-U-penziju-svi-sa-65 

ЧЕКА СЕ ОДЛУКА ВЛАДЕУ пензију сви са 65? 
Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА  

Које све новине доноси Предлог закона о пензијском и инвалидском осигурању? Мањи 

значај радног стажа. Казнени поени за превремену пензију 

 
УКОЛИКО посланици српског парламента усвоје измене и допуне закона о пензијском и 
инвалидском осигурању, убудуће у Србији радни стаж неће имати велику улогу за 
пензионисање, већ ће се искључиво у пензију ићи са навршених 65 година живота. То ће 
највише погодити лепши пол - жене ће из године у годину радити све дуже, да би на крају 
уместо са 60 на заслужени одмор ишле пет година касније. 
 
Према речима Зорана Михајловића, потпредседника Савеза самосталних синдиката Србије, и 
измене овог важног документа урађене су без јавне расправе и мишљења Социјално-
економског савета, као и у случају Закона о раду. Он наглашава, да су промене у пензијско-
инвалидском сектору без икакве најаве данас објављене на сајту Министарства за рад, 
запошљавање, социјална и борачка питања, а очекује се да за недељу дана већ буду на 
скупштинском дневном реду. 
- Више неће бити важно колико дуго сте провели на радном месту, већ само колико сте година 
напунили - каже Михајловић. - Ко ће под таквим условима у наредних неколико година уопште 
отићи у пензију, а да не говоримо о новом запошљавању. За све оне који желе пре тога да 
напусте послодавца рачунаће се казнени поени и то на месечном нивоу. 
У предлогу закона се сада предвиђа и право на превремену старосну пензију која се стиче 
када осигураник наврши минимум 40 година стажа и најмање 60 година живота. Висина такве 
пензије одређиваће се на исти начин као и старосне, с тим што ће се износ превремене 
умањивати за 0,34 одсто за сваки месец пре навршене 65 године живота. То значи да ће 
будући пензионери, који су одлучили да користе ову могућност, бити у ствари - кажњени. 
Износ на чеку може бити умањен чак и за петину, односно за 20,4 процената. 
ДЕЦА НОСЕ ГРАТИС СТАЖЖени која је родила треће дете, по том основу урачунава се у 
посебни стаж време у трајању од две године као и до сада, а новина је да ће се одсад и за 
једно дете „добијати“ пола, а за двоје годину дана гратис стажа. 

У Министарству рада демантују да је ишта рађено мимо јавности и кажу да је о изменама овог 
документа говорио и премијер Александар Вучић у свом експозеу. 
- Мења се свега неколико чланова закона и они се односе само на жене, док за мушкарце све 
остаје исто - кажу у овом министарству. - Све ово биће дужи процес и ништа неће бити 
урађено напречац и одједном. Наиме, до 2020, граница за одлазак жена у пензију ће се 
померати за по шест месеци годишње, да би тада оне напуштале радно место са 63 године и 
два месеца. Затим ће се у наредних 12 лета радни стаж продужавати за по два месеца, да би 
2032. године достигао 65 година живота. 
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Нада Г. Новаковић, научни сарадник Института друштвених наука у Београду, објашњава да је 
нормално да се у друштвима у транзицији намећу овакви закони о раду и о пензијском 
систему. 
- Предлог да ће се приликом неиспуњавања оба услова за пензију, за каснији одлазак са 
радног места, плаћати казна, директно је уперен против најслабијих категорија запослених и 
пензионера. Они који су на добрим положајима несметано, до краја живота, могу да примају 
зараду, пензију и увећавају основицу, док ће старији радници са нижим нивоом 
продуктивности и прилагодљивости новим околностима, сада имати и неизвесност у вези са 
условима пензионисања и реално смањење примања - каже она. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/naplata-duga-skoro-utopija 

Наплата дуга скоро утопија 

Просечно трајање стечајног поступка над предузећима у Србији данас траје три и по 
године. Ивана Матић, која је недавно постављена за новог в. д. директора Агенције за 
лиценцирање стечајних управника, 

Било блокирано 100.000 фирми 

тврди да ће, након усвајања измена Закона о стечајном поступку, они трајати најдуже две 
године. 

– Никако не стоји замерка да нови закон неће скратити стечајни поступак јер су прецизно 
дефинисани сви рокови – категорична је Ивана Матић. 

Ипак, и раније су доношени прописи за које се тврдило да ће радикално скратити стечајне 
поступке па се суштински ништа није променило. Тако се данас у земљи води близу 2.000 
стечајних поступака, од којих неки трају много дуже од поменуте три и по године. По 
доступним подацима, 47 одсто стечајних поступака оконча у року краћем од две године, 35 
одсто се оконча или још траје након треће године, а два одсто поступака уђе у пету годину. 
Можда није за поређење, али просечан стечајни поступак у Немачкој траје 13 месеци. 

Други проблем са стечајевима у Србији је тај што овде послује огроман број фирми које би, 
барем по стандардима западних тржишних економија, одавно требало да су завршиле у 
стечају, али нису. Наиме, лане су, по подацима Агенције за привредне регистре, били 
блокирани рачуни чак сваког трећег привредног субјекта у земљи, дакле укупно око 100.000 
предузећа и предузетника. И док рачуни неких фирми у блокади буду тек неколико дана, 
многе компаније тако проведу месеце, па и дуже од године. Укупна блокада рачуна тих фирми 
вредела је више од две милијарде евра. 

Неко време је чак постојала намера државе да све фирме чији је рачун у блокади дуже од 
месеца аутоматски иду у стечај, али се од тога одустало јер би земљу поплавио талас 
стечајева. 
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Међутим, разлог због којег се повериоци махом не одлучују да своје дужнике „гурну” у стечај 
крије се у неповерењу привредника да ће тим путем брзо и лако успети да наплате своја 
потраживања. И тако се опет стиже до дужине и ефикасности стечајних поступака. 

Ипак, чак и ако држава успе да спроведе у дело план да стечајеви не трају дуже од две 
године, то се и даље неће односити на поступке одраније, пошто закон неће имати 
ретроактивно дејство. Тренутно се у земљи воде поступци над 1.392 предузећа у приватном 
власништву, те 557 фирми који су у већинском власништву државе. Томе ће ускоро требати 
додати и велики број међу 150 предузећа у реструктурирању којима заштита од судске наплате 
дугова истиче на јесен. 

– Морамо да разговарамо са судовима и Министарством правде не бисмо ли пронашли решење 
за спорове који трају годинама. Ту се поставља питање зашто судови не доносе закључке ако 
постоје све претпоставке за то – каже Ивана Матић. 

В. Чворков 
  

Како се пресипао капитал 
Ивана Матић додаје да измене закона предвиђају убрзање поступка плана реорганизације јер 
је отклоњена недоумица о томе када наступа дан спровођења плана реорганизације и 
отклоњени су недостаци у смислу права поверилаца да улажу приговор на предложени план. 

– То се у пракси показало као празнина те су повериоци користили своје право да унедоглед 
достављају примедбе, због чега се усвајање планова продужавало чак и на две године. То је у 
пракси значило да се у том временском вакууму могу појавити разне малверзације, односно да 
дође до отуђења имовине – наводи наша саговорница. Додаје да ће новим законом бити 
отклоњена могућност да бивши власник или повезано лице, које је фирму довело до стечаја, 
уђу у одбор поверилаца. 

– Сви знамо какве су биле приватизације, како су раскидане, како се уништавала имовина, 
како се пресипало из једног предузећа у ћерке-фирме.  Из тог разлога, повериоци који су 
повезани са стечајним дужником сврставају се у четврти исплатни ред и биће намирени након 
свих других поверилаца – закључује она. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/i_zene_i_muskarci_u_penziju_sa_65_godina_od_2032godine.4.html?news_id

=285058 

Министарство за рад објавило преглед измена Закона о пензијском осигурању 

И жене и мушкарци у пензију са 65 година од 
2032.године 

АУТОР: Р. ЋИРКОВИЋ 

Београд - Министарство за рад, запошљавање и социјалну политику објавило је на свом сајту 
Преглед одредби Закона о пензијско-инвалидском осигурању које се мењају и допуњују, а 
према којима би старосна граница за стицање права на одлазак у старосну пензију за жене и 
мушкарце требало да буде постепено изједначена до 2032. године и износила би 65 година. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/i_zene_i_muskarci_u_penziju_sa_65_godina_od_2032godine.4.html?news_id=285058
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Сваке године до  2020. та би старосна граница за жене била увећавана по шест месеци 
годишње и те године би достигла 63 године живота, а после те године би била увећавана 
постепено по два месеца годишње и 2032. би достигла 65 година живота. Те године би и за 
жене и за мушкарце важила одредба: „Осигураник стиче право на старосну пензију кад 
наврши 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања или, као и досад, кад наврши 
45 година стажа осигурања. 

Године стажа осигурања потребне за одлазак у превремену старосну пензију за жене и 
мушкарце требало би постепеним увећавањем за по осам месеци годишње да буду 
изједначене - 40 година-  до 2024. године. Постепеним додавањем по осам месеци годишње 
повећавала би се и старосна граница за превремено пензионисање и жена и мушкараца, па би 
2024. године  и жене и мушкарци право на превремену старосну пензију стицали кад наврше 
најмање 40 година стажа осигурања и најмање 60 година живота. 

Висина превремене старосне пензије умањиваће се за 0,34 одсто за сваки месец пре 
навршених прописаних година живота за старосну пензију у години кад је захтев поднет. 
Умањење не може износити више од 20,4 одсто. 

Док су досад само жене које су родиле треће дете имале право на увећање радног 
стажа у трајању од две године, према овом Прегледу, жени, која је родила једно дете, радни 
стаж ће бити увећан за шест месеци, а жени која је родила двоје деце за годину дана. 

Ове законске измене почињу да се примењују од 1. јануара 2015. године. 

На сајту Министарства није објављен ни датум кад је овај преглед на сајт постављен ни 
каква му је даља судбина намењена.  

 

ВЕСТИ ОНЛАИН 

http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/417184/Ko-nam-kroji-Zakon-o-radu-4-Vracamo-se-u-18-vek 

Ко нам кроји Закон о раду (4): Враћамо се у 18. 
век 

 

Они који су дошли на власт на крилима обећања о бољем животу, већој запослености, 

новим инвестицијама, подизању квалитета живота највише су разочарали раднике јер су 

им они дали највећу подршку. Петрашин Друловић, председник Самосталног синдиката за 

више општина Златиборског округа, тврди да социјални дијалог у Србији одумире, а није 

боље ни са синдикалним организовањем. 

 

- Пошто није било јавне расправе о новом закону, очигледно је да држава у први план ставља 

послодавце и себе јер је она највећи послодавац, а раднике са овим предлозима новог Закона 

о раду враћа у 18. век. Радници су се 1886. године борили за три осмице - осам сати рада, 

http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/417184/Ko-nam-kroji-Zakon-o-radu-4-Vracamo-se-u-18-vek
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осам спавања, осам слободног времена. А данас радници због страха да не изгубе слабо 

плаћена радна места раде од 12 до 16 сати. Неки раде сваки дан не знајући за суботе и 

недеље, за државне празнике и без надокнаде за тај рад. Минимална зарада је око 200 евра. 

На тржишту радне снаге је велики број незапослених, па су мали послодавци врло осионо 

понашају. Ради се на црно, а често испод минималца - прича Друловић. 

  

- Представници синдиката који би требало да штите радничка права седе у скупштинским 

клупама. Држава је претходних година радила на томе да нас разједини, формирани су нови 

синдикати. Код нас не постоји Унија послодаваца и ми немамо с ким да преговарамо. 

Послодавци се жале на тешке услове пословања, а многи од њих су се за само неколико 

година дебело овајдили. Стекли су куле и градове. Одакле? Наравно преко радничке грбаче. 

Школована, а јефтина радна снага омогућила им је да стекну капитал, а многи послодавци 

који су у вези с политичком елитом махинацијама су дошли до великог капитала, па би и даље 

да скидају с радничких леђа. Дотакли смо дно, ђаво је однео шалу, а ми из синдиката смо се 

напокон ујединили да спасемо што се спасти може. 

 

Наш саговорник и у бројкама поткрепљује ни мало ружичасту 

причу. 

 

- У Ужицу је 1990. године у индустрији било запослено 16.600, а 

данас само 4.837 радника. Најтежа ситуација је у општинама Нова 

Варош, Прибој, Пријепоље и Сјеница. У ове четири општине број 

незапослених је премашио 20.000, а у општини Нова Варош је 

извршена тотална деиндустријализација. У индустрији је 1990. било 

запослено 4.228 радника, а он сада износи само 460 радника. Закон 

о приватизацији је омогућио пљачкашку приватизацију. Од 36 

приватизација у Златиборском округу, чак 11 је поништено због 

неиспуњавања уговорних обавеза по чему смо рекордери у Србији. У последњих 20 година у 

ужичком крају није било нове инвестиције, а у бившој држави смо били високо изнад просека. 

Причају нам о развоју малих и средњих предузећа, а уништени су велики системи. За кога ће 

они радити кад је све уништено? 

 

Друловић је на прагу одласка у пензију и са сетом прича о вредностима старог система. 

 

- У странкама је већи ред за запошљавање него у Националној служби за запошљавање. 

Интелектуалци су своје знање продали странкама да би добили мрвицу власти и омогућили 

себи бољи живот. И медији су својим некритичким писањем помогли, да се запитамо шта ћемо 

оставити својој деци. 

 

Ако се не успостави социјални дијалог и ако се не постигну решења која би задовољила све 

стране, наш саговорник најављује оно што је последњих година било незамисливо. 

Златиборски округ 

1990. 

* запослени 105.500 

2014. 

* запослени 58.779 

* незапослени 35.300 

* пензионери 68 365 
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- Радника нико не штити. На Западу постоје партије леве оријентације, а код нас странке 

штите интересе капитала. Изаћи ћемо на улице, а ако је потребно, организоваћемо обуставе 

рада и генерални штрајк - закључио је наш саговорник. 

  

Сутра: Ко нам кроји закон о раду (5): Радничка битка 
 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=07&dd=08&nav_id=874015 

Да нас приме, да не правимо циркус 

ИЗВОР: ТАНУГ 

Крагујевац -- Раднике крагујевачке фабрике "Застава камиони", који протестују у центру 

Крагујевца посетио је председник Самосталног синдиката металаца Србије Зоран Вујовић. 

 "Захтеви ових радника су заправо захтеви свих предузећа у реструктурирању и могу се дефинисати у 

једној реченици да хоће да живе од рада", рекао је Вујовић новинарима. 

Према његовим речима "сва предузећа у реструктурирању не раде, не зато што су криви 

руководиоци и радници, већ зато што су таквог типа, а не исплати им се да се задужују, јер су 

банкарске камате 25 одсто".  

 

Вујовић је навео да Синдикат металаца и синдикати свих предузећа у реструктурирању имају 

шест захтева према Влади Србије.  

 

"Главни захтев је да нас прими министар привреде, да не правимо овакве циркусе по 

улицама", казао је он и додао да синдикати од владе траже да до приватизације предузећа у 

реструктурирању радницима исплаћује минималне зараде и да се запосленима овере 

здравствене књижице.  

 

Следећи захтеви су, како је рекао, да се обезбеде обртна средства из Фонда за развој и то са 

каматом не већом од пет одсто, како би поједина предузећа у реструктурирању могла да раде, 

попут фабрике каблова, "Прве петолетке"....  

 

"Тражимо и да сва јавно-комунална предузећа купују производе од наших предузећа а не да 

се уместо 'Икарбусових' купују аутобуси из Пољске, или да ЕПС купује каблове од других, 

уместо од Фабрике каблова".  

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=07&dd=08&nav_id=874015
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Последњи захтев је, према Вујовићу, да се што пре усвоји Закон о приватизацији, и то са 

примедбама које ће изнети Самостални синдикат.  

 

Радници фабрике "Застава Камиони" протестују од јуче тражећи да се држава изјасни о томе 

да ли ће подржати потписани Меморандум о сарадњи те државне фабрике са кинеском 

компанијом "ЈАЦ мотори" и реализацију социјалног програма за старије раднике.  

 

Такође траже да влада поштује потписани меморандум са репрезентативним синдикатима 

Групе "Застава возила", који, између осталог, предвиђа субвенције тој фабрици до њене 

приватизације.  

 

"Имамо незваничну информацију да би до краја ове седмице требало да дође до састанка 

министра привреде са синдикатима предузећа у реструктурирању", изјавио је Тањугу 

председник Самосталног синдиката у "Застава Камиони", Горан Милетић.  

 

Он је додао и да ће у уторак у Београду, у малој сали Дома синдиката, бити одржан састанак 

запослених у свим предузећима у реструктурирању у Србији. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=07&dd=08&nav_id=873965 

Из 14. октобра у Градску управу 

ИЗВОР: БЕТА 

Крушевац -- Улаз у зграду Градске управе у Крушевцу био је блокиран један сат јер су у 

њу пробали да уђу радници Индустрије машина и компоненти, који протестују. 

 Главни улаз у зграду Градске управе затворило је обезбеђење које је клијенте, током протеста 

уводило на споредни улаз. 

Потпредседник фабричког Самосталног синдиката, Ђорђе Симоновић, рекао је окупљенима да 

градоначелник нема нових информација о захтевима радника, те су они негодовали и 

узвикивали да се уђе у Градску управу. 

Зграду је обезбеђивало и неколико полицајаца.  

 

Градске власти су радницима казале да раде на томе да буде обезбеђена једна минимална 

исплата и да би здравствене књижице требало да им буду оверене до краја недеље.  

 

Радници ИМК "14. октобар", предузећа које је у већинском дражавном власништву и у поступку 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=07&dd=08&nav_id=873965
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реструктурирања, траже да се поштује ранији договор о исплати минималаца, спровођењу 

социјалног програма те упошљавање фабрике, односно добијање кредитне подршке за 

уговорене послове.  

 

У тој фабрици је запослено 1.550 радника којима фирма дугује 18 плата из 2012. и 2013. 

године. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=07&dd=08&nav_id=873966 

"Хајде још једном да поразговарамо? 

ИЗВОР: БЕТА, ТАЊУГ 

Кучево -- Састанак са представницима синдиката и послодаваца о изменама и допунама 

Закона о раду биће одржан сутра, каже Александар Вулин. 

 Министар за рад, запошљавање, социјална и борачка питања је рекао данас новинарима да су Владина 

решења о изменама и допунама тог правног акта представљена и да ће се на сутрашњем састанку још 

једном разговарати како би та решења могла да се ставе у функцију. 

"Чим се премијер Александар Вучић врати из Москве имаћемо састанак са синдикатима и 

представницима послодаваца и видети да ли су се ставови приближили, у којој мери, а 

после тога крећемо у одговарајућу процедуру", рекао је он.  

 

Вулин је рекао да су о изменама и допунама Закона о раду консултовани сви који су требали 

да буду консултовани.  

 

"Наша решења су представљена - хајде још једном да се видимо и поразговарамо како 

то да ставимо у функцију", рекао је он.  

 

Вулин је претходно посетио Центар за социјални рад у чијем саставу је и Одељење за смештај 

старих особа. 

"После састанка са Вучићем одлучујемо о протесту" 

Руководства репрезентативних синдиката - Уједињених гранских синдиката (УГС) Независност 

и Савеза самосталних синдиката Србије (С С С С), одлучила су да  

организује протесте уколико на сутрашњем састанку са премијером Србије не постигну 

договор о изменама Закона о раду.  

 

Председник УГС "Независност" Бранислав Чанак казао је за агенцију Бета да од премијера 

очекује да каже шта је за Владу спорно у изменама Закона о раду, за које се залажу 

репрезентативни синдикати.  

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=07&dd=08&nav_id=873966
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"Стиче се утисак да су спорења синдиката и Владе о изменама Закона о раду настала због 

тога што је злоупотребљен неспоразум о дефинисању проширеног дејства колективног 

уговора", истакао је Чанак.  

 

На проширеном дејсту колективног уговора, како је објаснио, инсистира Унија послодаваца 

Србије, која је члан Социјално-економског савета где су и представници Владе и 

репрезентативних синдиката.  

 

"Унија послодаваца тражи да се проширено дејство колективног уговора примењује на све 

фирме у истој делатности, иако то није обавезујуће за послодавце који нису учестовали у 

преговорима са репрезентативним синдикатима", казао је Чанак.  

 

Он је додао да су репрезентативни синдикати одлучили да о изменама Закона о раду више не 

преговарају са Унијом послодаваца Србије јер, како је рекао, то удружење заступа само један 

одсто послодаваца у Србији. 
 

 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1643570/Mihajlovi%C4%87eva+razgovarala+sa+putarima.

html 

Михајловићева разговарала са путарима 

Министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструтуре Зорана Михајловић и 
представници путарских предузећа разговарали су о начину обезбеђивања новца за 
редовно одржавање државних путева и учешћу домаћих фирми у одржавању и обнови 
путне инфраструктуре. 

На састанку са представницима Самосталног синдиката путара Србије и Удружења послодаваца 
путне привреде "Путар", Михајловићева је истакла да фирме које добијају послове на 
изградњи путева морају да обезбеде квалитет и поштовање рокова, преноси Бета. 

Михајловићева је навела да је то министарство спремно да сарађује са синдикатом ради 
активирања потенцијала путарске привреде и очувања радних места, посебно код предузећа 
која се баве одржавањем путева, наводи на сајту министарства. 

На састанку је оцењено да постоји спремност свих страна да се у што краћем року пронађе 
системско и одрживо решење за обезбеђивање извора финансирања за редовно одржавање 
државних путева, како би се сви послови реализовали на време. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1643570/Mihajlovi%C4%87eva+razgovarala+sa+putarima.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1643570/Mihajlovi%C4%87eva+razgovarala+sa+putarima.html
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Представници синдиката указали су на проблем ангажовања радника на црно у путној 
привреди, а тим министарства најавио је да ће упознати с тим проблемима. 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, чији су инспектори, управо 
по захтеву овог Министарства, већ обилазили деоницу Уб-Лајковац. 

На састанку Михајловићеве и путара било је речи и о проблемима путарских фирми да 
обезбеде кредите код пословних банака и указано на неопходност успостављања партнерских 
односа између банака и привреде, закључује се у саопштењу. 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1643240/Sindikati+i+poslodavci+sutra+o+Zakonu+o+radu

+.html 

Синдикати и послодавци сутра о Закону о раду 

Министар за рад, запошљавање, социјална и борачка питања Александар Вулин најавио је 
да ће сутра бити одржан састанак са представницима синдиката и послодаваца о 
изменама и допунама Закона о раду. 

Вулин је рекао да су Владина решења о изменама и допунама тог правног акта представљена и 
да ће се на сутрашњем састанку још једном разговарати како би та решења могла да се ставе у 
функцију, преноси Тањуг. 

"Чим се премијер Александар Вучић врати из Москве имаћемо састанак са синдикатима и 
представницима послодаваца и видети да ли су се ставови приближили, у којој мери, а после 
тога крећемо у одговарајућу процедуру", рекао је Вулин. 

Вулин је рекао да су о изменама и допунама Закона о раду консултовани сви који су требали 
да буду консултовани. 

"Наша решења су представљена - хајде још једном да се видимо и поразговарамо како то да 
ставимо у функцију", рекао је Вулин. 

Вулин је претходно посетио Центар за социјални рад у чијем саставу је и Одељење за смештај 
старих особа. 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1643749/Sindikati%3A+Dogovor+sa+Vu%C4%8Di%C4%87

em+ili+protesti.html 

Синдикати: Договор са Вучићем или протести 

Руководства Уједињених гранских синдиката “Независност” и Савеза самосталних 
синдиката Србије, одлучила су да организују протесте уколико на сутрашњем састанку са 
премијером Србије Александром Вучићем не постигну договор о изменама Закона о раду. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1643240/Sindikati+i+poslodavci+sutra+o+Zakonu+o+radu+.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1643240/Sindikati+i+poslodavci+sutra+o+Zakonu+o+radu+.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1643749/Sindikati%3A+Dogovor+sa+Vu%C4%8Di%C4%87em+ili+protesti.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1643749/Sindikati%3A+Dogovor+sa+Vu%C4%8Di%C4%87em+ili+protesti.html


28 

 

Председник УГС "Независност" Бранислав Чанак истиче за агенцију Бета да од премијера 
очекује да каже шта је за Владу спорно у изменама Закона о раду, за које се залажу 
репрезентативни синдикати. 

Чанак каже да се стиче се утисак да су спорења синдиката и Владе о изменама Закона о раду 
настала због тога што је злоупотребљен неспоразум о дефинисању проширеног дејства 
колективног уговора, преноси Бета.  

Објашњава да на проширеном дејству колективног уговора инсистира Унија послодаваца 
Србије, која је члан Социјално-економског савета где су и представници Владе и 
репрезентативних синдиката. 

"Унија послодаваца тражи да се проширено дејство колективног уговора примењује на све 
фирме у истој делатности, иако то није обавезујуће за послодавце који нису учестовали у 
преговорима са репрезентативним синдикатима", објашњава Чанак. 
 
Додаје да су репрезентативни синдикати одлучили да о изменама Закона о раду више не 
преговарају са Унијом послодаваца Србије јер, то удружење заступа само један одсто 
послодаваца у Србији. 

СТУДИО Б 

http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=103664 

Одлука синдиката о протесту након састанка с 
Вучићем » 

Извор : Бета 

 

Руководства репрезентативних синдиката - УГС, Независност и СССС, одлучила су да 
организују протесте уколико у среду, на састанку с премијером Србије, не постигну 
договор о изменама Закона о раду. 

Председник УГС "Независност" Бранислав Чанак рекао је за агенцију Бета да од премијера 
очекује да каже шта је за Владу спорно у изменама Закона о раду, за које се залажу 
репрезентативни синдикати. 

"Стиче се утисак да су спорења синдиката и Владе о изменама Закона о раду настала због тога 
што је злоупотребљен неспоразум о дефинисању проширеног дејства колективног уговора", 
истакао је Чанак. 

На проширеном дејсту колективног уговора, како је објаснио, инсистира Унија послодаваца 
Србије, која је члан Социјално-економског савета, где су и представници Владе и 
репрезентативних синдиката. 

"Унија послодаваца тражи да се проширено дејство колективног уговора примењује на све 
фирме у истој делатности, иако то није обавезујуће за послодавце који нису учестовали у 
преговорима с репрезентативним синдикатима", рекао је Чанак. 

http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=103664
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Додао је да су репрезентативни синдикати одлучили да о изменама Закона о раду више не 
преговарају с Унијом послодаваца Србије јер, како је рекао, то удружење заступа само један 
одсто послодаваца у Србији. 

 

http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=103651 

Синдикати и послодавци сутра о Закону о раду » 

Извор : Тањуг 

Министар за рад, запошљавање, социјална и борачка питања Александар Вулин најавио је 
да ће сутра бити одржан састанак са представницима синдиката и послодаваца о 
изменама и допунама Закона о раду. 

Вулин је рекао данас новинарима да су Владина решења о изменама и допунама тог правног 
акта представљена и да ће се на сутрашњем састанку још једном разговарати како би та 
решења могла да се ставе у функцију. 

"Чим се премијер Александар Вучић врати из Москве имаћемо састанак са синдикатима и 
представницима послодаваца и видети да ли су се ставови приближили, у којој мери, а после 
тога крећемо у одговарајућу процедуру", рекао је он. 

Вулин је рекао да су о изменама и допунама Закона о раду консултовани сви који су требали 
да буду консултовани. 

"Наша решејна су представљена - хајде још једном да се видимо и поразговарамо како то да 
ставимо у функцију", рекао је он. 

Вулин је претходно посетио Центар за социјални рад у чијем саставу је и  
Одељење за смештај старих особа. 

 

 

 

 

 

http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=103651

