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http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:506246-Penzija-do-25000-bez-smanjenja 

Penzija do 25.000 bez smanjenja 
D. I. K.   

Prosečna primanja 814.305 najstarijih graĐana Srbije, biće izuzeta od najavljenih rezova. 

Umanjenje od 10 odsto ne ide na ceo iznos, već na razliku od limita do visine čeka 

PENZIONERIMA koji mesečno primaju do 25.000 dinara, što je u visini prosečne penzije, neće biti 
smanjivani prihodi. Kako je „Novostima“ nezvanično potvrĎeno u Nemanjinoj 11, rebalansom 
budžeta, koji je u izradi, predviĎeno je da se „ne diraju“ penzije do ovog iznosa. Prema najavama, 
primanja iznad ove sume biće umanjena za 10 odsto. 

To, praktično, znači da će nešto više od 814.000 penzionera i dalje primati iste iznose na svojim 

čekovima, dok će preostalih 582.000 najstarijih morati da plati danak krizi. Ovo smanjenje od 10 

odsto ne bi trebalo da ide na ceo iznos primanja, već samo na razliku izmeĎu 25.000 i punog iznosa 

penzije. To praktično znači da će penzioner koji mesečno prima 30.000 dinara, dobiti umanjenje 

od 10 odsto na razliku od 5.000 dinara. Tako će mu penzija biti manja za 500 dinara. Po istom 

principu, penzioneru sa primanjem od 40.000 dinara, računa se umanjenje na 15.000 dinara, pa će 

mu ček biti tanji za 1.500 dinara mesečno. 

Najveći udarac na kućni budžet osetiće najstariji sa najvećim penzijama, a takvih je u Srbiji 1.756, 

koji mesečno primaju više od 90.000 dinara. Tako će država na dvoje penzionera, sa primanjima od 

121.000 dinara, mesečno uštedeti po 9.600 dinara (odnosno 10 odsto na 96.000 dinara razlike od 

prosečne penzije). 

Na neophodnost smanjivanja penzija ukazuje i Fiskalni savet Srbije. 

- Privreda Srbije nije u mogućnosti da finansira trenutni nivo izdvajanja za penzije i plate u javnom 

sektoru. Održivi nivo izdvajanja za penzije je oko 10 odsto bruto domaćeg proizvoda, a za plate u 

javnom sektoru oko osam odsto BDP-a, a trenutno se za penzije izdvaja skoro 14 odsto BDP-a, a za 

plate skoro 11 odsto BDP-a - ističe se u analizi Fiskalni savet. 

Računica Saveta pokazuje da je, prilikom rebalansa budžeta, potrebno smanjenje penzija i plata u 

javnom sektoru od 15 odsto, kako bi se efekti ukupne uštede od 800 miliona evra, videli već tokom 

2015. godine. 

- Ističemo i da bi se na penzijama ostvarilo oko 70 odsto ukupnih ušteda, zbog čega ne postoji bilo 

kakva mogućnost da se ostvare neophodne uštede, a da se ne smanjuju penzije - ističe Fiskalni 

savet. - Korisnici minimalne penzije i plate bili bi, pri tome, zaštićeni i isključeni iz smanjenja. 
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IZUZECI 

UKUPAN broj penzionera u Srbiji je 1,7 miliona, od toga je 326.614 osiguranika iz posebnih grupa 

(43.124 vojnih penzionera, 74.107 iz samostalne delatnosti, 209.383 korisnika poljoprivredne 

penzije). Ove kategorije biće izuzete od smanjenja penzija, kao i 814.000 onih sa primanjima 

manjim od 25.000 dinara. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Penzioneri-poslednja-budzetska-odbrana.sr.html 

Пензионери последња буџетска одбрана 

Готово да нема рачунице по којој држава може да уштедети две милијарде евра, а да се не 

дирну примања најстаријих 

Колико год то неправедно звучало, највећи појединачни допринос у спасавању земље од 
банкрота даће пензионери. Душан Вујовић, министар финансија, у рачуници која ће до краја 
2017. године морати да му обезбеди скоро две милијарде евра уштеда најстарије грађане 
Србије никако неће моћи да заобиђе. Ако не ове године, пензије ће морати да буду смањене 
догодине, јер годишњи издаци за ту намену прелазе 500 милијарди динара. То је чак 14 одсто 
свега што привреда створи за годину дана, а рачунице показују да наша економија не може да 
поднесе толики издатак. Бар не више од десетине годишњег националног колача. 

И даље је, међутим, непознато колико ће то смањење износити. Док је бивши министар Лазар 
Крстић предлагао да примања најстаријих грађана буду мања за 20 одсто, Фискални савет је 
сматрао да је 15 процената умањења, уз остале мере уравнотежења буџета, довољно. Нови 
министар финансија Душан Вујовић претходно је изашао са предлогом да пензије буду мање 
за десетину, што је стручна јавност оценила као недовољно за стабилизацију државне касе. 
Недоумица је да ли ће и они са најнижим пензијама (13.228 динара) морати да изврну плитке 
џепове како би земљу спасли банкрота. 

Поједини медији блиски властима објављују да најниже пензије неће бити обухваћене 
уштедама. Под ударом државе наћи ће се само чекови већи од 25.714 динара, а „качиће” их 
прогресивна стопа од 10 до 20 одсто. Прво питање које се поставља је да ли је то довољно, јер 
рачунице Фискалног савета показују да је, уз остале мере, на платама и пензијама потребно 
смањење од 800 милиона евра. Уз то, две трећине те суме требало би да се обезбеди 
смањењем пензија. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Penzioneri-poslednja-budzetska-odbrana.sr.html
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Стручни саговорници „Политике”, који су желели да остану анонимни, сагласни су да то неће 
бити довољно да се земља спаси од дужничке кризе. Све и да се на пензије веће од 45.000 
динара примени смањење од 20 одсто, што значи да би месечна примања била мања за чак 
девет хиљада динара, укупно може да се уштеди максимално 350 милиона евра. При том је то 
у пракси немогуће спровести из више разлога. Примера ради, ако је то граница, неко ко 
месечно добија 40.000 динара после смањења од 10 одсто примаће пензију од 36.000 динара, 
док ће исто толики износ добијати и пензионери који сада примају 45.000 динара после 
смањења од 20 одсто. 

Овај пример никако не значи да ће 45.000 динара бити граница после које ће се пензије 
смањивати по већој стопи, већ само говори у прилог томе како прогресивно смањење носи са 
собом ризик неправедности. Јер, како објашњавају стручњаци, не би смело да се догоди да 
они који сада имају веће пензије после смањења добију мање пара од оних који сада добијају 
мање месечне пензионе чекове. Проблем је, међутим, што нико од експерата јуче није желео 
јавно да говори о томе. 

– Нисмо ми експозитура ММФ-а па да износимо став како то није довољно и да се на нас 
сваљује гнев пензионера, а власт да се изношењем оваквих незваничних предлога представља 
као њихов заштитник. Нека креатори фискалне политике јавно изађу са предлогом мера, па да 
можемо да коментаришемо. Ово схватамо као пробни балон који за циљ има да тестира 
јавност до које границе може да се иде – објашњава један од наших саговорника.  

Они сматрају да би свако смањење плата и пензија без решавања проблема јавних предузећа 
било бесмислено, јер би се уштеђена средства одлила на неуспешно пословање државних 
фирми. У блиској економској историји то се већ догодило. О томе говори податак да је на име 
солидарног пореза уштеђено 100 милиона евра. Међутим, цео терет који су поднели грађани 
није био довољан да подмири нерационално пословање „Србијагаса”, јер је на име одржавања 
текуће ликвидности држава овом предузећу одобрила гаранцију за кредит у износу од 150 
милиона динара. 

А. Телесковић 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Manja-penzija-i-za-one-sa-punim-stazom.sr.html 

„ПОЛИТИКА” ОДГОВАРА НА ПИТАЊА О НОВОМ ЗАКОНУ О ПЕНЗИЈАМА (3) 

Maња пензија и за оне са пуним стажом 

Новим законом о ПИО није предвиђено умањење висине пензије за недостајуће године до 

пуног стажа 

Нови закон о ПИО који ступа на снагу 1. јануара наредне године покварио је рачуницу многим 
будућим пензионерима, који су рачунали да ће раније у пензију како би коначно уживали у 
ономе што су годинама кроз доприносе за ПИО уплаћивали. 

Законодавац не само да јепооштрио услове за пензионисање увођењем казни и за мушкарце и 
за жене, већ је пооштрио услове за одлазак жена у пензију све у циљу смањења издатака из 
буџета. Како би читаоцима појаснили неке од нејасноћа које доноси нови закон „Политика” ће 
и данас покушати да одговори на нека од питање која су стигла нашој редакцији. 

Питање – Да ли се пенали за превремено пензионисање односе само на године старости или и 
године стажа? 
Одговор – Члан 70а Закона о изменама и допунама Закона о ПИО прописује трајно умањује за 
0,34 одсто за сваки месец пре навршених 65 година живота, а максимално 20,4 одсто. 
Умањење висине пензије за недостајуће године стажа осигурања до прописане границе није 
предвиђено овим изменама. 
Дакле, онај ко има најмање 15 година стажа и 65 година старости може да иде у пензију без 
плаћања било каквих пенала, али ће добити пензију онолику колику је зарадио на основу 
уплате доприноса за деценију и по стажа. 

Међутим, ако неко има 40 година радног стажа и 60 година старости мораће да плати пенале, 
јер је отишао у превремену старосну пензију, дакле, без напуњених 65 година старости. 

Казнени пенали се уводе за оне који иду у превремену староснупензију, уз испуњење 
прописаних година радног стажа (за мушкарце 40година, за жене у 2015. са 36,4 година), а не 
за осигуранике који стекну право на старосну пензијукад наврше 65година живота и најмање 
15година стажа осигурања... (члан 19 измена и допуна Закона о ПИО). 

Онај ко у прописаној старосној доби оде у пензију већ има умањење пензије (због мањег броја 
година радног стажа), а и у просеку ће је краће примати. 

Према предлогу измена и допуна Закона о ПИО (члан 70 в висина превремене старосне пензије 
одређује се на исти начин као и висина старосне пензије, с тим што се за превремену старосну 
пензију одређује и трајно умањење од 0,34 одсто за сваки месец пре навршених 65 година 
живота.  

Питање – Да ли по новом закону о ПИО уопште може да се иде у пензију са мање од 40 година 
радног стажа? 
Одговор – И након измена Закона о ПИО, право на старосну, односно превремену старосну 
пензију, осигураник може да оствари и са мање од 40 година стажа осигурања када наврши 
одређене законом прописане године живота. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Manja-penzija-i-za-one-sa-punim-stazom.sr.html
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Услов за старосну пензију је најмање 15 година стажа осигурања и навршених 65 година 
живота, с тим што је за жене осигуранике предвиђен прелазни период до 2031. године у коме 
ће се старосна граница постепено подизати сваке године за по 6 месеци до 65. године. За 
превремену старосну пензију услов је најмање 40 година стажа осигурања и најмање 60 
година живота с тим што такође постоји прелазни период до 2024. године у коме се постепено 
подиже старосна граница за жене и мушкарце и стаж осигурања за жене. 

Питање – До августа наредне године требало би да примам надокнаду из Националне службе 
за запошљавање, јер би по постојећем закону тада требало да испуним услов за пензију. 
Међутим, с новим законом пооштравају се услови за пензионисање и требаће ми још четири 
месеца за одлазак у пензију. Да ли ћу и за тај период наставити да примам новац из 
Националне службе или не?  
Одговор – Колико је познато законодавац није предвидео никакво прелазно решење за овакве 
категорије осигураника. 
Питање – Будите љубазни да ми протумачите шта значи прелазни период до 2024. године за 
жене, који се односи на превремену старосну пензију? Имам 30 година стажа, а крајем године 
пуним 56 година. живота. Да ли сам добро израчунала да ћу пуну пензију остварити у априлу 
2022. и да ли у мом случају уопште постоји могућност за превремену старосну пензију (зато 
сам и поставила оно питање на почетку, јер ми тај прелазни период и помињање – негде 15 
година стажа као минимално, а негде 40 година стажа као услова за превремену старосну 
пензију, нису најјаснији). 
Одговор – Прелазни период до 2024. године за превремену старосну пензију, као и прелазни 
период до 2031. за старосну пензију, значи да се граница за одлазак у превремену, односно 
старосну пензију подиже постепено сваке године за одређени број месеци. 
Да би се остварило право на превремену старосну пензију такође морају да буду испуњени 
одређени законски услови, које Ви на жалост не можете да достигнете с обзиром на то да 
имате 30 година стажа, а већ од следеће године услов за жене осигуранике за превремену 
пензију је 36 година и 4 месеца стажа осигурања (и најмање 54 године и 4 месеца живота). 

Добро сте израчунали да у 2022. години стичете право на старосну пензију када навршите 63 
године и 4 месеца живота. 

Питање – Колика је разлика у пензији ако неко оде са 40 или 15 година у пензију са 65 година 
старости? 
Одговор – Висина пензије зависи од година стажа осигурања и од остварених зарада, односно 
уплаћених доприноса за време радног века, те није целисходно давати паушалне одговоре о 
разлици у висини пензије. Разлика између 40 и 15 година стажа осигурања је знатна, тако да 
се свакако одражава на висину пензије. 
Питање – Колико је умањење пензије ако мушкарац оде у пензију 2015. године са 38 година 
радног стажа и 65 година живота? 
Одговор – Ако мушкарац осигураник оде у пензију са 65 година  (потребно је минимум 15 
година стажа осигурања) износ пензије се не умањује. Висина превремене старосне пензије се 
трајно умањује за 0,34 одсто за сваки месец пре навршених 65 година живота. 
Приредила: 
Јасна Петровић-Стојановић 
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http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/unija_ipak_sama_strajkuje.55.html?news_id=287469 

Danas sastanak reprezentativnih sindikata obrazovanja 

Unija ipak sama štrajkuje? 
AUTOR: V. A. 

Beograd - Da li će se neko pridružiti štrajku Unije sindikata prosvetnih radnika 1. septembra biće 

poznato nakon današnjeg sastanka čelnika reprezentativnih sindikata obrazovanja. Sudeći prema 

ranijim izjavama, Sindikat obrazovanja Srbije i Sindikat radnika u prosveti Srbije odustali su od 

protesta prvog dana nove školske godine, a takav stav zauzeće najverovatnije i Granski sindikat 

prosvetnih radnika Srbije „Nezavisnost“.  
- Glavni odbor GSPRS „Nezavisnost“ još nije doneo odluku, ali naš stav je da nećemo ulaziti u štrajk 
dok se ne završe pregovori sa vladom. Očekujemo da nas najpre pozove resorni ministar SrĎan 
Verbić, a ministarstvo finansija je druga instanca. Procene su da članstvo nije dovoljno 
pripremljeno za štrajk 1. septembra. „Nezavisnost“ nema nameru da ulazi u štrajk sa polovičnim 
rezultatima. Tražimo da se najpre uvedu platni razredi, pa da se onda smanjuju plate - poručuje za 
Danas Tomislav Živanović, lider GSPRS „Nezavisnost“. 

On očekuje da će na današnjem sastanku sindikati prosvetara zauzeti zajednički stav, napominjući 
da svi treba da budu jedinstveni, a da „onaj ko želi da se promoviše, radi sam“. 

U Uniji sindikata prosvetnih radnika, koja je zakazala današnji sastanak, očekuju da od kolega iz 
drugih sindikata čuju razloge zbog kojih su odustali od ranije dogovorenog protesta. 

- Unija će u subotu održati sednicu Glavnog odbora na kojoj će biti razraĎeni svi detalji protesta 1. 
septembra. O odluci smo obavestili ministra prosvete i, što se nas tiče, promena neće biti - kaže za 
Danas Jasna Janković, članica Predsedništva Unije. 

U pismu ministru prosvete je navedeno da će 1. septembra u školama članicama Unije biti održan 
jednodnevni štrajk upozorenja, a da će jedino učitelji moći da prime prvake. Zaposleni će se 
okupiti na Trgu Nikole Pašića u Beogradu, kako bi iskazali nezadovoljstvo stanjem u prosveti. 
Članovi ovog sindikata traže da prosveta i zdravstvo budu izuzeti iz najavljenog smanjenja zarada u 
javnom sektoru, kao i da se utvrdi kratkoročna i dugoročna strategija rešavanja tehnoloških viškova 
i zaustavi nepotrebno uvoĎenje novih lica u obrazovni sistem. Na listi zahteva je i donošenje 
zakona o platama na bazi platnih razreda do kraja 2014. uz učešće sindikata, koji bi počeo da se 
primenjuje od 1. januara iduće godine. 

 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/unija_ipak_sama_strajkuje.55.html?news_id=287469
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/preradjivacka-industrija-duboko-potonula-u-gubitke 

Прерађивачка индустрија дубоко потонула у 
губитке 
 

Током 2013. године, након другог таласа кризе који је испољен у претходној години, у 
српској привреди је дошло до благог стишавања економских тензија, мада су и даље 
евидентне 

Предузећа која се баве прерађивачком индустријом лане изгубила чак 43 милијарде 

последице рецесионих кретања. Скромни опоравак домаће економије одсликава годишњи раст 
домаћег бруто производа од 2,5 одсто, који је остварен уз интензивнији годишњи прираст 
нивоа индустријске производње (5,5 одсто). 

Међутим, као кључни генератор лаганог оживљавања привредних активности издваја се извоз, 
који је у поређењу с претходном годином повећан чак четвртину. Осим тога, укупне економске 
токове обележили су и попуштање инфлаторних притисака и стабилност домаће валуте, али и 
проблеми везани за високу стопу незапослености. 

У условима нарушеног пословног амбијента, тренд смањења броја запослених започет у 2009. 
години настављен је па су привредна друштва, по подацима из финансијских извештаја, 
запошљавала укупно 991.030 радника, што је 18.970 мање у поређењу с претходном годином, 
показују подаци Агенције за привредне регистре. Истовремено, под теретом бројних 
потешкоћа у пословању, у 2013. години изостао је раст пословних активности па су укупни 
приходи од 8.719 милијарди динара готово на прошлогодишњем нивоу, док су укупни расходи 
од 8.692 милијарде динара благо смањени (1,5 одсто) у односу на претходну годину. 

Иако је настављена вишегодишња тенденција исказивања позитивних резултата из пословне 
активности, мада недовољно високих, услед бројних ризика и претњи из окружења, исказане 
резултате пословања привреде определили су губици који потичу из финансијских и осталих 
активности. Пословни добитак од 354 милијарде динара, први пут од почетка кризе, бележи 
благи међугодишњи пад (1,9 одсто), док је истовремено, услед значајног пада расхода, камата 
и негативних курсних разлика, финансијски губитак више него преполовљен у односу на 
претходну годину, а негативан резултат из осталих активности увећан. Последично, укупан 
негативан нето финансијских резултат српске привреде у 2013. години од 23 милијарде 
динара, готово је три четвртине мањи од прошлогодишњег. 

Ублажавање непрофитабилности на нивоу целе привреде последица је готово преполовљеног 
губитка на нивоу неразменљивих сектора (62 милијарде), али и увећаног позитивног нето 
финансијског резултата (28,2 одсто), који су исказали разменљиви сектори у износу од 39 
милијарде динара. 

Као и претходне године, највећи негативан нето финансијски резулат исказала су привредна 
друштва која су пословала у сектору Саобраћај и складиштење па је њихов губитак од 62 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/preradjivacka-industrija-duboko-potonula-u-gubitke
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милијарде динара чак 2,7 пута већи од губитка целе привреде. Следе привредна друштва у 
сектору Прерађивачка индустрија, чији је негативан резулатат из претходне године значајано 
увећан (с три милијарде на 41 милијарду динара). С високим губицима пословали су и сектори 
Финансијске делатности и делатност осигурања (18 милијарди динара), Пословање 
некретнинама (18), као и сектор Грађевинарство (17), чији је губитак 57,9 одсто мањи у односу 
на претходну годину. 

Насупрот томе, прошлогодишње профитабилно пословање сачувало је седам сектора. При 
томе, и даље највећи износ добитка, од 53 милијарде динара, бележи сектор Рударство, а он 
је 30,2 одсто већи у поређењу с претходном годином. На другом месту по висини исказаног 
позитивног резултата је сектор Информисање и комуникације, с остварених 29 милијарди 
добитка, уз годишњи раст од 86,1 одсто. Сектори Трговина на велико и мало и Снабдевање 
електричном енергијом, гасом, паром и климатизација из сфере негативног пословања 
прешли су у зону добитка и бележе позитиван нето финансијски резултат од 20 милијарди 
динара, односно 18 милијарди. 

Д. Урошевић 
  

Пара никад доста 
Привредна друштва су, показују подаци Агенције за привредне регистре, и поред ограничених 
могућности за даља задуживања, услед већ исцрпљене бонитетне способности, прибегла 
већем коришћењу позајмљеног новца па смањено учешће сопственог капитала у укупним 
изворима финансирања, у поређењу с претходном годином (с 34,3 одсто на 33,4 одсто), 
указује на даље слабљење финансијских капацитета српске привреде и благи раст већ 
достигнутог високог нивоа задужености. 

Истовремено, услед недостатка дугорочних средстава за финансирање сталне имовине, 
привреда је исказала негативан нето обртни капитал од 599 милијарди динара, при чему је за 
остварени ниво активности недостајало још 1.904 милијарди капитала, односно 14,2 одсто 
више у односу на претходну годину, па је већ угрожена неликвидност додатно појачана. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/najvece-interesovanje-za-agrar-i-metalski-sektor 

Највеће интересовање за аграр и металски 
сектор 
 

В. д. директора Агенције за приватизацију Маријана Радовановић каже да влада 
интересовање за многа предузећа након што је објављен јавни позив и за прикупљање 
писама о заинтересованости 

Купце чекају 502 фирме у Србији 

за куповину 502 домаћа предузећа и да сајт Агенције има велики број посета и из земље и из 
иностранства. Ипак прецизни подаци о заинтересованим инвеститорима биће доступни тек по 
истеку рока позива - 15. септембра. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/najvece-interesovanje-za-agrar-i-metalski-sektor
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До тада се Агенција труди да што више промовише позив и привуче што више потенцијалних 
инвеститора. Ипак, већ је познато да је највеће интересовање за фирме из сектора 
пољопривреде, али и за оне из металуршког сектора. 

- Позив траје до 15. септембра. Потенцијални инвеститори ће моћи да предложе своје моделе 
приватизације, док предузећа и даље врше пописе и процене. Агенција ће уважавати та писма 
заинтересованости, али и број запослености, стратешки значај предузећа, да ли предузеће 
има тржиште и производ. До 30. октобра доставиће предлоге министарству привреде, на коме 
је одлука о моделу приватизације - рекла је она за Б92. 

На списку предузећа за приватизацију налази се и 14 бања и специјалних болница Србије, за 
које влада велико интересовање, кажу у Агенцији за приватизацију. Информација о томе ко је 
заинтересован за њих још нема, а могуће је да неки инвеститори чекају још од 2008. године, 
када је била покретана иницијатива за њихову приватизацију. 

„Бање нису досад приватизоване због нерешених имовинских питања, а сада влада значајно 
интересовање. У процес приватизације биће укључене и друге државне институције, које су 
директно или индиректно заинтересоване за поступак - ПИО, министарства здравља, 
туризма...”, каже она. На питање да ли некадашњи гиганти, сада посрнуле фирме, могу лако 
да нађу купца, одговор је - не могу, истиче Маријана Радовановић, али додаје да је са новим 
решењима, уз могућност стратешког партенрства, могуће наћи квалитетне инвеститоре за 
већину. 

Што се новинске агенције Тањуг тиче, Радовановићева каже да она није на списку за 
приватизацију, јер за то није покренута иницијатива. 

- Тањуг је јавно предузеће и 100 одсто је у власништву Србије. За његову пиватизацију до сада 
никада није покренута иницијатива. У случају да буде покренута инцијатива за приватизацију, 
Агенција за приватизацију ће спроводити тај поступак - рекла је. 

Она је рекла да је Агенција за приватизацију 15. августа покренула поступак приватизације за 
73 медија и предузећа која се баве информисањем, уважавајући посебност Закона о јавном 
информисању. Позив је објављен и за регионалне јавне сервисе попут Студија Б и РТВ 
Крагујевац, Панчево и Врање, а ту су и новосадска телевизија Аполо, телевизије Пирот, 
Смедерево, као и предузећа за радио-програм Зрењанин, Суботица и Пожаревац. 

Е. Д. 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/%E2%80%9Emagnohrom%E2%80%9D-daleko-od-stecaja 

„Магнохром” далеко од стечаја 
 

Заступник државног капитала у Магнохрому Ђорђе Косановић изјавио је да је Магнохром 
далеко од стечаја и да може да добије стратешког партнера. 

„Интересовање за Фабрику ватросталних материјала и руднике магнезита већ постоји и у 
последњих пар година имали смо неколико заинтересованих инвеститора”, каже Косановић. 

Највећа шанса за продају била је 2012. године, када је посао требало да се заврши са 
аустријским концерном РХИ, али није искључено да ће они сада поново да заинтересују за 
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Магнохром. А ту су и још неки потенцијални купци, каже Косановић. Он подсећа да је и до 
сада постојало интересовање за поједине делове, тачније, две фабрике у Магнохрому. 

Према његовим речима, Магнохром је вероватно на тој листи од четрдесетак предузећа која се 
стално спомињу. То се пре свега односи на Фабрику ватросталних материјала и руднике 
магнезита и да ће се приватизација и за делове, спровести по принципу стратешког 
партнерства. 

Што се тиче Фабрике електротермичких производа, ту ће најверевотаније доћи до 
приватизације кроз продају имовине, каже Косановић. 

Глобал стил холдинг купио је Магнохром 2006. године, и обавезао се да спроведе социјални 
програм, према којем би радницима биле исплаћене три заостале плате из 2001. године и 
четири заостале плате из 2006. године, као и да омогући да се оствари редован законски 
социјални програм. Поред тога, Глобал стил се обавезао да у наредних пет година инвестира у 
Магнохром 23 милиона евра. 

Само два месеца након што је овај гигант у производњи ватросталних опека продат, почиње 
пропадање Магнохрома, стравичном брзином. Прво се почело са задуживањем, узимањем 
кредита и производња почиње полако да посустаје, јер су се дугови нагомилавали. За нешто 
више од пола године Магнохром је већ био приморан да искључи ротациону пећ, јер је гас 
искључен због дуга. Пар месеци након тога, фабрика остаје и без струје и воде, и сви њени 
делови престају да раде, а радници, њих 2.200, престају да долазе на посао, јер ни плате нису 
исплаћиване. 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/otpremnine-za-prekobrojne-u-jkp-ima 

Отпремнине за прекобројне у ЈКП-има 
 

Технолошки вишак у јавно комуналном сектору добиће отпремнину по годинама радног 
стажа проведеним у предузећима у висини просечне месечне нето новосадске плате, која 
тренутно износи 50.000 динара. 

– То значи да ће Град, као оснивач комуналних предузећа избројати за једну нето плату ону 
суму која буде актуелна у тренутутку исплате – објаснио је за “Дневник” председник Градског 
већа синдиката запослених у стамбено-комуналним делатностима Новог Сада Зоран 
Радосављевић. 

Каже да синдикат није нимало задовљан таквим решењем, али да је у социјалном дијалогу с 
представницима оснивача – Града – то био максимум, који је синдикат могао добити. 
Радосављевић то наводи упркос чињеници да је нето месечни просек новосадске плате 
повољнији у односу на 33.000 динара, колико би технолошком вишку следовало по годинама 
стажа, узимајући у обзир да толико износи 75 одсто од просечне републичке плате, колико би 
им припало по још важећем колективном уговору у ЈКП-има, који сада треба изменити у 
складу с договором Града и синдиката.   

– На први поглед, сума делује импресивно, али треба узети у обзир да технолошки вишак 
остаје без посла и одлази на тржиште рада, које практично и не постоји. Велики број 
прекобројних радника не спада „ни себи ни свом” јер им за стицање услова за пензионисање 
треба бар деценија-две радног стажа. Просечна месечна нето плата може бити привлачна за 
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раднике који су на самом крају радног века, али је питање да ли ће ту радну снагу предузећа 
пустити да буде технолошки вишак – напомиње Радосављевић.  

Истиче да је синдикат изменио колективни уговор код послодавца у делу исплате отремнине у 
складу с постигнутим договором с Градом и с новим Законом о раду, па је сада на потезу Град, 
односно да измењени колективни уговор у ЈКП-има усвоји Градско веће, и да га напослетку 
прихвати и Скупштина града. 

– Очекујемо да све буде готово за десетак дана, а то подразумева да се до краја авуста заврши 
ситематизација радних места, када ће се тачно знати колико је од укупно 6.150 радника у 
јавним и јавним комуналним предузећима технолошки вишак – објашавања Радосављевић. 

По његовим речима, Радна група, састављена од представника синдиката и локалне 
самоуправе, договорила се да се приликом израде систематизације води рачуна о основној 
делатности предузећа па да однос између производних делатности и пратећих служби буде 80 
према 20 у корист непосредних извршилаца. 

– Колико ће у којем предузећу бити вишка радника тешко је проценити док се не уради 
систематизацаја. Не може се унапред рећи ни у којем  предузећу ће бити највише 
прекобројних. Очекује се да се све комуналне фирме неће баш у потпуности уклопити у 
размеру 80 према 20 – навео је Радосављевић. 

З. Делић 
 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=08&dd=19&nav_id=889886 

Država prodaje i Dom sindikata 
IZVOR: TANJUG 

Beograd -- Dvorana Doma sindikata u Beogradu našla se na spisku 502 firme čiju je prodaju pre 

nekoliko dana objavila Agencija za privatizaciju. 

 Dugogodišnji direktor Dragoslav Agatonović smatra da je za to preduzeće najbolji kupac „onaj koji 

je dobar domaćin”. To je onaj koji će za uzvrat, izmeĎu ostalog, dobiti dvoranu sa izuzetnom 

tradicijom, lokacijom i „najboljim filmskim ozvučenjem u gradu”. 

Ukoliko bi kupac uložio oko dva miliona evra, to bi bilo dovoljno da dvorana, koja će na jesen 

„napuniti” 57 godina, izgleda „svetski i evropski”.  

 

„Najbolji kupac koji može da doĎe treba da bude pravi domaćin. Skoro dve godine u svim 

intervjuima pozivam takvog, koga mislim da ćemo najpre naći u dijaspori. Mislim da ima nekoliko 

hiljada Srba u svetu koji su poštenim radom zaradili bogatstvo i kad bi samo deo toga uložili ovde, 

dvorana bi izgledala svetski”, naveo je Agatonović.  

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=08&dd=19&nav_id=889886
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On ističe i da ga nije iznenadio poziv za privatizaciju, podsećajući da je još 2007. godine dvorana 

izašla u prospektu o privatizaciji, kada je bilo desetak zainteresovanih kupaca.  

 

Upitan da li ovaj put očekuje drugačiji „rasplet”, Agatonović nije siguran, ali navodi da treba 

uložiti dosta para da bi bila savremena, podsećajući da su sedišta u velikoj sali iz 1978. godine.  

 

Dvorana već 17 godina raspolaže najboljim filmskim ozvučenjem u gradu, a za koncerte, muzičke 

programe i pozorišne predstave, ima ozvučenje „lakustik” koje je nekada i Pavaroti tražio gde god 

je pevao.  

 

Mnogi stručnjaci, meĎu kojima i dirigent Mladen Jagušt, naveli su da je sala meĎu pet 

najakustičnijih u Evropi, a pevač Dragan Stojnić je na tradicionalnim osmomartovskim koncertima 

poslednju pesmu uvek izvodio bez ozvučenja.  

 

Pre pet godina je nabavljena tehnika za prikazivanje 3-D filmova i 600 pari naočara, postoje 

ukupno četiri sale, od čega tri digitalizovane.  

 

Dom sindikata je društveno preduzeće sa tridesetak zaposlenih, kao vlasnik prostora se vodi Savez 

samostalnih sindikata Srbije, a, tvrdi Agatonović, postoji „borba sa državom oko imovine”.  

 

Dvoranu je osnovalo sindikalno veće SFRJ, a od 1975. godine je društveno preduzeće, koje posluje 

na principu dohotka i na svim ekonomskim principima, što znači da nema nikakvih dotacija niti 

popusta. 
 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/za-zaposlene-u-jp-50.000-po-godini-staza_511957.html 

Za zaposlene u JP 50.000 po godini staža 

NOVI SAD  

Radnici novosadskih javnih preduzeća koji će od oktobra postati tehnološki višak dobijaće 

otpremninu od oko 50.000 dinara po godini radnog staža provedenog u tom preduzeću. 

Ova suma iznosi prosečnu zaradu na nivou grada i rezultat je dogovora Grada i Sindikata, a to je 

danas overeno i u Gradskoj kući potpisivanjem Aneksa 2 Kolektivnog ugovora. 

Predsednik sindikata radnika zaposlenih u komunalnoj oblasti Zoran Radosavljević kaže za 021.rs da 

su zadovoljni postignutim i da će radnici dobiti najviše što je moguće u ovom trenutku. On je 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/za-zaposlene-u-jp-50.000-po-godini-staza_511957.html
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precizirao i da sindikat aktivno učestvuje u radu radne grupe koju je formirao Grad i koja priprema 

plan smanjenja broja zaposlenih i reorganizacije Gradskog zelenila, Stana, Puta, Čistoće, Spensa i 

Lisja. 

Prema njegovim rečima, dogovoreno je da se u skladu sa novom sistematizacijom, koju upravo 

prave rukovodstva preduzeća, broj radnika smanji tako da odnos administracije i radnika bude 20 

naprema 80 posto. On smatra da takav odnos neće svuda biti postignut, ali da će biti blizu tom 

odnosu. 

Predsednik sindikata gradskih komunalaca dodaje da je radna grupa uzela za reper realan broj 

radnika, odnosno stanje u komunalnom sektoru u novembru 2000. godine. - Uzet je taj mesec te 

godine jer je procenjeno da su tada JKP-ovi obavljali svoju osnovnu delatnost. U meĎuvremenu su 

registrovani za svašta i ispalo je da su klasična preduzeća. JKP nisu klasična preduzeća i njih je 

grad osnovao za odreĎene oblasti koje treba da rade, sve ostalo je po nama višak. Tačnije, sve 

ostalo je izmišljeno i nepotrebno, jer to mogu da rade i drugi, mnogo jeftinije i za manje pare - 

kaže Radosavljević za 021. 

Kako je objasnio, tada je u JKP radilo oko 3.500 radnika, a danas ih ima oko 6.150 i jasno se vidi da 

je bilo prekobrojnog zapošljavanja stranačkih kadrova, roĎaka, prijatelja i drugih. 


