
1 

 

          

30-31. август 2014. 

                                        

  

 
 

Sindikati dobijaju zakon;(стр.2) 
Sindikati: Ţele da otuđe našu zgradu;(стр.3) 
ZAHTEVI Šta traţe preduzetnici od novog ministra;(стр.4) 
LOŠE GAZDUJE Imovina kojom raspolaţe PIO ne donosi zaradu;(стр.6) 
U nemačkim firmama u Srbiji radi 25.000 ljudi;(стр.8) 
Udovički: Reformisaćemo javnu upravu;(стр.10) 
I banje idu na doboš, ako pristane Fond PIO;(стр.11) 
Lončar: Ukidaju se dve godine obaveznog staţa;(стр.13) 
Држава не продаје имовину Фонда ПИО;(стр.14) 
И по новом закону с бироа рада у пензију;(стр.16) 
У Смедереву најповољнији однос примања и потрошачке корпе;(стр.17) 
Sindikati:Ţele da otuđe našu zgradu;(стр.19) 

 

 

 

 

   ПРЕС КЛИПИНГ 



2 

 

 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:507948-Sindikati-dobijaju-zakon 

Sindikati dobijaju zakon 
J. Ţ. S.  

Do kraja 2016. godine potpuno usklađivanje našeg sa evropskim radnim zakonodavstvom 

ORGANIZACIJAMA koje štite radniĉka prava u Srbiji uskoro bi trebalo i zvaniĉno da se propišu 
pravila ponašanja kroz zakon, koji bi, prema najavama Aleksandra Vulina, ministra za rad, 
predstavljao kodeks radnog zakonodavstva. Najavljeno je da će uskoro radne grupe poĉeti da 
usaglašavaju stavove kako bi se do kraja 2016. godine uskladilo naše zakonodavstvo sa propisima EU 
i njihovim standardima. 
Stav nadleţnih je da u Socijalno-ekonomskom savetu, koji ĉine Vlada i sindikati, treba da sede 
predstavnici zaista reprezentativnih sindikata i poslodavaca i da oni stvarno predstavljaju one za 
koje govore da ih predstavljaju. 
Pomoćnik ministra za rad Zoran Lazić naglašava da je neophodno da se odredbe koje se odnose na 
sindikate, izbace iz Zakona o radu, i napravi potpuno nov zakon o sindikalnim i organizacijama 
poslodavaca. 
- Ovaj akt trebalo bi da bude rezultat socijalnog dijaloga i šireg konsenzusa, a u raspravu bi trebalo 
da se ukljuĉi više radniĉkih udruţenja, poslodavaĉkih organizacija, kao i šira struĉna javnost - rekao 
je Lazić. 
Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata ima svoj predlog zakona o sindikatima koji predviĊa nov 
naĉin njihove organizacije i utvrĊivanja reprezentativnosti, zatim povećanje broja ĉlanova 
Socijalno-ekonomskog saveta kao i ukidanje novĉanih naknada za njegove ĉlanove. 
ZAKON KOŠTAPredstavnici sada reprezentativnih radniĉkih udruţenja - Saveza samostalnih sindikata 
i UGS Nezavisnost - smatraju da svaki novi zakon mnogo košta, pa bi zbog toga vlast trebalo 
temeljno da obrazloţi zašto je on potreban. 

- Zato što je to bilo dozvoljeno zakonom, u Srbiji je trenutno registrovano više od 20.000 sindikata i 
svaki od njih ima status pravnog lica, raĉun u banci i posebno je registrovan u Ministarstvu rada - 
kaţe Ranka Savić, predsednica ASNS. - Predlaţemo da se smanji cenzus za utvrĊivanje 
reprezentativnosti sindikata, koji sada iznosi 10 odsto od ukupnog broja zaposlenih, a to je oko 
170.000 ĉlanova, dok je politiĉkim strankama neophodno svega 10.000 potpisa za registraciju. 
Za Zorana Vujovića, predstavnika Asocijacije malih i srednjih preduzeća, drţava je najveći 
poslodavac, jer od 1,7 miliona zaposlenih, ona upošljava oko 800.000. 
- Zato bi drţava trebalo da ukine novĉane prinadleţnosti za ĉlanstva u upravnim i nadzornim 
odborima, jer za to godišnje troši izmeĊu 400 i 500 miliona evra - kaţe on. 
I Udruţeni sindikati Srbije „Sloga“ nedavno su najavili da će podrţati donošenje Zakona o 
sindikatima kojim bi se konaĉno uredilo pitanje srpske sindikalne scene. 
 

MAKSIMUM TRI organizacije 
Evropske zemlje - Italija, Francuska, Španija, Portugalija, Velika Britanija - imaju najviše tri 
sindikata. Ove organizacije imaju istorijsko opravdanje zašto su nastale, neke su bliţe levici, neke 
desnici, ili centru, a radnici se po tome opredeljuju kome će se prikloniti. 
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http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:507791-Sindikati-Zele-da-otudje-nasu-zgradu 

Sindikati: Ţele da otuđe našu zgradu 
J. Ţ. S.   

Prodaja Doma sindikata bila bi pravno ništava, smatraju u Samostalnom sindikatu: Dvorana 

Doma sindikata nije jedini slučaj koji se našao u pravnom vakumu, među 502 preduzeća koja 

se privatizuju 

DVORANA Doma sindikata je u vlasništvu Saveza samostalnih sindikata Srbije, a predmet prodaje, 
koji je najavila Agencija za privatizaciju, jeste društveno preduzeće, ĉiji je osnivaĉ SSSS. Zgrada je 
izgraĊena sredstvima ĉlanova Saveza sindikata Jugoslavije, ĉiji smo mi pravni sledbenik i zakonski 
naslednik, navode u SSSS. 

Prema njihovim reĉima, Dvorana Doma sindikata nije jedini sluĉaj koji se našao u pravnom vakumu, 

meĊu 502 preduzeća koja se privatizuju. 

- Na tom spisku je i „Radniĉka štampa“ kao i specijalne bolnice, u koje su takoĊe radnici ulagali, a 

drţava hoće da ih proda - naglašavaju samostalci. - Taj prostor je iskljuĉivo u svojini Saveza 

samostalnih sindikata Srbije i bilo kakva privatizacija ili otuĊenje bez našeg odobrenja pravno bi 

bila ništava. 

Oni dalje naglašavaju da se u svakom pravnom sistemu, koji se ne zasniva na otimaĉini, poštuju 

prava osnivaĉa, odnosno vlasnika. Odluke drţave od 1989. godine, po njihovom mišljenju, vode u 

pravni ćorsokak i primoravaju ih da otkupe od drţave ono što su, kako kaţu, sami stvorili. 

- Kao uvod u proces privatizacije, drţava je iste godine, donošenjem tadašnjeg Zakona o 

preduzećima, "prevela" Dvoranu Doma sindikata u "društveno preduzeće", da bi je 2004. godine, uz 

pomoć Zakona o privatizaciji i o privrednim društvima, preimenovala u "drţavni kapital". Time je 

proširila put ka privatizaciji ove radniĉke institucije i dovela do pravne pometnje - istiĉu u SSSS. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/491618/ZAHTEVI-Sta-traze-preduzetnici-od-novog-ministra 

ZADACI ZA NOVOG MINISTRA VEĆ NA STOLU 

ZAHTEVI Šta traţe preduzetnici od novog ministra 

G. Bulatović  

Predstavnici malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, okupljenih u odboru PKS već su pripremili 

predloge za budućeg ministra privrede. Naredne nedelje, ĉim stigne u Vladu, Ţeljka Sertića 

saĉekaće poduţi spisak zahteva vlasnika malih i srednjih preduzeća i preduzetnika. 

- Trenutno je registrovano 217 000 preduzetnika. U prvih šest meseci ove godine 13 919 

preduzetnika je otpoĉelo sa novim poslovima, a 8846 preduzetnika je moralo da ugasi posao. Uslov 

svih uslova, da bi preduzetništvo u pravom smislu, dovelo do podizanja poslovne aktivnosti i 

zapošljavanja, jeste implemetacija u punom kapacitetu, dokumenta EU, Akta o malom biznisu, sa 

primenom deset kljuĉnih principa, kaţe za “Blic” Dr Aleksandar Graĉanac, koordinator Odbora i 

Foruma MSPD i preduzetnika PKS. 

 

Između ostalog, principi su sledeći: 

- Prvo razmišljajte o malima. 

- Napraviti ambijent koji nagraĊuje preduzetništvo 

- Druga šansa - obezbediti da ĉasni preduzetnici koji su bankrotirali, ne svojom greškom, jer su 

radili po zakonu, brzo dobiju novu priliku za ponovni biznis 

- Drţavna administracija na usluzi sektoru malih i srednjih preduzeća 

– Olakšati MSPP sektoru uĉešće u javnim nabavkama, po nediskriminatorskim kriterijumima, u 

ravnopravnoj konkureniciji sa velikima 

– Omogućiti pristup MSSP sektora finansijskim institucijama i regulisanje zakonodavnog okruţenja u 

plaćanju komercijalnih transakcija u roku ne duţem od 30 dana 

– Pomoć MSPP sektoru da maksimalno koristi jedinstveno trţište EU 

– Promovisanje svih menadţment veština i inovacija za MSSP sektor sa primerima dobre prakse 

– Omogućiti MSPP sektoru da sve ekološke izazove pretvori u poslovne prilike za biznis 

– Podrţati MSPP sektor da iskoristi rast trţišta EU, kao i da širi biznis na druga trţišta. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/491618/ZAHTEVI-Sta-traze-preduzetnici-od-novog-ministra
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Forum MSPP Privredne komore Srbije, kaţe Graĉanac, predlaţe ministarstvima i sledeće korake u 

poboljšanju poslovanja: 

 

- Smanjiti parafiskalne namete, od lokalnih do republiĉkih, u vidu taksi, kojih je sada više od 300, 

izmenama Zakona o finansiranju lokalnih samouprava, kako bi se uveli jasni kriterijumi za 

utvrĊivanje visine taksi, jer su postojeće neodrţive i stvaraju nemogućim opstanak preduzetnika 

 

- Izvršiti izmenu obraĉuna PDV-a, tako da se PDV obraĉunava na dan kada je izvršen promet robe i 

usluga 

 

- Suzbijanje sive i crne ekonomije donošenjem Zakona o spreĉavanju obavljanja neregistrovane 

delatnosti 

 

- Preispitati poresku poltiku i izmeniti stope poreza koji su direktno povezani sa otpoĉinjanjem 

biznisa i poreza na ostvarenu dobit za period od tri godine 

 

- Omogućiti zapošljavanje radnika na neodreĊeno vreme duţe od godinu dana 

 

- Preispitati politiku visokih taksi koje naplaćuju ministarstva za izdavanje mišljenja u vezi sa 

primenom propisa iz njihove nadleţnosti 

 

- Neophodno je da se u najkraćem roku, smanjiti poresko opterećenje paušalcima - 

preduzetnicima, na nivou gradova i opština, kako bi se spreĉilo masovno prelaţenje ovih 

preduzetnika u sivu ekonomiju i prebacivanje poslovnih sedišta u druga mesta 

 

- Neophodno je da se politike Ministarstva finansija i Ministarstva privrede, dovedu u podnošljiv 

sklad , kako se ne bi dešavalo da preduzetnik dobije drţavna sredstva,za otvaranje radnog mesta,i 

iste godine po istom osnovu,dobije i uvećano paušalno poresko rešenje od Poreske uprave, kojim se 

skoro celina drţavne pomoći ponovo preliva u drţavnu kasu. Ovo je samo jedan od primera jer se 

sliĉni paradoksi mogu dogoditi i prilikom korišćenja raznih podsticajnih sredstava za nabavku nove 

opreme 

- Neophodno je da se preispita i politika kreditiranja za preduzetnike Fonda za razvoj. 
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LOŠE GAZDUJE Imovina kojom raspolaţe PIO ne 
donosi zaradu 

Bojana AnĊelić  

I pored imovine koja vredi najmanje devet milijardi dinara, Fond penzijskog i invalidskog 

osiguranja ne uspeva da dodatno zaradi da bi mogao da isplati sve penzije. 

Pomenuta suma danas bi odgovarala vrednosti od 77 miliona evra koja se zvaniĉno vodi na ime 

Fonda PIO. U vrednost od devet milijardi dinara nije, meĊutim, uraĉunato 19 banja oko ĉijeg 

vlasništva Fond vodi sudske sporove. A iznos nije nimalo zanemarljiv, jer je prema proceni Fonda 

PIO u izgradnju objekata u 27 banjskih leĉilišta uloţeno oko 500 miliona evra. 

 

Prema podacima koje je Fond dostavio Ministarstvu rada, u vlasništvu ima objekte ukupne površine 

110.000 kvadrata. Od toga se izdaje svega 1.130 kvadrata. Sa kirijom koja se dobija teško da se 

mogu pokriti troškovi za penzije. Poslovne prostore Fonda koriste i udruţenja penzionera, drţavni 

organi, gerontološki centri i sam Fond. 

 

Sava centar 

Iako su se ĉesto pominjali kao imovina PIO fonda, Sava centar, pojedini rudnici, kliniĉki centri, 

zgrada Stomatološkog fakulteta nisu na njihovom spisku. Ĉlanovi bivšeg upravnog odbora tvrdili su 

da je Fond ulagao novac i u izgradnju autoputa Beograd-Niš. 

  

Prema saznanjima “Blica”, oko te imovine se ne vode sporovi jer dokaza o vlasništvu, odnosno o 

uĉešću Fonda u njihovoj izgradnji nema. Fond trenutno pokušava na sudu da dokaţe vlasništvo nad 

objektima u 19 banja u zemlji. Od imovine u inostranstvu ulagao je u letovalište Ĉanj u Crnoj Gori i 

oko vlasništva se vodi sada već meĊunarodni sudski spor. 

 

Sva ova imovina, meĊutim, na trţištu ne vredi koliko i na papiru. Ono što je svih ovih decenija 

izostalo jeste kvalitetno upravljanje i ulaganje. 

 

Autoput Beograd-Niš 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/491247/LOSE-GAZDUJE-Imovina-kojom-raspolaze-PIO-ne-donosi-zaradu
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Pošto PIO ne uspeva da zaradi dovoljno novca za penzije pa drţava svake godine dodaje iz budţeta 

40 odsto iznosa potrebnog za penzije, plan Vlade je da tu situaciju nekako promeni. To je i razlog 

aktuelizovanja priĉe o prodaji banja, odnosno pronalaţenje strateškog partnera za finansijsku 

injekciju za razvoj, leĉilišta. 

 

- Postoji mogućnosti da deo prihoda Fond ostvaruje na osnovu imovine koju poseduje, ĉime bi se 

smanjilo opterećenje drţavnog budţeta. Prvi korak je uĉinjen tako što su napravljene promene u 

samom ministarstvu, kao i u Upravnom odboru Fonda, od koga se oĉekuje efikasan rad na zaštiti 

interesa Fonda. Nakon toga sledi rad na stvaranju uslova da bi Fond ostvaruje zaradu od svoje 

imovine - kaţu za “Blic” u Ministarstvu rada. 

 

Osnovno pitanje je ko će uloţiti novac, jer devastirane banjske komplekse neko mora da obnovi. 

 

Kliniĉki centar Srbije 

- Trenutno se razmatraju sve opcije, od ulaganja drţave do pronalaţenja strateškog partnera. Ono 

što se postavilo kao pitanje je da li drţava sme da prodaje imovinu PIO fonda bez njihove 

saglasnosti, jer je ona i Zakonom o javnoj svojini potpuno nezavisna od drţavnog vlasništva. Fond 

PIO nikada suštinski nije funkcionisao kao penzijski fondovi u razvijenim zemljama, jer se sve 

finansiralo iz tekućeg poslovanja. 

 

- U jednom periodu bilo je više zaposlenih nego penzionera, i iz tog viška novca se dosta toga 

finansiralo, poput recimo Sava centra. Sada se broj zaposlenih i penzionera izjednaĉio i drţava 

mora da dotira novac za penzije. Teško je preseći preko kolena šta kome pripada - kaţe za “Blic” 

Ljubomir Savić, struĉnjak za privatizaciju. 

  

PALA VREDNOST ULOŢENOG 

Procena Fonda PIO je da je u sve objekte u banjama u Srbiji uloţeno oko 500 miliona evra. 

Knjigovodstvena vrednost tih objekata koju Poreska uprava koristi kao osnov za oporezivanje 

imovine je, meĊutim, neuporedivo niţa. Tako je recimo vrednost objekta Specijalne bolnice 

„Ţubor“ u Kuršumlijskoj banji svega oko 1,24 miliona evra, dok “Merkur” vredi oko 660.000 evra. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/491407/U-nemackim-firmama-u-Srbiji-radi-25000-ljudi 

U nemačkim firmama u Srbiji radi 25.000 ljudi 

Tanjug  

Ugovor s nemaĉkom kompanijom Traklajt, koji je potpisan u Berlinu u okviru konferencije drţava 

zapadnog Balkana, samo je jedan u nizu koje Srbija ima sa nemaĉkim firmama, a Ćupriji će doneti 

novu fabriku i hiljadu i po novih radnih mesta. 

Inaĉe, prema podacima Privredne komore Srbije u našoj zemlji posluje 360 preduzeća, ĉiji su 

osnivaĉki nemaĉke firme, u kojima radi 25.000 ljudi, a njihov dosadašnji investicioni obim od 2000. 

godine je dostigao oko 1,6 milijardi evra. 

  

Globalna finansijska i ekonomska kriza, prema tim podacima, nije znaĉajnije negativno uticala na 

dalji priliv nemaĉkih investicija u Srbiju, a interesovanje ne jenjava, posebno u oblasti 

autokomponentistike, rudarstva i energetike, poljoprivrede i zaštite ţivotne sredine, ali i u domenu 

rekonstrukcije i izgradnje infrastrukture. 

  

Nemaĉka je jedan od vodećih investicionih partnera Srbije, a prvi investitori iz Nemaĉke stigli su u 

Srbiju već sa poĉetkom procesa privatizacije, prvenstveno zbog povoljnog geografskog poloţaja, 

visokoobrazovanih kadrova, relativno niskih troškova radne snage, regulativom uskladjenom sa 

propisima EU, poreskih i drugih olakšica. 

  

Prema podacima Narodne banke Srbije o prilivu stranih direktnih ulaganja u novcu, za period od 

2005. do 2010. godine, Nemaĉka je ĉetvrti strani investitor u Srbiji sa ulaganjima u iznosu 983,3 

miliona evra. 

  

Samo tokom 2013. godine nemaĉke investicije u Srbiji iznosile su 48,4 miliona evra. 

  

Na osnovu podataka kojima raspolaţe Agencija za strana 

ulaganja i promociju izvoza (SIEPA), finansijski najintenzivnije 

investicije nemaĉkih firmi u Srbiji su kupovina Hemofarma 

koju je izvršila nemaĉka Stade (510 miliona evra), METRO 

Cash & Carry (165 miliona evra), Messer Tehnogas (120 

miliona evra), Henkel (95 miliona evra), Nordzuker (45 

miliona evra), Phiwa Walther Group (40 miliona evra), 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/491407/U-nemackim-firmama-u-Srbiji-radi-25000-ljudi
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KnaufInsulation (31 milion evra), Siemens (35 miliona evra), 

Fresenius Medical Care (25 miliona evra), Leoni Wiring System 

(15 miliona evra), Vosloh-Sćwabe/Panasonic (13 miliona 

evra), Dräxelmaier DAD (12 miliona evra), Norma Group (11 

miliona evra), Falke (10 miliona evra)... 

  

Kada je reĉ o novijim i planiranim investiacijama nemaĉkih firmi izdvajaju se Meggle koji je u 

martu 2011. kupio kragujevaĉku Mlekaru Mladost, a u decembru iste godine otvorio novi proizvodni 

pogon u koji je investirano dva miliona evra za tetra-pak liniju za punjenje mleka i dva miliona 

evra u obnavljanje infrastrukture i rekonstruisanje proizvodnog pogona. 

  

TakoĊe, kompanija Delta real Estate i nemaĉka kompanija Bauhaus potpisale su u martu 2011. 

ugovor o izgradnji prvog maloprodajnog objekta Bauhaus u Srbiji, u bloku 53 na Novom Beogradu, 

vrednost investicije je 22 miliona evra. 

  

Srpsko-nemaĉka firma LMB soft gradi u Nišu fabriku za proizvodnju medicinske opreme, koja bi u 

prvoj fazi trebalo da uposli 60 radnika i uloţi 700.000 evra, dok će za nabavku opreme i edukaciju 

zaposlenih uloţiti izmedju 500.000 i milion evra. 

 

Zrenjanin je prvi grad u Srbiji sa kojim je nemaĉki diskontni lanac Lidl potpisao ugovor o kupovini 

zemljišta za gradnju svog objekta, planira se gradnja supermarketa veliĉine oko 2.000 m2 u koji će 

biti uloţeno oko 1,5 miliona evra, a zaposliće se oko 60 radnika. 

 

Kompanija Siemens investiraće 24 miliona evra u fabriku generatora za vetroelektrane u Subotici, 

što će omogućiti radna mesta za još 172 ljudi. 

Krajem septembra 2012. kompanija Bosć zapoĉela je izgradnju fabrike za proizvodnju sistema 

brisaĉa za automobilsku industriju u Pećincima, druga faza izgradnje fabrike poĉeće 2016. godine, 

a planirano je da do 2019. bude zaposleno 620 radnika. 

 

Krajem jula 2013. najavljeno je da kompanija Leoni - poslovna jedinica Jaguar poĉinje izgradnju 

fabrike u Doljevcu, u kojoj će proizvoditi elektrokablove za brendove „ Land rover" i „ Jaguar". 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/491366/Udovicki-Reformisacemo-javnu-upravu 

Udovički: Reformisaćemo javnu upravu 

Tanjug  

U centru paţnje naših napora je da reformišemo javnu upravu u zemlji i podignemo delotvornost 

drţave, poruĉila je danas u Ĉaĉku potpredsednica Vlade i ministarka drţavne uprave i lokalne 

samouprave Kori Udoviĉki. 

Pred nama je novi Zakon o platama za zaposlene u javnoj upravi koji se ne odnosi na drţavna 

preduzeća, ali i obaveza da se reorganizuje jer nije veliki problem višsak zaposlenih u drţavnim 

upravama i lokalnim samuopravama, već njihova neodgovarajuća struktura i neproduktivnost , 

rekla je ministarka. 

  

Ona je te probleme, kako je dodala, ĉula i od gradonaĉelnika Ĉaĉka i predsednika opština. U 

naporu da se smanji broj zaposlenih, što se mora uĉiniti, biće "proizvedene" još veće 

neracionalnosti. 

  

- Ĉekamo odobrenja koja se donose na centralnom nivou na osnovu Uredbe koja daju izuzetke svim 

korisnicima javnih sredstava pa i lokalnim samoupravama, kada da nekoga dodatno zaposlimoo i 

polako smanjujemo broj uposlenih penzionisanjem i sliĉno - rekla je ona. 

  

Udoviĉki kaţe da je pokrenuta danas inicijativa da se ta Uredba menja boljim podsticajima kako bi 

se lokalne samouprave racionalnije ponašale, objasnivši da će one uposliti onoliko potrebnih 

kadrova zahvaljujući uštedama. Udoviĉki smatra da lokalne samouprave treba da same naprave 

program racionalizacije, a kada se on odobri, dovedu ljudi na najneophodnija mesta. 

 

Udoviĉki se danas sastala sa predstavnicima Moraviĉkog okruga kako bi se upoznala sa 

problemima u ovom kraju. Sastanku su prisustvovati Darko Domanović, naĉelnik 

Moraviĉkog upravnog okruga, Vojislav Ilić, gradonaĉelnik Ĉaĉka, kao i predsednici opštine Gornji 

Milanovac, Milisav Mirković, Luĉana, Mladomir Sretenović i Ivanjice, Milomir Zorić. 

  

- To je veoma vaţna inicijativa koju će ministarstvo da podnese, procenićemo koliko treba vremena 

da postavimo taj sistem na racionalnije osnove - naglasila je ministarka. 

 

Tema sastanka je, kako kaţe, pitanje nadleţnosti, odnosno ko i o ĉemu odluĉuje na lokalnom ili 

Sastanak 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/491366/Udovicki-Reformisacemo-javnu-upravu
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republiĉkom nivou. Primera radi protivgradna zaštita je u nadleţnosti Sektora za vanredne situacije 

i to ima rezona, ali i Sektor radi na izmeni propisa kako bi se veliki deo odluka prenao na lokalni 

nivo jer ipak donošenje odluka o upotrebi PGZ je u rukama lokalnih samouprava, dodala je 

Udoviĉki. 
 

Ministarka je najavila donošenje novog Zakona o inspekcijskom nadzoru koji će da pojaĉa 

koordinaciju, suštinu i usmeravanje prioriteta u kontrolama. 

Takodje imam nameru da pojaĉam upravnu inspekciju, ali iz ugla suštine, jer se vrlo ĉesto 

fokusiramo na formalnosti. Tako ćemo vršiti i bolji nadzor, zakljuĉila je Udoviĉki. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/490974/I-banje-idu-na-dobos-ako-pristane-Fond-PIO 

I banje idu na doboš, ako pristane Fond PIO 

Bojana AnĊelić  

Specijalne bolnice i banje, koje su na spisku Agencije za privatizaciju, a oko ĉijeg vlasništva Fond 

PIO vodi sudske sporove sa drţavom, neće biti na prodaju. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/490974/I-banje-idu-na-dobos-ako-pristane-Fond-PIO
http://www.blic.rs/data/images/2014-08-27/507857_1213_lb.jpg?ver=1409169630.jpg
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+ 

 

Na spisku od 502 preduzeća za koje će drţava pokušati da naĊe kupca, navedeno je i pet banja za 

koje je sud potvrdio da su u većinskom vlasništvu PIO fonda. To su specijalne bolnice „Ţubor“ u 

Kuršumlijskoj Banji, „Merkur“ u Vrnjaĉkoj Banji. „Zlatar“ u Novoj Varoši, „Ĉigota“ i „Sokobanja“. 

Iako je Zakonom o javnoj svojini vlasništvo PIO jasno odvojeno od drţavnog, od ove institucije niko 

iz Agencije za privatizaciju nije traţio dozvolu niti saglasnost da se te banje stave na prodaju. 

 

- Nemamo pravo da prodajemo imovinu koja je pod sudskim sporom i to je jasno. S druge strane 

nećemo povlaĉiti sa spiska banje koje su u vlasništvu PIO ili one oko ĉije imovine se vodi sudski 

spor, jer mi sada ne prodajemo ništa, samo prikupljamo pisma zainteresovanih - kaţu u Agenciji za 

privatizaciju. 

  

http://www.blic.rs/data/images/2014-08-27/507857_1213_lb.jpg?ver=1409169630.jpg
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Iako prodaja nije zvaniĉno poĉela neki plan za banje oĉigledno već 

postoji. U Agenciji ali i u PIO fondu za „Blic“ su potvrdili da se najviše 

razmišlja o modelu pronalaţenja strateškog partnera ili neke vrste 

dokapitalizacije. 

 

- Ako je većinski vlasnik banje PIO fond, potencijalni partner bi trebalo 

da dobije njihovu saglasnost i s njima da napravi sporazum. S druge 

strane, odluka o strateškom partnerstvu moţe da se donese i na nivou 

Vlade, objašnjavaju u Agenciji. Ono što takoĊe treba razjasniti je da 

Fond PIO ne vodi sudske postupke oko izvorišta, već oko vlasništva nad 

objektima koje koriste specijalne bolnice. 

 

- Na koji naĉin će ti objekti biti revitalizovani procenićemo u direktnoj 

saradnji sa drţavom, a postupak koji je Agencija za privatizaciju 

pokrenula u smislu prikupljanja pisama zainteresovanosti za banje 

moţe da bude od znaĉaja za Fond, jer putem informacija koje Agencija 

bude dobila kroz ovaj Javni poziv, moći ćemo da svoju imovinu stavimo 

u funkciju kroz onaj oblik partnerstva koji će dati najbolje rezultate i 

omogućiti upravljanje imovinom na najbolji naĉin - kaţe za „Blic“ 

direktorka PIO fonda Dragana Kalinović. 

 

Sva preduzeća sa spiska pa tako i 12 specijalnih bolnica i banja, do 

kraja septembra treba da dostave kompletne podatke o vrednosti 

imovine, poslovanju, o kapacitetima koje bi prodavali i po kom 

modelu. Na osnovu toga će Agencija za privatizaciju do 1. novembra 

napraviti predlog privatizacije preduzeća o ĉemu će se u roku od 30 

dana izjasniti Ministarstvo privrede. Prodaja će poĉeti od 1. decembra ove godine. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/491554/Loncar-Ukidaju-se-dve-godine-obaveznog-staza 

Lončar: Ukidaju se dve godine obaveznog staţa 

Beta  

Ministar zdravlja Zlatibor Lonĉar izjavio je danas da se izmenama i dopunama Zakona o 

zdravstvenoj zaštiti ukidaju dve godine obaveznog staţa koji je bio jedan od uslova za 

specijalizaciju zdravstvenih radnika i uvode volonterske specijalizacije. 

Slovenci pogrešili 

- Banjski i zdravstveni 

turizam stagnira i 

potrebna nam je 

injekcija, nova ulaganja 

kroz javno i privatno 

partnerstvo ili da se 

napravi nešto poput 

konzorcijuma, kako 

danas funkcioniše 

Prolom Banja, gde su 

radnici vlasnici - kaţe 

Aleksandar Simić, 

direktor Specijalne 

bolnice Ĉigota. Kaţe da 

Ministarstvo zdravlja 

treba da napravi plan 

kako se ne bi ponovila 

greška napravljena u 

Sloveniji, gde je sve 

pretvoreno u spa centre. 

Zasad se, prema reĉima 

Simića, potencijalni 

kupci ili partneri nisu 

javljali. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/491554/Loncar-Ukidaju-se-dve-godine-obaveznog-staza
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Lonĉar je obrazlaţući predloţene izmene i dopune u Skupštini Srbije rekao da je suština zakona da 

se zdravstvenim radnicima omogući da na specijalizaciju idu odmah posle poloţenog drţavnog 

ispita. 

  

Izmenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kako je naveo Lonĉar, menja se i uslov da zdravstveni 

radnik mora da bude u stalnom radnom odnosu da bi dobio specijalizaciju. 

  

"Zbog situacije sa zapošljavanjem i stanja u budţetu, mišljenja smo da moramo da damo 

volonterske specijalizacije i specijalizacije onima koji su zaposleni na odredjeno vreme. Te 

specijalizacije bi se odnosile na deficitana zanimanja", precizirao je ministar zdravlja. 

  

On je ukazao na nedovoljan broj lekara specijalista u srpskom zdravstvu kao i to da su oni u 

starosnoj dobi od oko 50 i više godina. 

  

"U Srbiji je proseĉna starost doktora medicine zaposlenih na neodreĊeno vreme sa završenom ili 

zapoĉetom specijalizacijom i subspecijalizacijom iznosila 48,5 godina, a onih na neodreĊeno koji su 

završili specijalizaciju i subspecijalizaciju 50,4 godine", precizirao je on. 

  

On je kazao da je u pojedinim deficitarnim granama medicine, proseĉna starost lekara 47,5 godina, 

navodeći da je starosna struktura nepovoljna u pedijatriji, anesteziologiji, reanimatologiji, 

ginekologiji, internoj medicine i radiologiji. 

  

Izmenama i dopunama Zakona će se, kako je naveo Lonĉar, povećati broj specijalista i uţih 

specijalista mladjih od 55 godina u deficitarnim granama medicine, stomatologije i farmacije. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Drzava-ne-prodaje-imovinu-Fonda-PIO.sr.html 

Држава не продаје имовину Фонда ПИО 

Агенција за приватизацију треба да помогне Пензијском фонду да бање и РХ центре стави у 

функцију кроз нови облик партнерства 

Када се пре десетак дана Агенција за приватизацију огласила да прикупља писма о 
заинтересованости за приватизацију предузећа и том приликом на списак ставила и бање 
Жубор, специјалне болнице Гејзер, Матарушке и Богутовачке бање, специјалне болнице Бања 
Ковиљача и у Сокобањи, које су у власништву ПИО фонда, логично се поставило питање да ли 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Drzava-ne-prodaje-imovinu-Fonda-PIO.sr.html
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је то држава ипак ставила шапу на пензионерску имовину, што је Млађан Динкић, бивши 
министар привреде одавно хтео да уради, или, је у питању ипак нешто друго. 

У ПИО фонду за „Политику”, кажу да акција Агенције за приватизацију не значи да је држава 
преузела имовину Фонда, те да поступак агенција само може да им буде од користи. 

Информације које Агенција буде добила кроз овај јавни позив омогућиће Пензијском фонду да 
имовину стави у функцију кроз онај облик партнерства који ће омогућити управљање 
имовином на најбољи начин. Осим тога Законом о јавној својини власништво Фонда издвојено 
је од државног. 

Пензијски фонд је објашњавају, покренуо 27 судских спорова за потврђивање власништва на 
објектима специјалних болница, од чега је, до данас, правноснажно одлучено и потврђена 
својина Фонда над некретнинама специјалних болница Новопазарска бање, „Жубор” у 
Куршумлијској бањи, „Меркур” у Врњачкој Бањи, „Златар” у Новој Вароши, „Чигота” на 
Златибору, „Ивањица”, „Озрен” у Сокобањи, „Сокобања” у Сокобањи. 

Књиговодствена вредност објеката специјалних болница у Новом Пазару, Куршумлијској и 
Врњачкој Бањи, Златару и у Врњачкој Бањи процењена је на око 506 милиона динара, а 
процена вредности објеката појединих специјалних болница („Жубор” и „Златар”) биће 
урађена ове године. 

Продаја је, објашњавају у Пензијском фонду, само један од начина располагања имовином. 
Много је боље размишљати у правцу стратешког партнерства, или, рецимо, докапитализације, 
заједничко улагање о чему ће се тек одлучивати. 

Фонд, иначе, води судске спорове за потврђивање власништва на објектима које користе 
специјалне болнице. На који начин ће ти објекти бити ревитализовани процениће се у 
директној сарадњи са државом. 

У ПИО фонду кажу да је Агенција за приватизацију детаљно упозната са имовинско-правним 
статусом некретнина које користе специјалне болнице, а које су предмет јавног позива, те да 
је ово питање утолико важније што у многим судским одлукама којима се потврђује 
власништво фонда, стоји да је обавеза власника да имовину врати намени ради које је и 
изграђена, што фонду и јесте циљ. 

Већина објеката на којима је потврђено право својине Фонда у поступку је упис у катастар 
непокретности, који изузетно дуго траје. Специјална болница „Жубор” у Куршумлијској Бањи у 
лошем је стању. Не ради већ седам-осам година, руинирана је, оптерећена хипотеком Пореске 
управе (која је у поступку брисања), искључена је струја због високог дуга претходног 
корисника, а уписана је у катастар непокретности у јануару 2014. године. 

Сада је неопходно санирање објекта, што изискује велики новац, због чега је Фонд 
финансијским планом за ову годину издвојио део средстава потребних за приоритетне 
активности. 

Специјална болница „Златар” у Новој Вароши такође годинама не ради, али оштећења нису 
толико велика. Специјалне болнице које раде су „Меркур” у Врњачкој Бањи, Новопазарска 
бања и „Чигота” на Златибору. 

Не треба, међутим, изгубити из вида чињеницу да је истовремено држава власник минералних 
извора, а да све те специјалне болнице без минералних извора не вреде много, тако да било 
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каква одлука Фонда о даљим активностима на развоју или ревитализацији специјалних 
болница мора бити донета у сарадњи са државом, категорични су у Пензијском фонду. 

Заштитити имовину Фонда 
Овим поводом огласило се и Удружење синдиката пензионера Србије које тврди да је 
недопустиво продавати пензионерску имовину због чега захтевају од надлежних да спрече 
најављену продају којом би се учиниле ненадокнадиве штете и докрајчило уништавање 
пензијско-инвалидског осигурања. 

Јасна Петровић-Стојановић 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/I-po-novom-zakonu-s-biroa-rada-u-penziju.sr.html 

И по новом закону с бироа рада у пензију 

Сви они којима је до пензије остало пет година, јер су остали без посла, примаће надокнаду 

Националне службе за запошљавање до испуњења првог услова за пензију 

Подизање старосне границе за одлазак у пензију од 1. јануара 2015. године, према коме и 
жене и мушкарци у пуну старосну пензију морају с навршених 65 година старости, забринула 
је и многобројне бивше раднике који се због губитка радног места налазе на бироима рада. 

Страхују, кажу, да ће због пооштравања услова за пензију остати без новчане накнаде, коју им 
исплаћује Национала служба за запошљавање, јер се већини време до када би требало да 
примају ову помоћ не поклапа с тренутком одласком у пензију, јер у њу морају нешто старији. 

Читатељка, која се јавила „Политици”, каже да је већ две године на бироу рада и да до 
августа наредне године има право на ту помоћ, али да због померања старосне границе неће 
бити „довољно стара” да би се пензионисала, па пита шта је законодавац предвидео – да ли ће 
наставити да прима ову помоћ или не? 

У Министарству рада, запошљавања и социјалне помоћи за „Политику” кажу, да треба 
разликовати две ствари – новчану накнаду за случај незапослености и посебну новчану 
накнаду. 

Љиљана Џувер, помоћник министра рада, истиче да посебна новчана накнада коју исплаћује 
Национална служба за запошљавање представља једну од опција за исплату отпремнина по 
одобреном социјалном програму за лица којима недостаје до пет година за остваривање првог 
услова за пензију. 

– Уколико дође до промена прописа о пензијском и инвалидском осигурању у току трајања 
права на ову посебну новчану накнаду или по њеном истеку, наставља се исплата накнаде до 
испуњавања првог услова за остваривање права на пензију. Дакле, корисници посебне новчане 
накнаде пет година до пензије неће имати проблема са исплатом новчане накнаде до 
испуњења услова за пензију у складу са промењеним прописима ПИО, објашњава наша 
саговорница. 

Посебна новчана накнада исплаћује се на основу одлуке о утврђивању програма за решавање 
вишка запослених у процесу рационализације, реструктурирања и припреме за приватизацију 
и иста је као и за новчану накнаду за незапослене коју исплаћује Национална служба за 
запошљавање. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/I-po-novom-zakonu-s-biroa-rada-u-penziju.sr.html
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Новчану накнаду добијају незапослени, односно незапослено лице по основу осигурања и 
уплаћених доприноса. Висина ове месечне накнаде и време за које ово лице има право на 
исплату утврђују се у управном поступку у Националној служби за запошљавање на основу 
Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, објашњава Џуверова. 

– Ова накнада се даје незапосленом за време док активно тражи посао и њен смисао је да се 
помогне лицу да лакше премости период незапослености и да буде што активнији у тражњу 
посла, а не да седи док прима новчану накнаду, каже она. 

Не постоји, наглашава помоћница министра, никаква повезаност права на исплату новчане 
накнаде за случај незапослености и одласка у пензију, осим када се каже да изузетно може 
трајати 24 месеца ако лицу недостаје до две године до пензије, што представља изузетак. 

За сва остала лица период исплате новчане накнаде је најдуже 12 месеци. 

– За закон је потпуно исто да ли неко, на пример, има 30 година живота и једну годину стажа 
или има 60 година живота и 30 година стажа. И једно и друго лице имају исто право на 
новчану накнаду за случај незапослености на основу уплаћених доприноса. Једина разлика је у 
времену трајања овог права, закључује Џуверова. 

Ј. Петровић-Стојановић 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/U-Smederevu-najpovoljniji-odnos-primanja-i-potrosacke-korpe.sr.html 

У Смедереву најповољнији однос примања и 
потрошачке корпе 
Можда је изненађење, али званична статистика показује да је у Смедереву најповољнији однос 
просечне зараде и нето потрошачке корпе, тачније да се управо у том граду најлакше у Србији 
намирују основне животне потребе. 

У свету се често праве табеле најбољих градова за живот, најсрећнијих места, 
најзадовољнијих људи, па иако код нас званичне класификације по неком од таквих основа 
нема, подаци статистичара говоре да се у великим градовима код нас дефинитивно боље 
живи. 

Директор Републичког завода за статистику Драган Вукмировић рекао је Танјугу да не постоји 
јединствена класификација базирана на некој научној методологији која се бавим том 
тематиком . 

''То једноставно није део статистичког система, међутим, статистика прикупља податке из 
различитих области'', објашњава Вукмировић, додајући да је тако Смедерево најповољније за 
живот ако се посматра однос нове минималне потрошачке корпе и нето зараде, а да Београд 
заузима прво место ако није реч само о ''пуком преживљавању''. 

Да бисмо уопште могли да говоримо о условима живота, објашњава Вукмировић, морамо да 
знамо какав је просечан стандард грађана у Србији. 

''Просечно домаћинство у Србији на храну и комуналије издваја више од половине 
расположивих средстава за живот, тачније 55 одсто'', каже он и додаје да ту нису укључени 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/U-Smederevu-najpovoljniji-odnos-primanja-i-potrosacke-korpe.sr.html
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одећа, обућа, транспорт, комуникације, док се, напомиње, за рекреацију и културу, односно 
образовање издваја тек нешто више од пет одсто расположивих средстава. 

Према његовим речима, мора да се зна и да приходе у Србији чине плате са 42 одсто и пензије 
са 30 одсто, те да је у првом кварталу 2014. године просечно домаћинство имало на 
располагању 56.000 динара. 

За тај су период укупна расположива средства просечног домаћинства у Србији била највиша у 
Београду - око 68.700 динара, Војводини, која је увек негде око просека - 56.300, јужној и 
источној Србији - 52.000, док су најмања била у Шумадији и западној Србији - испод 50.000. 

''Ако говоримо о томе да су зараде основни извор прихода, онда је увек интересантно 
направити паралелу са потрошњом коју меримо кроз минималну потрошачку корпу и зараду. 
Према том количнику, можда је изненађење, али најбољи град за живот је Смедерево'', каже 
Вукмировић. 

Према његовим речима, на другом месту је Нови Сад, а следе Панчево, Београд, Шабац, 
Ужице, док последња три места заузимају Ниш, Лесковац и Ваљево. 

Вукмировић објашњава и да је код овог начина рангирања карактеристично да се говори о 
градовима који су најједноставнији за живот у смислу да се основне животне потребе 
најлакше намирују. 

Међутим, како каже, ако говоримо о квалитету живота, пуко преживљавање није једино што 
нас интересује, већ је то квалитет живота. 

''Дефиницију квалитета живота немамо, али постоје одређени критеријуми које можемо да 
пратимо и које меримо а то су, осим самих зарада и трошкова живота, очекивано трајање 
живота код мушкараца и жена, учешће запослених у укупном броју становника, вредност 
просечне зараде, укупан број становника и број основних школа, здравствених установа и 
новоизграђених станова'', каже Вукмировић и додаје да ако се направи једна таква листа није 
изненађење да су велики градови на првом месту. 

Када се све сабере, према овим индикаторима, на првом месту је Београд, на другом Нови 
Сад, па следе Крагујевац, Ужице, Ниш, Ваљево, које је свакако необичан пример. 

Наиме, Ваљево, које је било последње у рангирању кад је реч само о пуком преживљавању на 
високом је шестом месту по укупном квалитету живота, а Смедерево у којем је најповољнији 
однос плате и корпе, по укупном је квалитету живота тек на 16. месту, објашњава Вукмировић. 

„Једино је Лесковац ''закуцан за дно''', каже, а све то наводи на закључак да се у великим 
градовима ипак боље живи без обзира што можемо да говоримо и о времену које проводимо у 
превозу, додатним трошковима, скупљим комуналијама, намирницама... 

Недавно су медији објавили да је истраживање квалитета живота које годинама спроводи ''The 
Economist Intelligence Unit'' (ЕИУ) рангирало 140 градова, а да је приметно да светски 
мегалополиси нису заузели високе позиције на листи. 

Тако је наведено да сви већи градови пате од високе стопе криминала, загађења и проблема 
са јавним превозом, због чега је живот у њима нешто лошијег квалитета, наводи се у 
извештају ЕИУ-а. 

Овом топ листом доминирају градови у Аустралији и Канади, па је Мелбурн на првом месту већ 
четврту годину заредом, док је најбоље рангирани европски град Беч на другом месту. 
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На листа 10 градова најбољих за живот, према истраживању ЕУИ-а су и Ванкувер, Торонто, 
Аделејд, Калгари, Сиднеј, Хелсинки, Перт и Окленд. 

Танјуг 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=08&dd=29&nav_id=893750 

Sindikati:Ţele da otuđe našu zgradu 
IZVOR: NOVOSTI 

Dvorana Doma sindikata je u vlasništvu Saveza samostalnih sindikata Srbije, a predmet prodaje, 

jeste društveno preduzeće, čiji je osnivač SSSS. 

 Zgrada je izgraĊena sredstvima ĉlanova Saveza sindikata Jugoslavije, ĉiji smo mi pravni sledbenik i 

zakonski naslednik, navode u SSSS. 

Prema njihovim reĉima, Dvorana Doma sindikata nije jedini sluĉaj koji se našao u pravnom vakumu, 

meĊu 502 preduzeća koja se privatizuju.  

 

"Na tom spisku je i „Radniĉka štampa“ kao i specijalne bolnice, u koje su takoĊe radnici ulagali, a 

drţava hoće da ih proda", naglašavaju samostalci. - Taj prostor je iskljuĉivo u svojini Saveza 

samostalnih sindikata Srbije i bilo kakva privatizacija ili otuĊenje bez našeg odobrenja pravno bi 

bila ništava.  

 

Oni dalje naglašavaju da se u svakom pravnom sistemu, koji se ne zasniva na otimaĉini, poštuju 

prava osnivaĉa, odnosno vlasnika. Odluke drţave od 1989. godine, po njihovom mišljenju, vode u 

pravni ćorsokak i primoravaju ih da otkupe od drţave ono što su, kako kaţu, sami stvorili.  

 

"Kao uvod u proces privatizacije, drţava je iste godine, donošenjem tadašnjeg Zakona o 

preduzećima, "prevela" Dvoranu Doma sindikata u "društveno preduzeće", da bi je 2004. godine, uz 

pomoć Zakona o privatizaciji i o privrednim društvima, preimenovala u "drţavni kapital". Time je 

proširila put ka privatizaciji ove radniĉke institucije i dovela do pravne pometnje", istiĉu u SSSS. 
 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=08&dd=29&nav_id=893750

