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MINIMALNA CENA RADATraţe 138 dinara po satu 

 
J. Ţ. SKENDERIJA  

Minimalna cena rada u petak na dnevnom redu Socijalno-ekonomskog saveta. I sa povećanjem 

radniku zagarantovano manje od granice siromaštva 

MINIMALAC u Srbiji nije promenjen dve i po godine, a više od godinu dana je predmet sporenja 
izmeĊu drţave, sindikalaca i poslodavaca. Na narednom sastanku Socijalno-ekonomskog saveta, koji 
bi trebalo da se odrţi u petak, sve tri strane će opet izneti stavove za i protiv njegovog povećanja. 
Sa iznosom od 115 dinara po satu ili 20.010 meseĉno teško je sastaviti 30 dana, saglasni su svi, ali 
kada se govori o njegovom povećanju dogovora nema. 
Branislav Ĉanak, predsednik Granskog sindikata „Nezavisnost“, istiĉe da će oni traţiti povećanje 
minimalca na 137,9 dinara, ali sumnja da će išta dobiti, pa od sastanka SES-a ne oĉekuje previše. 
Njegova koleginica Zlata Zec, izvršna direktorka u GS „Nezavisnost“ i ĉlan ekspertskog tima za 
pregovore o minimalnoj zaradi, naglašava da je ovaj iznos poslednji put povećan u aprilu 2012. 
godine. 
- Novim zakonom o radu predviĊena su merila i kriterijumi za njeno utvrĊivanje - objašnjava Zec. - 
Oni uzimaju u obzir rast potrošaĉkih cena, zarada, kretanje BDP, kao i pad ili rast zaposlenosti i 
nezaposlenosti. Sada bi trebalo da utvrdimo minimalnu cenu rada za narednih godinu dana i zato bi 
trebalo voditi raĉuna i o procenama budućeg kretanja cena, ali i o drugim parametrima, poput 
najavljenih mera Vlade. 
ROK 15. SEPTEMBARU MINISTARSTVU rada naglašavaju da će najkasnije do 15. septembra biti 
odreĊena minimalna cena rada u Srbiji. Sindikati traţe njeno povećanje, poslodavci smanjenje, a 
drţava bi, kako kaţu u ministarstvu, trebalo da proceni šta je u ovom trenutku realno. 

Naša sagovornica objašnjava da je realna vrednost minimalca više nego prepolovljena i zbog 
celokupne ekonomske situacije oni predlaţu iznos koji ne prelazi ni utvrĊenu granicu siromaštva u 
Srbiji. Predlog od 137,9 dinara na meseĉnom nivou za 174 radna sata i standardni uĉinak niţi je od 
ovog praga. 
- Naime, smatra se da je troĉlana porodica sa primanjima ispod 24.624 dinara siromašna, kao i 
ĉetvoroĉlana sa meseĉnim iznosom od 28.000 dinara. Prostom raĉunicom radnik u Srbiji sa 137,9 
dinara po satu zaradiće za 30 dana 23.995 dinara. To je, znaĉi, ispod zvaniĉne granice bede. 
Povećanje koje mi traţimo iznosi 19 odsto u odnosu na dosadašnju cenu rada - kaţe Zec. 
UGS „Nezavisnost“ i Savez samostalnih sindikata Srbije su se saglasili oko iznosa, ali se boje da će 
kao i kada se prošli put raspravljalo o minimalcu dobiti odgovor „u pravu ste, ali para nema“. 
KOMPROMISUKOLIKO Socijalno-ekonomski savet u petak ne usaglasi stavove oko iznosa minimalne 
cene rada, procedura nalaţe da presudi Vlada. Procene sindikata pokazuju da trećina zaposlenog 
stanovništva u Srbiji ţivi od minimalca, odnosno prima ga oko 500.000 graĊana. Ovaj iznos poslednji 
put je korigovan u aprilu 2012. godine, i tada je cena rada po satu sa 102 dinara povećana na 115 
dinara. 
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- Ovo je prvi ispit za zakon o radu - kaţe naša sagovornica. - Pri usaglašavanju radnih propisa traţili 
smo da minimalac bude 70 odsto od vrednosti minimalne potrošaĉke korpe, oni nisu prihvatili, sada 
neka ispoštuju svoje propise. Spremni smo za razgovore i kompromis, ali nepristojne ponude 
sigurno nećemo prihvatiti. 
Nebojša Atanacković, predsednik Unije poslodavaca Srbije, naglašava da su napravili pregled 
kretanja minimalne cene rada u odnosu na rast BDP i inflacije i da su došli do zakljuĉka da ne bi 
trebalo ništa menjati. 
- Privrednog rasta nema, prošlogodišnja inflacija bila je na nivou od dva odsto, sada je jedva 
primetna i nema razloga za povećanje minimalca - kaţe Atanacković. - Novca jednostavno nema, 
zato moramo da budemo sada odgovorniji da bismo za nekoliko godina ţiveli pristojno. Ovakav naš 
stav nije zasnovan na teţnji za uvećanjem profita, jer je pitanje ko u Srbiji danas moţe da ostvari 
profit, već na realnim osnovama. 

 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:509582-Moze-li-drzava-znacajnije-da-prihoduje-od-

smanjenja-plata-i-penzija 

NOVOSTI ISTRAŢUJUMoţe li drţava značajnije da 

prihoduje od smanjenja plata i penzija 
D. M. - D. I. K.   

Samo rezanje primanja penzionera i zaposlenih od 10 odsto donosi oko 500 miliona 

 
U ZAVISNOSTI od procenta najavljenog smanjenja plata i penzija, ušteda u budţetu već iduće 
godine moţe da ide od 300 miliona do milijardu evra. S obzirom na to da nam je neophodna ušteda 
na drţavnom nivou od oko 1,5 milijardi evra u naredne tri godine, jasno je da bi smanjenje penzija 
i plata u javnom sektoru od 10 odsto dalo potrebne rezultate. 

- Efekat ušteda od plata i penzija, pod pretpostavkom da se smanje 10 odsto linearno, na 

godišljnjem nivou, prema našoj proceni iznosio bi 67 milijardi dinara, ili oko 567 miliona evra - 

izjavio je ekonomista Miladin Kovaĉević sa Ekonomskog instituta. 

- Pri tome, dve trećine te sume ĉini efekat od penzija, a jedna trećina su plate. 

Kovaĉević navodi da bi, po smanjenju plata i penzija po stopi od 15 odsto, takoĊe, linearno, ta 

ušteda iznosila 101 milijardu dinara, odnosno 856 miliona evra. 
PUT DO MANjEG DEFICITAPROCENA Miladina Kovaĉevića o mogućim uštedama u poslednjem 
kvartalu ove godine ide od 12 do 25 milijardi dinara. Procena u tom intervalu bi, po njegovim 
reĉima, zavisila od toga da li će plate i penzije biti smanjenje za 10 odsto ili 15 odsto i da li će doći 
do smanjivanja svih penzija ili samo onih iznad proseka. - Ako procenjeni iznos deficita smanjimo 
za, na primer, 20 milijardi dinara, to znaĉi da bi se deficit spustio na 200 milijardi dinara, a 
njegovo uĉešće u bruto domaćem proizvodu Srbije sa šest na oko 5,4 odsto - rekao je Kovaĉević. - 
Ako se dodaju i rashodi ispod crte, poput garancija, što je oko 250 do 260 milijardi, deficit bi bio 
oko sedam odsto BDP. 
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Plate i penzije manje od 25.000 dinara neće se smanjivati. To praktiĉno znaĉi da će oko 800.000 

penzionera i dalje imati ista primanja. Svi ostali penzioneri i zaposleni u javnom sektoru moraće da 

saĉekaju kraj ove ili poĉetak iduće nedelje kako bi saznali taĉan procenat umanjenja. Oĉekuje se 

da se Vlada Srbije do tada opredeli za odreĊeni „scenario“ mera štednje. Izvesno je i da će vlasnici 

najvećih primanja podneti i najviši teret. 

Za sada je „u opticaju“ sniţavanje primanja od maksimalno 10 odsto, ali i uvoĊenje progresivnih 

stopa - veći procenti za veće plate i penzije. Ako se posmatra ušteda po modelu „svima jednak 

procenat smanjenja“, ĉak i devet odsto umanjenja Srbiji bi donelo trećinu ukupne uštede potrebne 

u naredne tri godine. MeĊutim, već sa procentima niţim od devet, ne bismo godišnje mogli da 

uštedimo neophodnih 500 miliona evra, u sluĉaju da izostanu progresivne stope ili se ušteda ne 

ostvari na neki drugi naĉin. 

Jer, osnovni preduslov da ova raĉunica o uštedama kroz smanjenje penzija i plata u javnom sektoru 

uspe je nastavak strukturnih reformi i druge mere štednje, na šta ukazuju ekonomski struĉnjaci, 

Fiskalni savet, pa i sam ministar finansija Dušan Vujović. 

- Pitanje budţetskih ušteda moglo bi da se reši za dva sata kroz smanjivanje plata i penzija, ali mi 

nastojimo da takva smanjenja izbegnemo - istakao je nedavno ministar u razgovoru sa 

predstavnicima stranih kompanija koje posluju u Srbiji. On napominje da je potrebno smanjiti 

troškove u budţetu, kako bi uticaj na penzije i plate u javnom sektoru bio minimalan. 

 

Ostale mere, ĉije se usvajanje oĉekuje krajem ove ili poĉetkom iduće nedelje, odnose se na 
pojaĉavanje poreske discipline, ĉime bi se podigli prihodi budţeta, ali i na suzbijanje sive 
ekonomije i poboljšanje efikasnosti javnog sektora koji ĉesto ume da „pojede“ većinu ušteda.  
 
 
ARSIĆ: NAJBOLjE LINEARNO 

IZUZIMANjE socijalno najugroţenijih, to jest onih na minimalcu, od mere smanjenja plata i penzija 

imaće smisla samo ako se pribegne linearnom smanjenju od najmanje deset odsto, a vlada nikako 

ne bi trebalo da se odluĉi za visoku progresivnost koja bi samo podstakla korupciju, smatra profesor 

Ekonomskog fakulteta Milojko Arsić. 

- Ukoliko se vlada ipak odluĉi na progresivno smanjivanje zarada, najbolji model bio bi onaj u kome 

se minimalne plate i penzije ne bi menjale, zatim one koje su ispod proseka da se smanje za pet 

odsto, proseĉne deset posto, a najveće oko 15 odsto - istiĉe Arsić. - Svaka progresija preko toga bi 

dovela do destimulisanja onih koji rade teške i najodgovornije poslove. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/494303/OTKRIVAMO-Sta-MMF-trazi-od-Vucica 

OTKRIVAMO Šta MMF traţi od Vučića 

G. Bulatović  

MMF traţi od Vlade da za 10 odsto smanji fond za plate u javnom sektoru i penzije, saznaje “Blic”. 

SMANJENJE JAVNOG DUGA: Ministri i guverner uoĉi sastanka sa MMF 

Njih ne zanima za koliko će pojedinaĉno biti smanjene plate, odnosno penzije, već umanjenje 

mase, kako je premijeru Aleksandru Vuĉiću i njegovim saradnicima predoĉio predstavnik MMF u 

Srbiji Deheng King na sastanku poĉetkom ove nedelje. 

 

Predstavnik MMF za Srbiju juĉe nije ţeleo zvaniĉno da komentariše naša saznanja. 

 

2016-17. Uticaj usvojene penzione reforme, promena radnog zakonodavstva - 300-400 miliona evra; 

Efekti dovoĊenja u red javnih i drţavnih preduzeća - 400-500 miliona evra 

  

- Zahtevi MMF su povezani jedan s drugim, ali se traţe ozbiljne uštede. Prvi zadatak u pregovorima 

izmeĊu MMF i Vlade biće stabilizacija i smanjenje javnog duga u naredne tri godine i od Srbije se 

traţi naĉin da se uštede ostvare. Problem je sistemski, jer Srbija već nekoliko godina troši ĉak 15-

20 odsto više sredstava nego što prikuplja. Smanjenje mase zarada u javnom sektoru za 10 odsto 

moglo bi da smanji deficit za oko 540 miliona evra. Ukoliko bi se to primenilo od oktobra, deficit 

drţave za 2014. bi bio niţi za oko 130 miliona evra - tvrdi izvor “Blica” blizak pregovorima Vlade i 

Fonda. 

 

Na Vladi je da se odluĉi - da li će smanjiti, ali za veći procenat samo plate u javnom sektoru ili će 

teret podeliti izmeĊu bolje plaćenih penzionera i zaposlenih. 

Tri stuba ušteda 

 2014. Smanjivanje plata u javnom sektoru i penzija za 10-15 odsto - 530-800 miliona evra 

 2015. Suzbijanje sive ekonomije - 170 miliona evra 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/494303/OTKRIVAMO-Sta-MMF-trazi-od-Vucica
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Prema trenutnim procenama, do 2017. potrebno je smanjiti minus drţave na sumu manju od 

milijardu evra, odnosno oko tri odsto BDP. 

 

MMF, tvrdi sagovornik “Blica”, ne insistira ni na jednoj konkretnoj meri, ali se ne vidi kako bi, u 

naredne tri godine, mogla da se izbegne kriza javnog duga ako drţava godišnje troši oko 11 odsto 

svega što proizvedemo na plate u javnom sektoru, a 14 odsto na penzije. 

 

- Mali doprinos smanjenju budţetskog deficita i javnog duga mogu naredne godine doneti mere koje 

su planirane kako bi se sredilo stanje u funkcionisanju javnih preduzeća i smanjenju sive 

ekonomije. Ali, jedino sigurna i dovoljno velika ušteda je, naţalost, smanjenje masa zarada u 

javnom sektoru i penzija - kaţe za “Blic” Vladimir Vuĉković, ĉlan Fiskalnog saveta. 

 

Prof. Stojan Stamenković tvrdi da MMF interesuje samo kako ćemo mi doći do stabilizacije javnog 

duga. 

 

- Nije neophodno smanjivati masu zarada i penzija, ali samo pod uslovom da je drţava spremna da 

se odrekne gubitaša poput Ţelezare Smederevo. A za to teško da postoji saglasnost. Ono što moţe 

biti vaţna ušteda u narednom periodu je refinansiranje dela duga koji drţava ima. Pri sadašnjim 

uslovima doći ćemo u situaciju da za tri godine devizne rezerve padnu za dve milijarde evra - kaţe 

Stamenković za “Blic”. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/494077/O-izmenama-i-dopunama-Zakona-o-radu-u-Privrednoj-komori 

O izmenama i dopunama Zakona o radu u 
Privrednoj komori 

Tanjug  

Izmene i dopune Zakona o radu koji je stupio na snagu 29. jula biće danas predstvaljene u 

Privrednoj komori Srbije (PKS) u organizaciji Centra za privredni sistem PKS, Ministarstva za rad, 

zapošljavanje, boraĉka i socijalna pitanja i USAID Projekta za bolje uslove poslovanja. 

Zakonske novine predstaviće pomoćnik ministra u oblasti rada Zoran Lazić, kao i predstavnici 

Ministarstva Jesenka Ĉvoro i Gordana Budimović. 

  

Oni će objasniti odredbe, ali i odgovarati i na pitanja privrednika, najavila je PKS. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/494077/O-izmenama-i-dopunama-Zakona-o-radu-u-Privrednoj-komori
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/494320/Sindikati-traze-minimalnu-zaradu-od-1379-dnara-po-satu 

Sindikati traţe minimalnu zaradu od 137,9 dnara po 
satu 

Tanjug  

Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati "Nezavisnost" smatraju da bi 

minimalna zarada u Srbiji trebalo da bude povećana na 137,9 dinara po radnom satu. 

Traţe veće zarade: Sindikati 

Minimalna zarada u Srbiji već dve godine nije menjana i iznosi 115 dinara po radnom satu i o 

problemima vezanim za minimalnu zaradu predsednici dva sindikata Ljubisav Orbović i Branislav 

Ĉanak govoriće na današnjoj konferenciji za medije. 

 

Poslodavci smatraju da miminalna zarada ne bi trebalo da se menja jer se za to nisu stekli uslovi. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/494179/Novo-rukovodstvo-UO-PIO-Fonda 

Novo rukovodstvo UO PIO Fonda 

Fonet  

Upravni odbor Republiĉkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, danas je na prvoj sednici u 

novom sazivu, za predsednika tog odbora izabrao Branislava Mitrovića, a za zamenika predsednika 

Slavicu Saviĉić. 

Mitrović i Saviĉić su predstavnici Vlade Srbije. Shodno izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i 

invalidskom osiguranju, koji je stupio na snagu 29. jula, 

prestao je da postoji prethodni Upravni odbor Fonda. 

 Upravni odbor PIO u novom sazivu ima sedam ĉlanova, ĉetiri predstavnika Vlade Srbije i po jedan 

predstavnik osiguranika, korisnika i poslodavaca, navodi se u 

saopštenju. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/494320/Sindikati-traze-minimalnu-zaradu-od-1379-dnara-po-satu
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/494179/Novo-rukovodstvo-UO-PIO-Fonda
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Na-udaru-veci-penzioni-cekovi.sr.html 

На удару „већи” пензиони чекови 

Ако се прихвати идеја о смањивању пензија већих од 25.000 динара, цех кризе мораће да 

плати група „богатијих” од 722.000 пензионера 

 

Уколико влада, као предлог мера за финансијску консолидацију прихвати да се пензије до 
25.000 динара не смањују, исти износ на чеку примаће наредних месеци милион и педесет 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Na-udaru-veci-penzioni-cekovi.sr.html
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хиљада пензионера. Дотле ће 722.000 њих с примањима већим од те суме морати да рачуна с 
умањењем. Колико? За сада нико са сигурношћу не може и неће да каже. Спекулише се с 
бројкама од шест, осам, десет, 15, па и више процената. 

У Србији у овом часу има укупно 1.722.834 пензионера, од којих 189.726 њих или 11,01 
проценат прима мање од износа најниже пензије. То је за пензионере ПИО запослених и 
самосталних делатности до 13.288 динара. Пољопривредни имају и мање – 10.467 динара. 

Истовремено најнижи износ пензије од 13.288 прима 261.770 њих, док до просечног износа 
пензија од 24.312 пензију прима 58,39 одсто укупног броја пензионера. 

Статистика показује да је међу пензионерима Фонда ПИО запослених 150.000 оних који 
примају пензију од 32.000 до 38.000 динара, док пензије од 38.000 до 44.000 прима 103.000. У 
исто време пензије које се крећу од 45.000 до 61.000 динара прима 94.809 пензионера. 

Како би указали на последице најављеног смањења пензија, Савез пензионера Војводине, 
упутио је јуче писмо Душану Вујовићу, министру финансија, у коме га подсећају да је највећи 
број пензионера у Србији већ сиромашан и егзистенцијално угрожен, те да нема простора за 
номинално смањење пензија, јер су оне последњих година реално смањене, због чега су 
доведене до садашњег неподношљивог нивоа. 

Милан Ненадић, председник овог савеза указује да би се предстојеће смањење пензија буџету 
вратило као бумеранг, јер ће доћи до смањења промета, а тиме и мање наплате ПДВ-а. 

Осим тога реално је да се у таквој ситуацији смањи и наплата других обавеза које су 
пензионери најревносније плаћали – струја, комуналије. 

У писму министру наводи се и да су пензије за 1,7 милиона пензионера одређене на 
јединствен начин према дужини радног стажа и плаћању доприноса, те да би било какво 
смањење пензија нарушило овај системски начин утврђивања пензија што такође доводи до 
још већих проблема. 

У овом савезу сматрају да не треба линеарно смањивати ни плате у јавном сектору те да није 
тачно да су оне за 30 до 40 одсто више него у у реалном сектору. 

Уштеде би се, уместо смањења пензија могле наћи и у смањењу накнада за надзорне одборе 
од општинског до републичког нивоа, наводи се у писму министру Вујовићу. 

Ј. Петровић-Стојановић 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/minimalac-dve-godine-zamrznut-0 

Минималац две године замрзнут 
 

Минимална зарада у Србији већ две године није мењана и износи 115 динара по радном 
сату. Синдикати сматрају да би требало да се повећа на 137,9 динара, а послодавци да не 
би требало да се мења јер се за то нису стекли услови. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/minimalac-dve-godine-zamrznut-0
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Тај став изнели су на јучерашњем састанку комисије која се бави утврђивањем минималне 
зараде, док се представници ресорних министарстава нису о томе изјашњавали већ су само 
саслушали њихове ставове, речено је након састанка у Унији послодаваца Србије и Савезу 
самосталних синдиката Србије. 

Председник Уније послодаваца Небојша Атанацковић мишљења је да минималну зараду још 
увек не би требало повећавати будући да није дошло до повећања БДП-а – он је остао на нивоу 
из 2008. године. 

– Пошто неки показатељи указују на то да се може очекивати пад БДП-а, а није дошло ни до 
значајног повећања запослености, мислимо да није потребно повећавати зараду – каже 
Атанацковић. 

Он додаје да не би било логично да се минимална зарада повећа јер она утиче и на повећање 
укупне зараде, што би, како каже, било контра мерама које се очекују, а односе се на 
смањење плата и пензија. 

Потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије Зоран Михајловић рекао је Тањугу да по 
изменама Закона о раду има основа да се минимална зарада, која је иста већ две године, 
повећа и да би она по свим параметрима могла износити око 138 динара. Он је подсетио на то 
да би она требало да се мења јер је већ две године на истом нивоу – 115 динара по сату. 

Очекује и да би се детаљније о томе социјални партнери могли изјаснити на седници крајем 
ове недеље. Влада Србије је половином јула донела одлуку да минимална зарада, без пореза и 
доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јул–децембар 2014. године у Србији 
остане 115 динара по сату. 

То значи да минимална нето плата у Србији износи 20.010 динара, и на том је нивоу од пре 
две године. Толика зарада спада у најниже у региону, а последње повећање запослени су 
добили у априлу 2012. године, када је минималац по сату повећан са 102 динара на 115.  

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/kolektivni-ugovor-nejasan 

Колективни уговор нејасан... 
 

– Закон о раду представља кровни оквир и минимум права у домену радноправних односа, 
а све остало, што је у складу са законом, може се уредити колективним уговорима који 
договарају синдикати и послодавци 

– изјавио је помоћник министра рада Зоран Лазић. Он је, на  презентацији измена и допуна 
Закона о раду у Привредној комори Србије, рекао да је Министарство рада изашло у сусрет 
захтевима привредника и да је циљ да се одговори на најважније дилеме и питања које 
привредници имају у вези са Законом о раду. 

По његовим речима, њихове недоумице углавном су везане за колективне уговоре, уговоре о 
раду и правилнике о раду. Илић је подсетио на то да су измене Закона о раду донете јер је 
било неопходно усаглашавање с међународним стандардима, смањивање рада на црно али и 
мирење интереса и постизање консензуса између запослених и послодаваца. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/kolektivni-ugovor-nejasan
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Он је навео неколико кључних измена тог закона, посебно издвојивши, по њему, најважнију, 
која се односи на увођење платног листића као извршне исправе. Како је казао, намера је 
била да се том изменом запослени ставе у равноправан положај с фирмама-повериоцима које 
пред Привредним судом фактуру користе као исправу када наплаћују своја потраживања. 

Илић је најавио да ће до краја 2016. године и остали закони у домену радноправног 
законодавства бити усклађени с прописима ЕУ, а то се пре свега односи на Закон о 
синдикатима, Закон о штрајку и Закон о мирном решавању радних спорова. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/%E2%80%9Efijat%E2%80%9D-ponovo-radi 

„Фијат” поново ради 
 

– Производња аутомобила „500-Л” у фабрици „Фијат аутомобили Србија” (ФАС) у 
Крагујевцу настављена је јуче ујутро, после привременог застоја од три радна дана – 
потврдио је Танјугу председник Самосталног синдиката 

 у тој фабрици Зоран Марковић. – Радници у производњи данас ће радити у три смене, а с 
трака ће укупно сићи 600 аутомобила „фијат 500-Л”. 

Он је додао да ће се, по ранијем договору с руководством, и данас радити у три смене. 

– У току дана требало би да се састанемо с пословодством ФАС-а да би нас информисали о 
даљим корацима – рекао је Марковић. 

Радници, пре свега у производњи, нису радили 5, 8. и 9. септембра, а руководство компаније 
ФАС је тада саопштило „да је реч о привременом и краткотрајном застоју у производњи да би 
фабрика сачувала ресурсе који ће ускоро бити у пуној функцији”. 

„Узроци привременог застоја су екстерног карактера и односе се на дешавања на европском и 
светском аутомобилском тржишту, која су условљена економским параметрима и самом 
економском кризом”, наведено је у саопштењу компаније ФАС. У ФАС-у се и раније дешавало 
да се производња заустави на неколико дана, али углавном због кашњења у испоруци ауто-
делова фабрици аутомобила у Крагујевцу. 

Марковић је раније изјавио „да фабрика без новог модела аутомобила или додатног посла 
неће моћи нормално да функционише у 2015. години са садашњих око 3.000 радника”, због 
чега је Самостални синдикат упутио допис Влади Србије и премијеру Александру Вучићу, 
имајући у виду да је држава сувласник фабрике. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/za_najmanja_primanja_potrebna_zastita_.4.html?news_id=288760 

AKTUELNO - U Danas konferens centru odrţan panel „Reforma penzionog sistema - Ekonomske i 

društvene posledice“ 

Za najmanja primanja potrebna zaštita 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/%E2%80%9Efijat%E2%80%9D-ponovo-radi
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/za_najmanja_primanja_potrebna_zastita_.4.html?news_id=288760
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AUTOR: A. MILOŠEVIĆ 

Beograd - Penzije će najverovatnije biti smanjene progresivno, a ne linearno, ocenio je juĉe 
Miladin Kovaĉević, analitiĉar foruma Makroekonomske analize i trendovi. On je, govoreći na skupu 
u organizaciji Danas konferens centra posvećenom penzionoj reformi, rekao da je kresanje plata i 
penzija neophodno, ali da neće biti od dugoroĉne koristi. 
 
- Svetska banka je još 2010. izašla sa studijom u kojoj je objasnila zašto je naš penzioni sistem 
neodrţiv i konstatovala da će doprinosi biti dovoljni taman toliko da finansiraju penzije na nivou od 
devet odsto proseĉne plate, a sliĉna je situacija i sa postojećim penzionim sistemima u celoj Evropi 
i srednjoj Aziji - kaţe Kovaĉević. 

Prema njegovim reĉima i MMF je Srbiji preporuĉio parametarske reforme, koje su i implementirane 
u najnovijim izmenama Zakona o PIO. Te reforme, kako kaţe, nisu sporne, ali one mogu dati 
rezultate samo na duţi rok od 15 do 20 godina. U pitanju su mere koje se odnose na povećanje 
starosne granice i uvoĊenje penala za prevremeno penzionisanje. 

- Ne moţe se izbeći jednokratna restrikcija u penzijama, a kako će to biti uraĊeno, videćemo u 
rebalansu. Postoji više modela koji omogućavaju da se zaštite oni sa najmanjim penzijama. U Srbiji 
je teško reći koji je naĉin produktivniji, kada nemamo naroĉito razvijen instrumentarijum socijalne 
politike. Istina je da se radi na tome da se uvedu socijalne karte, stalno se sa time pokušavalo da 
se krene napred, ali nije bilo većih rezultata - dodaje Kovaĉević. 

Ponavljajući da smanjenje penzija ipak nije rešenje na dugi rok, ovaj struĉnjak podvlaĉi da će 
odrţivost prvog stuba penzionog sistema - drţavnih penzija, zavisiti od daljih reformskih koraka u 
PIO sistemu. 

Po njemu, Srbija bi trebalo da primeni hrvatski model gde je smanjeno opterećenje privrede 
doprinosima i porezima, u fondu za penzije kompenzovano oporezivanjem imovine i drugim 
nametima na nivou lokalne samouprave. 

- Strateški gledano, tako mora - smatra ovaj struĉnjak, koji dugoroĉno rešenje ne vidi ni u 
povećanju PDV-a, što bi ako bi se taj porez podigao na 24 odsto bilo, kako kaţe, kratkoroĉno 
rešenje. 

Ivan Mimić, finansijski direktor PIO fonda, podsetio je da po trenutnom stanju, u Srbiji nije moguće 
dostići odnos broja radnika i broja penzionera od tri prema jedan, što je potrebno kako bi se 
postigla odrţivost PIO fonda jer je „maksimalan broj osiguranika u Srbiji 3.794.000 ljudi“. 

- Kada bi svi ljudi u Srbiji bili zaposleni, odnos broja penzionera i broja radnika bio bi jedan prema 
2,2, pošto mi imamo 1,7 miliona penzionera. A trenutno je taj odnos samo na polovini te brojke, 
jer mnogo ljudi u Srbiji nema posao - kaţe on. 

Saradnik Ekonomskog instituta Mahmut Bušatlija napomenuo je da je pre globalne krize, odnosno 
do 2008. godine vladalo uverenje da je 2,5 odsto zaposlenih po penzioneru dovoljno da se penzioni 
sistemi kakav je srpski odrţi, ali se od tada pokazalo da je potrebno tri do 3,5 radnika da bi 
budţetsko izdvajanje za penzije bilo ispod 10 odsto BDP-a zemlje, a da proseĉna penzija ne bude 
manja od 50 odsto proseĉne plate. Prema tome, kako je zakljuĉio, Srbiji bi bilo potrebno 5,5 
miliona radnika, što je za zemlju sa 7,5 miliona stanovnika nemoguće. 
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- Mi smo još 2005. godine ukazivali na to da je PIO sistem neodrţiv i da se mora kapitalizovati. 
Drţavni kapital iz kojeg je mogla da se izvrši ta kapitalizacija bio je dosta solidan, ali sada to više 
nije tako. Sam naĉin kapitalizacije je da se drţavna imovina i prava prenesu na PIO fond. Dakle, da 
recimo Telekom, kao zdrava firma sa solidnim prihodima, jedan deo svog akcionarskog kapitala 
prenese u preferencijalne akcije PIO fonda. Njima se ne moţe upravljati preduzećem, ali donose 
fiksni prinos - predlaţe Bušatlija. 

Drugi samostalni izvor sredstava PIO fonda prema ovom struĉnjaku moţe se stvoriti tako što bi se 
Fondu dozvolilo da kupuje drţavne hartije, što sada rade uglavnom banke i privatni penzioni 
fondovi. 

- Ne vidim zašto PIO fond ne bi mogao da uĉestvuje i da ima prioritet u tim operacijama, što bi mu 
donosilo 10 odsto prinosa, umesto da taj novac ide bankama - kaţe Bušatlija. 

Milan Kovaĉ iz Dunav penzionog fonda potvrdio je da fondovi „naţalost kupuju obveznice uz visoke 
prinose“, ali je dodao da njihovi ĉlanovi na taj naĉin ostvaruju prihod. 

- Sada kada drţava emituje svoje petogodišnje i sedmogodišnje obveznice, potencijalni investitori 
su samo privatni penzioni fondovi, i samo ponekad strani investitori - rekao je Kovaĉ, koji se 
zaloţio da Srbija primeni turski pristup promovisanju privatnih penzionih fondova. „Mi najbolje 
znamo da nam telefoni najviše zvone kada neki predstavnik vlasti izaĊe i kaţe nešto o tome koliko 
je drţavni penzioni sistem neodrţiv“, zakljuĉio je Kovaĉ. 

Revizija 

Revizija 328.000 rešenja o invalidskim penzijama ne moţe se brzo uraditi. Dogovor je da u prvom 
talasu obradimo pet odsto predmeta. To znaĉi da ćemo praviti trijaţu i već je formirana komisija 
koja će se baviti revizijom. Smatramo da je moguće da su se nepravilnosti oko odobravanja 
invalidskih penzija dogaĊale tokom devedesetih, pa ćemo prvo proveravati rešenja iz tih godina - 
kaţe Ivan Mimić. 

Dugoveĉnost 

U ukupnim sredstvima potrebnim za isplatu penzija u Srbiji, 68 odsto obezbeĊuje se iz doprinosa, 
dok 42 odsto dotira drţava. U Evropskoj uniji se ĉak 80 odsto sredstava obezbeĊuje iz doprinosa, 
dok drţave dotiraju samo dvadesetak procenata. Penzioneri kod nas u proseku primaju penziju 
tokom 17 godina, dok je u EU prosek 15,5 godina za muškarce i 21 godina za ţene - rekao je Ivan 
Mimić. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sindikat_trazi_jos_jedan_model.4.html?news_id=288759 

U kragujevaĉkom Fijatu juĉe ponovo pokrenuta proizvodnja 

Sindikat traţi još jedan model 

AUTOR: Z. RADOVANOVIĆ 

Kragujevac - U kompaniji Fijat automobili Srbija, juĉe su, nakon trodnevnog zastoja, ponovo 
pokrenute proizvodne linije i montaţne trke. Zaposleni u FAS-u juĉe su radili u tri smene i proizveli 
600 automobila „fijat 500L“, što je uobiĉajena dnevna proizvodnja vozila u kragujevaĉkoj fabrici. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sindikat_trazi_jos_jedan_model.4.html?news_id=288759
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Za juĉe najavljeni sastanak rukovodstva fabriĉkog sindikata i menadţmenta FAS-a otkazan je, pošto 
će se u kompaniji normalno raditi i narednih dana. U sindikatu pojašnjavaju da su sastanci sa 
menadţmentom fabrike neophodni u sluĉaju prekida proizvodnje, ĉega, kako tvrde, sledećih dana 
neće biti. 

Predsednik sindikata u FAS-u Zoran Marković za naš list kaţe da će do kraja meseca u fabrici ipak 
biti još neradnih dana, koji će biti odreĊivani na osnovu nedeljnih planova proizvodnje. On 
potvrĊuje da je sindikalna organizacija FAS-a od Vlade Srbije zatraţila da se, kao suvlasnik 
kompanije, aktivnije angaţuje u vezi sa proizvodnjom još jednog modela automobila u 
kragujevaĉkoj fabrici. 

- Nama trenutno nije mnogo bitno da li bismo radili neki već postojeći ili potpuno novi model 
automobila. Nemamo ništa protiv da se u fabrici privremeno obnovi i proizvodnja „punta“, s time 
što od Vlade Srbije traţimo i oĉekujemo da sa menadţmentom Fijata što pre zapoĉne pregovore o 
novom modelu koji bi se pravio u Kragujevcu - istiĉe Marković, napominjući da se u FAS-u „šuška“ o 
novom modelu, ali da nikakvih zvaniĉnih informacija, niti konkretnih aktivnosti s tim u vezi u 
fabrici nema. 

Podsetimo da je premijer Aleksandar Vuĉić još poĉetkom maja najavljivao odlazak u Toronto i 
otvaranje pregovora sa menadţmentom Fijata o novom modelu koji bi se proizvodio u Kragujevcu. 
Tu njegovu najavu odnele su, meĊutim, potonje majske poplave, a Vuĉić se docnije više nije 
oglašavao o tome, osim što je u Moskvi bezuspešno pokušao da izdejstvuje da predsednik Rusije 
Vladimir Putin odrţi prošlogodišnje obećanje o dozvoli bescarinski izvoz kontingenta od 10.000 
„fijata 500L“ na rusko trţište. 

Oĉekuje se, ipak, da će Vlada Srbije do kraja godine zapoĉeti pregovore sa menadţmentom Fijata o 
proizvodnji novog modela automobila u Kragujevcu., uprkos ĉinjenici da još uvek nije ispunila sve 
ugovorne obaveze prema italijanskom partneru i što će, kao suvlasnik kragujevaĉke fabrike, morati 
i finansijsku da uĉestvuje u pripremama za proizvodnju još jednog novog automobila u centru 
Šumadije. 

 

 

http://www.pressonline.rs/info/politika/326367/vulin-sutra-u-poseti-strpcu.html 

Vulin sutra u poseti Štrpcu 

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin prisustvovaće sutra 

sastanku Predsedništva Sindikata zaposlenih u socijalnoj zaštiti Srbije i direktora Centara za 

socijalni rad sa teritorije AP Kosovo i Metohija. 

 

Kako je najavljeno iz Ministarstva, tema sastanka koji će biti odrţan u Crvenom krstu na Brezovici, 

u Štrpcu, biće aktuelna situacija u oblasti socijalne zaštite Srbije. 

http://www.pressonline.rs/info/politika/326367/vulin-sutra-u-poseti-strpcu.html
http://www.popboxads.com/server/campain.php?utm_source=popbox&utm_medium=cpc&utm_campaign=popbox&idR=43904&oglId=3126&mId=231&burl=pressonline.rs&t=1410418369&sc=f97dbf3c267d4a5262c51987cb62fadc&dl=1
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Proĉitajte još: 

 

Vulin će se potom, u Opštini Štrpce, sastati sa naĉelnikom Kosovskog okruga SrĊanom Petkovićem, 

predsednikom Privremenog organa opštine Ivanom Redţićem i direktorom NSZ Pokrajinske sluţbe 

AP KiM Jovicom Milkovićem. 

 

Ministar Vulin će tom prilikom razgovarati i sa šefom ispostave NSZ u Štrpcu Ivanom Mladenović, 

direktorom Centra za socijalni rad u Štrpcu SlaĊanom Petkovićem i direktorom Sluţbe Direkcije 

fonda u Prištini Dušanom Kadićem. 
Izvor: Tanjug 
 

 

http://www.pravda.rs/2014/09/10/smanjenje-plata-i-penzija-vulin-ceka-vucica/ 

Смањење плата и пензија: Вулин чека Вучића 
БEOГРAД- Mинистар за рад, запошљавање, борачка и социjална питања Aлександар Вулин рекао jе 

данас да ће детаљи о мерама за смањење плата и пензиjа сачекати повратак премиjера 

Aлександра Вучића из Kине и истакао да се о мерама неће „преломити преко ноћи“. 

„У овоj земљи се зна ред, председник Ваде говори о овим мерама, сачекаћемо да се врати из 

Kине“, рекао jе Вулин новинарима и подсетио да се о томе већ разговара са синдикатима, 

послодавцима, MMф-ом. 

„Ниjе то нешто што се доноси преко ноћи. Jедан проценат горе или доле може да унапреди 

или упропасти читаву економиjу, а да не говоримо колико може да утиче на свакодневни 

живот“, рекао jе Вулин након састанка са члановима Управног одбора Националне 

организациjе особа са инвалидитетом Србиjе, од коjе jе добио пуну подршку за ревизиjу 

инвалидиских пензиjа. 

Oн jе истакао да влада, све што ради, чини то уз велики напор да наша економиjа и грађани 

буду задовољни али и да постигнемо споразум са MMф. 

Mинистар Вулин изjавио jе данас да jе формирано шест радних група коjе ће се бавити 

непосредно предузећима у реструктурирању и да су у свакоj од њих представнци синдиката. 

Вулин jе новинарима након састанка са члановима Управног одбора Националне организациjе 

особа са инвалидитетом Србиjе, одговараjући на питања о предузећу „СИMПO“ навео да jе то 

http://www.pravda.rs/2014/09/10/smanjenje-plata-i-penzija-vulin-ceka-vucica/
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jедно од предузећа у реструктурирању и да смо конвертовали одређена наша потраживања у 

део власништва над Симпом да би заштитили раднике. 

„СИMПO jе стратешки веома важно предузеће и ми се трудимо да нађемо купца, стратешког 

партнера, финансиjског партнера, све опциjе су у игри. Tрудимо се да то урадимо, али не 

само за Симпо ми то радимо за сва предузећа у реструктурирању и изашли смо са предлогом 

пред нашу и страну привреду“ рекао jе министар. 

Kако jе навео формирано jе шест радних група коjе ће се бавити непосредно предузећима у 

реструктурирању и у свакоj од њих су представнци синдиката. 

Нису предузећа у рестуктурирању од jуче, проблеми се вуку 14 година, додао jе Вулин и 

поручио „ми нисмо влада коjа проблеме гура под тепих, ми ћемо проблеме решити“. 

Mинистар jе одговорио и на питање да ли може да прокоментарише изjаву бившег 

председника општине Зубин Поток Славише Ристића коjи навео да jе са њим разговарао и да 

му jе Вулин рекао да не иде на Kосово после оптужнице, рекавши да jе са Ристићем 

разговарао приjатељски и да му jе рекао оно што мисли, да jе свако невин док се не докаже 

супротно. 

„Mислим да jе изношење идеjа о оптужници нешто што веома узнемирава Србе и што ће 

правити проблеме за политичку стабилност на Kосову и Mетохиjи. Сматрам да jе он слободан 

грађанин ове земље и да може да се креће било где“ казао jе Вулин. 

Извор: Танјуг 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=09&dd=10&nav_id=898207 

6 radnih grupa za loša preduzeća 
IZVOR: TANJUG 

Formirano je šest radnih grupa koje će se baviti neposredno preduzećima u restrukturiranju i a 

u svakoj od njih su predstavnci sindikata. 

Vulin je nakon sastanka sa ĉlanovima Upravnog odbora Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom 

Srbije, odgovarajući na pitanja o preduzeću "SIMPO" naveo da je to jedno od preduzeća u restrukturiranju i 

da smo konvertovali odreĊena naša potraţivanja u deo vlasništva nad Simpom da bi zaštitili radnike 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=09&dd=10&nav_id=898207
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"SIMPO je strateški veoma vaţno preduzeće i mi se trudimo da naĊemo kupca, strateškog partnera, 

finansijskog partnera, sve opcije su u igri. Trudimo se da to uradimo, ali ne samo za Simpo mi to 

radimo za sva preduzeća u restrukturiranju i izašli smo sa predlogom pred našu i stranu privredu" 

rekao je ministar.  

 

Kako je naveo formirano je šest radnih grupa koje će se baviti neposredno preduzećima u 

restrukturiranju i u svakoj od njih su predstavnci sindikata.  

 

Nisu preduzeća u restukturiranju od juĉe, problemi se vuku 14 godina, dodao je Vulin i poruĉio "mi 

nismo vlada koja probleme gura pod tepih, mi ćemo probleme rešiti".  

 

Ministar je odgovorio i na pitanje da li moţe da prokomentariše izjavu bivšeg predsednika opštine 

Zubin Potok Slaviše Ristića koji naveo da je sa njim razgovarao i da mu je Vulin rekao da ne ide na 

Kosovo posle optuţnice, rekavši da je sa Ristićem razgovarao prijateljski i da mu je rekao ono što 

misli, da je svako nevin dok se ne dokaţe suprotno.  

 

"Mislim da je iznošenje ideja o optuţnici nešto što veoma uznemirava Srbe i što će praviti probleme 

za politiĉku stabilnost na Kosovu i Metohiji. Smatram da je on slobodan graĊanin ove zemlje i da 

moţe da se kreće bilo gde" kazao je Vulin. 

 
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=09&dd=10&nav_id=898170 

"Zna se red, sačekajmo premijera" 
IZVOR: TANJUG 

Ministar za rad Aleksandar Vulin rekao je da će detalji o merama za smanjenje plata i penzija 

sačekati povratak premijera Aleksandra Vučića iz Kine. 

 On je istakao da se o merama neće "prelomiti preko noći". 

"U ovoj zemlji se zna red, predsednik Vade govori o ovim merama, saĉekaćemo da se vrati iz Kine", 

rekao je Vulin novinarima i podsetio da se o tome već razgovara sa sindikatima, poslodavcima, 

MMF-om. 

"Nije to nešto što se donosi preko noći. Jedan procenat gore ili dole moţe da unapredi ili upropasti 

ĉitavu ekonomiju, a da ne govorimo koliko moţe da utiĉe na svakodnevni ţivot", rekao je Vulin 

nakon sastanka sa ĉlanovima Upravnog odbora Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom 

Srbije, od koje je dobio punu podršku za reviziju invalidiskih penzija.  

 

On je istakao da vlada, sve što radi, ĉini to uz veliki napor da naša ekonomija i graĊani budu 

zadovoljni ali i da postignemo sporazum sa MMF. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=09&dd=10&nav_id=898170
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Za 45 dana rezultati revizije invalidskih penzija 

Za mesec i po dana biće poznati konkretni rezultati revizije invalidskih penzija, najavio je Vulin i 

rekao da će oni koji su nezakonito došli do tih penzija biti kaţnjeni kao i oni koji su im u tome 

pomagali, a da će drţava traţiti obeštećenje.  

 

Formiranje komisija je poĉelo i trenutno rade trijaţu, rekao je Vulin i istakao da će sva rešenja za 

koja se pretpostavi da su doneta zloupotrebom biti pod lupom, ali da neće svih 300.000 korisnika 

invalidske penzije biti proveravano, jer svakako da postoje nesporne invalidske penzije  

 

On je naveo da su uraĊene instrukcije za proveru, u kom pravcu da se traţi, šta da se gleda, jer za 

svaku zloupotrebu postoje indikatori i znaci da je bilo nereguilarnosti.  

 

Vulin je najavio i da će jedan od invalidskih penzionera Ljubiša Buha Ĉume biti uskoro na komisiji, 

koja će pogledati njegovu medicinsku dokumentaciju i upozorio na implikacije nezakonito steĉene 

penzije i prava koja su iz toga proiţašla.  

 

"Ja uvek smatram da je svako nevin dok se suprotno ne dokaţe, ali ako se dokaţe odgovaraće i on i 

oni koji su mu omogućili to pravo, a ne pripada mu", rekao je Vulin i naveo da će biti preispitana i 

prava steĉena po osnovu penzije, na primer ako se neko zaposlio kao invalidski penzioner.  

 

Neće se, kako je rekao, samo gledati odluka lekarske komisije već i odluke onih koji su posle toga 

kršili zakon.  

 

On smatra da nakon revizije, invalidske penzije neće biti predmet sumnje i znaće se da je sve 

sigurno uraĊeno u skladu sa zakonom.  

 

"Svi su okretali glavu od tog problema, vlade pre nas su decenijama beţale od bilo kog ozbiljnog 

problema, mi od njih ne beţimo i ne moţemo", rekao je Vulin i naveo da treba razgovarati i o 

reviziji naknada za tuĊu negu i pomoć.  

 

Predsednik Nacionlane organizacije osoba sa invaliditeom Milan Stošić i ĉlan Upravnog odbora 

Ivanka Jovanović istakli su da ova asocijacija podrţava reviziju invalidskih penzija.  

 

Oni su ukazali, meĊutim, na problem neujednaĉenih kriterijuma komisija, jer se dešava da za isti 

stepen oštećenja razliĉe komisije a nekad i iste imaju razliĉite procene i razliĉita rešenja.  

 

"Zelimo da se u javnosti skine neka vrsta anateme da osobe sa invaliditetom zloupotrebljavaju 

odreĊena prava", rekla je Jovanović, oĉekujući da će uskoro zapoĉeti izmene zakona o penzijskom i 

invalidskom osiguranju, zakona o socijalnoj zaštiti, o radu, kao i izmene pravilnika, poput 

pravilnika o telesnim oštećenjima. 


