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http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:511438-Rezovi-bolni-ali-neophodni 

Rezovi bolni, ali neophodni 
D. Marinković  

Najavljeno smanjenje penzija i plata svakako će uticati na pad kupovne moći dela graĊana, ali 

to je neminovno. Pad potrošnje moţe ĉak i da izazove smanjenje poreskih prihoda 

MANjE zarade i penzije, kao deo vladinih mera štednje, svakako će smanjiti kupovnu moć dela 
graĊana Srbije. To će oteţati i poloţaj domaćih proizvoĊaĉa i trgovinskih firmi, odnosno svih onih 
kompanija, kojima je više od 60 ukupnog prometa, vezano za trţište Srbije. 

Dragoljub Rajić, konsultant kaţe da će više od 104.000 registrovanih firmi i 217.000 preduzetnika 

zabeleţiti pad prihoda i morati da se potrude da budu još jaĉi od svoje konkurencije, kako bi 

opstali na trţištu. 

- S druge strane, ovo je ipak hrabar potez Vlade koji će spreĉiti dalje zaduţivanje zemlje i 

povećanje poreskog opterećenja privrede i graĊana u budućnosti, koji bi bili nuţni da se ti dugovi 

vrate - kaţe Rajić. - Da je to uraĊeno još 2008. ili 2009. godine verovatno ne bismo imali toliku 

stagnaciju u privredi i sunovrat kupovne moći za skoro 40 odsto, već bi pre došlo do laganog 

oporavka. Dugoroĉno, potrebno je da se javni sektor i drţavna uprava u Srbiji reformišu, jer ovaj 

nivo privredne aktivnosti ne moţe da finansira zarade više od 450.000 onih koji rade za drţavu. 

Prema mišljenju Danila Šukovića, ekonomiste, „smanjenje plata i penzija direktno pogaĊa srednju 

klasu, odnosno onaj njen deo koji je zaposlen u javnom sektoru, kao i bolje stojeće penzionere, i 

sasvim je izvesno da će se njihova potrošnja znaĉajno smanjiti“. 

- To će imati nepovoljne posledice na traţnju za svim dobrima i uslugama koji su potrebni srednjem 

sloju - objašnjava Šuković. - Manja potrošnja, naravno znaĉi i manju proizvodnju ukoliko domaće 

firme ne uspeju da smanjenje traţnje nadomeste većim izvozom. Ovo je, naţalost, manje 

verovatno, jer je slaba konkurentnost naših preduzeća da bi u kratkom roku mogla da nadomeste 

manju domaću traţnju većim izvozom. 

Ekonomista Milan R. Kovaĉević, ocenjuje da je Srbija u recesiji i da opada privredna aktivnost. 

Maloprodaja je ove godine, kaţe, u prvom polugoĊu pokazala mali zaokret ka rastu, a smanjenje 

penzija i zarada u javnom sektoru će smanjiti traţnju za proizvodima i uslugama, a time i prihode 

od PDV i poreza i doprinosa na zarade, pa će i efekat te „štednje“ na smanjenje deficita biti manji 

od oĉekivanog. 

- Usporiće se i vraćanje Srbije iz recesije na privredni rast, koji se skoro nijednom novom merom 

ne podstiĉe, iako bez njega nema boljitka - istiĉe Kovaĉević. - Golema je prezaposlenost u javnom 

sektoru koji loše funkcioniše, te guši proizvodnim delatnostima mogućnost stvaranje nove 

vrednosti, a oĉito nema politiĉke volje da se ona kreše. 

 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:511438-Rezovi-bolni-ali-neophodni
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LjAJIĆ: BEZ POREMEĆAJA NA TRŢIŠTU 

MINISTAR trgovine Rasim Ljajić ne oĉekuje da će predloţene ekonomske mere izazvati znatnije 

poremećaje kada je reĉ o snabdevenosti i cenama osnovnih ţivotnih proizvoda. 

- Analize koje smo radili pokazuju da oni koji imaju najmanja primanja, ukljuĉujući i najveći deo 

penzionera, većinom kupuju domaću robu, tako da neće biti ni nekih znatnijih poremećaja kada 

govorimo o domaćim proizvoĊaĉima hrane i osnovnim poljoprivrednim prehrambenim proizvodima - 

smatra Ljajić. 

Predloţene ekonomske mere, dodao je, imaju smisla samo ako se uradi i na prihodnoj strani 

budţeta i zato mora da se povećaju proizvodnja, izvoz, konkurentnost privrede i produktivnost. 
 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:511437-Stranci-se-otimaju-za-Budimku 

Stranci se otimaju za “Budimku“ 
D. I. KRASIĆ  

Sektor poljoprivrede i prerade hrane najinteresantniji domaćim, ali i investitorima iz drugih 

zemalja. Na spisku velikih korporacija i „Varoš kapija“ sa ĉuvenom beogradskom kafanom 

„Znak pitanja“ 

„Budimka“ nije jedino domaće preduzeće koje bi spas moglo da pronaĊe kroz nastupajuću 
privatizaciju sa velikim „igraĉima“ na trţištu 

POLjOPRIVREDNA dobra i fabrike za obradu hrane najinteresantnije su domaćim, ali i stranim 
investitorima. Kako „Novosti“ saznaju, na adresu Agencije za privatizaciju najviše pisama o 
zainteresovanosti, od 1.732 pristigla, došlo je upravo na ime preduzeća iz poljoprivrede i obrade 
hrane. 
- Za „Budimku“ iz Poţege vlada veliko interesovanje, ĉak su pismo o zainteresovanosti poslale i 
vodeće svetske korporacije - kaţe izvor „Novosti“, koji, ipak, nije ţeleo da iznosi konkretna imena 
firmi s obzirom na to da je reĉ o korporacijama koje se kotiraju na svetskim berzama, pa bi bilo 
kakva najava o kupovini mogla da utiĉe i na njihovu cenu akcija. 
Inaĉe, proizvodni program „Budimke“ obuhvata voćne sokove i koncentrate, marmelade, dţemove, 
konzervisano voće i povrće. Preduzeće ima svoj zasad jabuke na 11,5 hektara, kao i zasade maline 
u plastenicima. Posle neuspešne privatizacije, kada je preduzeće izgubilo trţišta i dodatno se 
zaduţilo, firma u aprilu 2010. godine ulazi u restrukturiranje i nastavlja sa proizvodnjom. 
„Budimka“ nije jedino domaće preduzeće koje bi spas moglo da pronaĊe kroz nastupajuću 
privatizaciju sa velikim „igraĉima“ na trţištu. Prema saznanjima „Novosti“, velike svetske 
korporacije zainteresovane su i za kupovinu „Varoš kapije“ - ugostiteljskog preduzeća u ĉijem 
sastavu posluje i ĉuvena beogradska kafana „Znak pitanja“, koja potiĉe još s poĉetka 19. veka. 
“VRŠAĈKI VINOGRADI“NE jenjava ni interesovanje za „Vršaĉke vinograde“, preduzeće ĉija je 
prethodna privatizacija poništena pre potpisivanja kupoprodajnog ugovora sa kineskim „Guan 
nanom“. Za „Vinograde“, koji obraĊuju 620 hektara, i imaju u vlasništvu šume, graĊevinske 
objekte i zalihe od 10 miliona litara vina, pristiglo je više ozbiljnih pisama o zainteresovanosti. Na 
koliku vrednost će ovaj proizvoĊaĉ vina sada biti procenjen, ostaje da se vidi. Kinezi su lane 
izlicitirali njegovu kupovinu za 5,2 miliona evra, ali do potpisivanja ugovora nikada nije došlo jer je 
procenjeno da je prodaja bila nezakonita i da „Vinogradi“ vrede 29 miliona evra. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:511437-Stranci-se-otimaju-za-Budimku
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Na spisku velikih svetskih, ali i domaćih kompanija jeste i PKB korporacija, ali i „Dragan Marković“ 
iz Obrenovca, poljoprivredno dobro koje raspolaţe farmom svinja, farmom krava, fabrikom stoĉne 
hrane, dok 3.000 hektara ima pod voćem i povrćem. Investitorima je zanimljiva i „Omoljica“, 
poljoprivredno dobro koje se bavi gajenjem ţita, i poseduje zemljište pod sistemom za 
navodnjavanje. 
Na „meti“ velikih igraĉa je i jedno preduzeće van sektora poljoprivrede. Reĉ je o kruševaĉkom 
„Trajalu“, korporaciji koja se bavi proizvodnjom guma, zaštitnih sredstava i privrednih eksploziva u 
pet fabrika. 
Kanadske kompanije zainteresovane su za saradnju sa RTB Bor, reĉeno je juĉe na sastanku ministra 
rudarstva i energetike Aleksandra Antića sa kanadskim ambasadorom Romanom Vašĉukom i 
predstavnicima kompanija iz te zemlje. 
Na sastanku, kome su prisustvovali predstavnici kompanija „RGMI“ i „Dundee Capital Markets“ iz 
Kanade, precizirano je da su kanadske kompanije zainteresovane za saradnju sa RTB Borom kroz 
dugogodišnju, unapred ugovorenu avansnu kupovinu njihovih proizvoda i da za to raspolaţu 
obezbeĊenim finansijskim sredstvima, saopštilo je Ministarstvo. 
 
 
“ZASTAVA KAMIONI“ 
DIREKTOR kragujevaĉke fabrike „Zastava kamioni“ ĐorĊe Nestorović izjavio je da je za privatizaciju 
te fabrike zainteresovano pet inostranih kompanija. 
- Nema preciznih podataka o tome koliko je kompanija zainteresovano, to znaju nadleţni u Agenciji 
za privatizaciju. Nas je petoro partnera informisalo da su iskazali interesovanje i o tome predali 
pismo Agenciji - rekao je Nestorović. 
Naglašavajući da fabrika ima malu ali kontunuiranu proizvodnju, Nestorović je naveo da su za tu 
fabriku zainteresovane kompanije iz Grĉke, Engleske, Italije, kao i „Jak motori“ (JAC motors) iz 
Kine, sa kojom su pre šest meseci potpisali memorandum o saradnji. Memorandum predviĊa 
proizvodnju vozila kineskog proizvoĊaĉa u pogonima kragujevaĉke fabrike. Kako istiĉe, bilo je za 
oĉekivanje, da se kineski partner odazove javnom pozivu. 
Fabrika kamiona je proizvodila godišnje oko 200.000 privrednih vozila, potom pala na oko 400, a 
ove godine će sa montaţnih traka sići njih pedesetak. 
P. Ţ. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:511540-Visak-25000-cinovnika-i-160000-radnika-u-JP-

manjak-strucnjaka 

Višak 25.000 ĉinovnika i 160.000 radnika u JP, manjak 

struĉnjaka 
Novosti online  

U paketu mera za sreĊivanje drţavnih finansija i otpuštanje prekobrojnih u administraciji. 

Viška, kaţu struĉnjaci, ima u svim delovima javnog sektora 

 
U paketu najavljenih mera za sreĊivanje drţavnih finansija jeste i otpuštanje prekobrojnih u 
administraciji. Viška, kaţu struĉnjaci, ima u svim delovima javnog sektora, a posebno u javnim 
preduzećima. Javna uprava je preglomazna i nestruĉna 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:511540-Visak-25000-cinovnika-i-160000-radnika-u-JP-manjak-strucnjaka
http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:511540-Visak-25000-cinovnika-i-160000-radnika-u-JP-manjak-strucnjaka
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Ministarka drţavne uprave i lokalne samouprave Kori Udoviĉki naglašava da je od broja ĉinovnika, 
veći problem njihova struĉnost – zato će, kaţe, biti i otpuštanja i zapošljavanja, prenosi RTS. 

Mnogi od onih koji ovih dana raĉunaju koliko će im biti umanjena plata uskoro bi mogli da poţele 
bilo kakvu. Naime, prema procenama Vlade, od 780.000 zaposlenih kojima je drţava poslodavac 
višak je 160.000 – u javnim i komunalnim preduzećima. A u javnoj upravi prekobrojnih bi moglo da 
bude i 25.000. 

Ministarka Kori Udoviĉki kaţe da o ciframa još ne treba da priĉamo. 

"U velikoj meri to moţe da se reši prirodnim odlivom, ljudi odlaze u penziju. I kad izbrojimo one 
koji su zaposleni preko veze ili ne rade – rešiće se. Brojke deluju velike, ali u poreĊenju s brojem 
zaposlenih i sa poslom koji treba da se odradi – nisu", kaţe Udoviĉki. 

Em što ih nismo prebrojali, em nemamo ni sistem ocenjivanja rada ĉinovnika. Udoviĉki kaţe da 
graĊani najbolje znaju kako oni rade. 

"Mi smo pre nekoliko godina uveli sistem ocenjivanja, ali najviše su davane petice da bi se dodatno 
finansijski platili ljudi koji rade u drţavnoj upravi", kaţe ekonomista Ana Trbović. 

Oskar Benedikt iz Delegacije EU u Srbiji kaţe da je bitno da javna uprava postane efikasnija, ne 
zbog Evropske unije već zbog samih graĊana. 

"A veća efikasnost podrazumeva procenu uspešnosti rada drţavnih ĉinovnika", kaţe Benedikt. 

Uĉinak ĉinovnika moguće je meriti kao i produktivnost u bilo kom preduzeću i ako se to ne radi, 
kaţu struĉnjaci, neizbeţno je da se negde besmisleno zapošljava dok na drugom mestu nedostaju 
ljudi. 

Ekonomista Jurij Bajec pita se da li je Poreska uprava dovoljno osposobljena po broju i kvalitetu da 
sprovede ovu veliku meru o kojoj se govori, a to je suzbijanje sive ekonomije. 

"Jer ako toga ne bude, onda efekat smanjenja plata i penzija neće biti dovoljan", objašnjava Bajec. 

Pored javnih preduzeća gde su viškovi najveći, analize su pokazale da prekobrojnih ima u 
zdravstvenoj administraciji i školama – zbog manjeg broja uĉenika. A u drţavnoj upravi verovatno 
će biti novog zapošljavanja – kvalifikovanih koji, na primer, poznaju prava Evropske unije i 
ekološke propise. 

 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:511421-KOMENTAR-Nagodba 

KOMENTAR: Nagodba 
Vuk MIJATOVIĆ  

Više od pola miliona penzionera i isto toliko zaposlenih u javnom sektoru osetiće na svojoj 

grbaĉi teret smanjenja penzija i plata. Neće biti štrajkova, neće biti pobune, neće biti famozne 

„vruće sindikalne jeseni“. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:511421-KOMENTAR-Nagodba
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VIŠE od pola miliona penzionera i isto toliko zaposlenih u javnom sektoru osetiće na svojoj grbaĉi 
teret smanjenja penzija i plata. Neće biti štrajkova, neće biti pobune, neće biti famozne „vruće 
sindikalne jeseni“. 

Ali nekima, ipak, jeste vruće. Vruće je istraţnim sudijama koji ne mogu da saslušaju osumnjiĉene i 

odrede pritvor. Vruće je sudijama koji ne mogu da odrţavaju suĊenja. Vruće je policajcima koji 

dţaba hapse osumnjiĉene, jer uhapšeni ne mogu u pritvor. Vrelo je „obiĉnim“ graĊanima jer im je 

po ko zna koji put odloţena parnica... 

Temperaturu su podigli advokati, koji već gotovo dve nedelje štrajkuju i tako blokiraju rad 

pravosuĊa. Ne ulazeći u to da li su im zahtevi opravdani, ĉinjenica je da su zbog njihovog protesta 

odloţena suĊenja Darku Šariću i mnogim drugima koji su optuţeni za teške zloĉine. Otkazano je 

više od 50.000 roĉišta! 

Advokati negoduju zbog zakona kojim su osnovane notarske kancelarije ĉime im je izbijen deo 

prihoda iz dţepa. Zahtevaju manje poreze. Sliĉno je bilo i pre pet godina kada su štrajkovali zbog 

zakonske obaveze da uvedu fiskalne kase. 

Pokazali su da su jedina grupa u ĉija prava drţava ne sme da dira. Jer mogu da je blokiraju u 

svakom trenutku. 

Policajci i kada štrajkuju moraju da se drţe „minimuma procesa rada“. Advokati ne moraju. Zato 

su nam svima priredili „vruću jesen“. 

Osim Šarića, zbog štrajka se mnogi drugi ovih dana nisu pojavili pred sudijama ili su izbegli pritvor. 

I njima je „ladovina. Bar dok se drţava ne nagodi sa advokatima. 
 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/496992/Udovicki-Traze-da-otpustimo-25000-ljudi-nadam-se-da-ce-se-to-ipak-resiti-

prirodnim-odlivom 

Udoviĉki: Traţe da otpustimo 25.000 ljudi, nadam 
se da će se to ipak rešiti prirodnim odlivom 

G. Bulatović  

MeĊunarodni monetarni fond zahteva da Srbija u narednoj godini za pet odsto smanji broj 

zaposlenih u drţavnoj upravi, otkriva potpredsednica Vlade Kori Udoviĉki. 

Sledi seĉa zaposlenih: Kori Udoviĉki 

- U toku su pregovori sa MMF o smanjivanju broja zaposlenih u javnom sektoru za pet odsto u 2015. 

godini. Nadamo se da ćemo ovaj zahtev u najvećoj meri rešiti prirodnim odlivom, ali postoji i 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/496992/Udovicki-Traze-da-otpustimo-25000-ljudi-nadam-se-da-ce-se-to-ipak-resiti-prirodnim-odlivom
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/496992/Udovicki-Traze-da-otpustimo-25000-ljudi-nadam-se-da-ce-se-to-ipak-resiti-prirodnim-odlivom
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bojazan i da ćemo morati da otpustimo 25.000 ljudi, kaţe za “Blic” potpredsednica Vlade i ministar 

drţavne uprave i lokalne samouprave Kori Udoviĉki i dodaje da se ovo ne odnosi na zaposlene u 

javnim preduzećima. 

  

Ona napominje da se do kraja godine zbog izmenjenog Zakona o PIO oĉekuje veći broj odlazaka u 

penziju zaposlenih u javnom sektoru. 

  

- Taj procenat bi mogao da se udvostruĉi sa sadašnjih 2 ili 2,5 odsto ĉak do 3,9 odsto. Ako tako i 

bude onda bismo u dobroj meri ispunili normu smanjenja broja ljudi. Ali, ukoliko se to ne desi 

postoji bojazan da će oko 25.000 ljudi ostati bez posla. U tom sluĉaju drţava će za te ljude 

pripremiti socijalni program ili programe prekvalifikacije - objašnjava Udoviĉki. 

  

Vujović: Višak je 160.000 ljudi 

Ministar finansija Dušan Vujović za 2015. godinu najavljuje 

poĉetak racionalizacije broja zaposlenih u svim drţavnim 

institucijama i firmama. Prema njegovoj tvrdnji, od 780.000 

onih kojima je drţava poslodavac, ĉak njih 160.000 je višak. I 

to u više od 500 javnih i komunalnih preduzeća - kaţe Vujović. 

  

Ona dodaje da se moraju unaprediti podaci u registru zaposlenih kako bi se obezbedilo što više 

praviĉnosti i ušteda gde god je to moguće. 

  

- Plan je i da poĉetkom sledeće godine pripremimo racionalizaciju izabranih institucija, kao što su 

razne agencije i organizacije, ali i, što je jako bitno, da pripremimo upravne inspekcije da vrše 

nadzor nad poštovanjem propisa o zapošljavanju i sistematizacijama - objašnjava potpredsednica 

Udoviĉki. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/497060/Krkobabic-Zasticen-najveci-broj-penzionera 

Krkobabić: Zaštićen najveći broj penzionera 

Tanjug  

Predsednik Partije ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) Milan Krkobabić izjavio je danas da će 

vladinim merama štednje biti zaštićen najveći broj penzionera, jer se vodilo raĉuna o zaštiti onih 

koji su najugroţeniji. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/497060/Krkobabic-Zasticen-najveci-broj-penzionera
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Krkobabić: Zaštićen najveći broj penzionera 

Krkobabić je rekao da 1.038.000 penzionera, koji imaju penziju manju od 20.000 dinara, neće 

osetiti teret tih mera, da je u potpunosti oĉuvan vrednosni stav "da penzije prate plate" i da su 

ovoga puta penzije manje smanjene od plata. 

 

Krkobabić je, gostujući u Jutarnjem programu TV Pink, naglasio da je osnovni princip da se saĉuva 

penzija kao ekonomska kategorija i da penzije budu redovne i sigurne. 

 

Predsednik PUPS-a je ponovio da ta stranka, iako nije u vladi, podrţava koncept premijera 

Aleksandra Vuĉića, uprkos tome što je reĉ o teškoj meri, jer su u ovom trenutku iscrpljene sve 

druge mogućnosti. 

 

On je naveo da je PUPS u proteklih godinu i po dana pokušavao da bude konstruktivan i da i sada 

daje konkretne predloge šta uĉiniti na kljuĉnoj, prihodnoj strani budţeta, da bi bio uravnoteţen, 

da deficit bude pod kontrolom i da se izvrši fiskalna konsolidacija, a da teret ne padne samo na 

penzionere. 

 

Krkobabić je ukazao na nerešene probleme u javnom sektoru, u administraciji, javnim 

preduzećima, poreskoj upravi, u carini i da je to potrebno pokrenuti u narednom jednogodišnjem 

periodu. 

 

On je naveo da je potrebno videti koliko je svako od pet-šest javnih velikih preduzeća sposobno da 

uplati u budţet iduće godine. 

 

Krkobabić, koji je i generalni direktor "Pošta Srbije", rekao je da to preduzeće "daje 26 miliona 

evra, u odnosu na prošlu godinu, gde je bilo 10 miliona". 

 

On je istakao da ne dozvoljava da "neko ko je monopolista, iskazuje godinama gubitke" i upitao 

"kako je moguće da Lutrija Srbije nema dobar rezultat", dodajući da bi EPS trebalo da ubacuje u 

budţet i do 500 miliona evra i da postoji problem u "Ţeleznicama Srbije". 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Izracunajte-sami-smanjenje-plate-i-penzije.sr.html 

Израчунајте сами смањење плате и пензије 

 

Радица М. је бивша наставница математике из унутрашњости и ових дана никако не успева да 
израчуна за колико ће јој бити смањена пензија. Једино јој је јасно, како рече, да ће је нове 
мере најпре 100 одсто ударити по живцима, а првог новембра видеће колики ће заправо бити 
ефекат у њеном, али и новчаницима још око 670.000 пензионера на које се ова мера односи.  

– Уопште ми није јасно да ли је моја пензија мања за три, шест или десет одсто. У једним 
новинама видим једну стопу умањења, у другим другу и ја не знам колико ћу примити првог 
новембра – искрена је наша саговорница. 

Каже да њен месечни чек износи 32.000 динара и да је слушајући премијера Вучића разумела 
да ће бити умањен за 3,1 одсто. Према њеној рачуници, умањење пензије онда износи 217 
динара, јер се првих 25.000 динара не опорезује па је проценат зарачунала само на разлику од 
7.000 динара. У другим новинама је прочитала да ће се примања најстаријих грађана 
смањивати за девет одсто, што значи да ће њена пензија бити мања за 630 динара. А онда је 
минулог викенда у трећим новинама видела да је проценат умањења заправо 22 одсто и по тој 
рачуници њена пензија биће мања за 1.540 динара. 

– То је онда много више. Заиста не знам колика ће од 1. новембра бити моја пензија. 
Појављују се различите и нејасне информације. Ево, реците ви мени која је формула и ја ћу 
онда израчунати колико ће бити умањење – каже ова наставница математике у пензији. 

Позиција у којој се она налази најбоље осликава муку пензионера који ових дана са оловком и 
дигитроном у рукама покушавају да се снађу у гомили различитих процената које јавно 
„испаљују” државни функционери, а медији преносе. У поменутој игри живаца и бројки 
наставница математике очекује да тек 1. новембра сазна резултат „контролног задатка”, 
односно које од њена три понуђена решења је тачно. И вероватно ће бити непријатно 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Izracunajte-sami-smanjenje-plate-i-penzije.sr.html
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изненађена јер је, стопа умањења за праг изнад 25.000 динара заправо 22 одсто. То значи да 
ће у новембру Радица М. примити 1.540 динара мање него у октобру. 

Ако ни бивша наставница математике није могла са сигурношћу да тврди колики цех ће 
платити за стабилизацију буџета, како ли је онда осталим пензионерима? 

Како је, заправо дошло до ове забуне? Премијер Александар Вучић је приликом гостовања на 
РТС-у изнео да ће пензије бити смањене прогресивно. И то по просечним стопама од 3,1 
одсто, затим 6,2 процента, девет или 15 одсто у зависности од висине пензије. Они који више 
добијају, више ће и платити. Међутим, два дана касније министар финансија Душан Вујовић 
изнео је да се износ умањења добије тако што се од укупног износа пензије одузме 25.000 
динара и разлика помножи са 0,22. Што значи да је проценат умањења 22 одсто за износ изнад 
прага од 25.000 динара. Ко је од њих двојице у праву? Одговор је једноставан – обојица. С тим, 
што је премијер Вучић говорио о ефекту умањења на цео износ пензија, а министар Вујовић о 
разлици изнад 25.000 динара. 

Саша Јанковић, заштитник грађана, каже да је веома важно да се грађанима пружи прецизна и 
јасна формула уз помоћ које могу сами да израчунају колико ће износити њихова плата или 
пензија после примене нових мера владе. 

– Важно је да им то буде познато, да грађани могу унапред да планирају своје финансије. 
Овако, велики број грађана није до краја упознат шта их чека. Потребно је да Министарство 
финансија, грађанима пре свих јасно предочи измене да би свако једноставном рачунском 
операцијом могао да зна за колико ће његова пензија бити мања – каже Јанковић и додаје да 
је то обавеза оних који решења предлажу. 

---------------------------------- 
Недоумице око плата 
Плате свих запослених у јавном сектору чија су примања већа од 25.000 динара биће мања за 
10 одсто. Проценат ће се примењивати на цео износ зараде. Изузетак су једино они који 
месечно примају од 25.001 до 28.000 динара за које се решење тражи, јер би применом стопе 
од десет одсто њихове плате пале испод гарантованог прага (25.000 динара). У сваком случају, 
после смањења оне неће бити мање од тог износа. Није познато ни по којој стопи ће се 
умањивати плате веће од 100.000 динара. У сваком случају, проценат неће бити већи од 20 
одсто, објаснио је недавно министар Вујовић. 

---------------------------------- 

Пензионерима ипак већи терет 
Намера Владе Србије да прогресивним умањењем заштити пензионере чини се да није успела 
у потпуности. Бар код оних пензионера који имају пензију већу од 45.000 динара. Наша 
рачуница показује да ће запослени у јавном сектору који месечно зарађује 50.000 динара, 
морати да се одрекне 5.000 динара. Пензионер који прима исту суму понеће већи терет, јер ће 
његова пензија бити мања за 5.500 динара. Што је пензија већа и та разлика ће бити већа. Па 
ће тако оном запосленом чија је плата 75.000 динара, умањење зараде износити 7.500 динара. 
Међутим, пензионер са истим примањима имаће 11.000 динара мању пензију, што је 3.500 
динара више. Пензионера са чеком већим од 45.000 динара има више од 137.000. 

Аница Телесковић 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/svi_inspektori_ce_kontrolisati_sivo_trziste_.4.html?news_id=289515 

Država novim zakonom o inspekcijama najavila oštriju borbu protiv nelegalne ekonomije 

Svi inspektori će kontrolisati sivo trţište 

AUTOR: A. MILOŠEVIĆ 

Beograd - Zakonom o inspekcijskom nadzoru, ĉija je rasprava trenutno u toku, konaĉno će biti 
stavljena taĉka na dosadašnju praksu da inspekcijske sluţbe kontrolišu rad legalnih fabrika i 
trgovina i da ih kaţnjavaju ĉak i za sasvim minimalne propuste, a da istovremeno potpuno 
zaobilaze nelegalne prodavce, koji rade mimo svakog zakona, potvrĊeno je Danasu u Ministarstvu 
drţavne uprave i lokalne samouprave. 

Naime, inspekcijski organi su do sada postupali prema planu kontrole, po kojem su odreĊene 
registrovane privredne subjekte povremeno proveravali. Neprijavljeni trgovci, baš zato što nigde 
nisu registrovani, nikada nisu bili obuhvaćeni ovakvim kontrolama i redovno se dešavalo da 
inspektori proĊu pored nelegalne uliĉne tezge na kojoj se prodaje recimo odeća, a da prekontrolišu 
rad legalnog butika odmah pored tezge. Privrednici su se ţalili i da inspekcije „ţmure“ na mnogo 
krupnije prekršioce zakona, kao što su „firme“ koje bez ikakvih dozvola vade kamen iz 
kamenoloma ili šljunak iz reka, dok registrovana preduzeća naravno moraju da poseduju sve 
dozvole. 

U kabinetu ministarke drţavne uprave Kori Udoviĉki kaţu da će sistemskim ureĊenjem postupka 
inspekcijskog nadzora nad neregistrovanim subjektom popuniti zakonske praznine, otvorena i 
sporna pitanja i nedoumice koje postoje u praksi. 

- Tako dajemo jasan zakonski osnov i izriĉitu obavezu da sve inspekcije, a ne samo pojedine, 
sprovode nadzor nad neregistrovanim subjektima. To se odnosi i na spreĉavanje „rada na crno“, 
koji je u nadleţnosti inspekcije rada. Sada ćemo ovim zakonom regulisati da ako druga inspekcija 
otkrije da nadzirani subjekt nije prijavio zaposlene radnike, bez pozivanja na nenadleţnost moţe 
da utvrdi ĉinjenice, izrekne odreĊene mere i obavesti inspekciju rada - kaţu u Ministarstvu. 

Inspektor koji zatekne „neregistrovanog subjekta“ kako se bavi delatnošću iz nadleţnosti druge 
inspekcije, po novom zakonu imaće obavezu da bez odlaganja i oglašavanja nenadleţnim 
„preduzima ovlašćenja inspektora radi utvrĊivanja ĉinjenica i da nalaţe preventivnu meru 
upozoravanja, te donosi rešenje kojim neregistrovanom subjektu izriĉe mere za otklanjanje 
nezakonitosti“. 

- O zateĉenom stanju i o izreĉenim merama inspektor obaveštava poresku i drugu nadleţnu 
inspekciju. Nacrtom zakona posebno su ureĊeni prekršaji neregistrovanog subjekta, a visina kazne 
je usaglašena sa odredbama Zakona o prekršajima. Novĉane kazne su propisane u rasponu od 
10.000 do dva miliona dinara - upozoravaju u Ministarstvu drţavne uprave. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/svi_inspektori_ce_kontrolisati_sivo_trziste_.4.html?news_id=289515
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Ipak, iz kabineta Kori Udoviĉki naglašavaju da samo kaţnjavanje nije prioritet inspekcijskog 
nadzora, „već preduzimanje preventivnih i korektivnih mera koje pomaţu subjektima nadzora da 
usklade svoje poslovanje sa zakonom“. 

- Naravno, tu je i primena represivnih mera nad onima koji odbijaju da se ponašaju u skladu sa 
zakonom i pri tome ugroţavaju javni interes, zdravlje i bezbednost. Najveća novina je uvoĊenje 
preventivnog delovanja kojim se nastoji da se smanji inspekcijsko opterećenje onih koji poštuju 
propise, a poveća broj kontrola u oblastima sa većim rizikom, kao i kod onih koji rade u sivoj ili 
crnoj zoni i nelojalno konkurišu na trţištu - dodaju u Ministarstvu. 

Više reda u inspekcijskim sluţbama 

Novim zakonom će se uvesti i planiranje i procena rizika u inspekcijskom nadzoru, koordinacija 
inspekcijskog nadzora i meĊusobna saradnja inspekcija, a inspekcijama će biti data jasna 
ovlašćenja u suzbijanju sive ekonomije. Kako obećavaju pisci zakona, rad inspekcija će od sada biti 
transparentan, a praksa će biti ujednaĉena, što bi trebalo da spreĉi sada ĉeste sluĉajeve da ono što 
jedan inspektor smatra nezakonitim, drugi dozvoljava. Sve inspekcijske sluţbe će biti kompjuterski 
umreţene i razmenjivaće informacije i dokumenta. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/biljana_cvertkov_bivsi_radnici_nam_ruse_ugled.4.html?news_id=289514 

DEMANTI - Direktorka JRB i Brodarski sindikat negiraju navode iz teksta „Brodovi pod lupom 

policije“ 

BILJANA ĈVERTKOV: Bivši radnici nam ruše ugled 
Beograd - Pozivajući se na Zakon o javnom informisanju, direktorka Jugoslovenskog reĉnog 

brodarstva Biljana Ĉvertkov kao i Sindikalna organizacija Brodarski sindikat u tom preduzeću uputili 

su dva odvojena demantija na tekst „Brodovi pod lupom policije“ objavljen u Danasu u ponedeljak, 

22. septembra.  

- Tekst sadrţi niz neistinitih, nepotpunih i neproverenih informacija, zlonamerno plasiranih 
iskljuĉivo sa ciljem urušavanja ugleda i poslovanja drţavne kompanije JRB, koja se, upravo 
zahvaljujući ovom rukovodstvu, uz maksimalnu podršku zaposlenih, ponovo svrstala u red uspešnih 
kompanija koje posluju sa dobitkom. Da ste se bavili istraţivaĉkim novinarstvom, na šta Vas 
obavezuje profesija kojom se bavite, trebalo je da budete svesni ĉinjenice da JRB nije kompanija 
koja se finansira iz budţeta Republike Srbije, već posluje u uslovima oštre konkurencije na 
domaćem i inostranom trţištu. UvoĊenjem, pre svega, reda i discipline, povećanjem prihoda, 
sniţenjem troškova, ostvareni su zavidni rezultati kojima je omogućeno izmirivanje svih obaveza 
kompanije, kako prema zaposlenima, tako i prema drţavi. O svim aktivnostima koje je kompanija 
na ĉelu sa mnom preduzela, u cilju konsolidacije i daljeg razvoja, pravovremeno su obavešteni svi 
relevantni organi i institucije Republike Srbije - navodi direktorka Ĉvertkov u demantiju. 

Ona tvrdi da se iz objavljenog ĉlanka „jasno vidi da su izvori predstavnici sindikata koji su odavno 
izgubili reprezentativnost i koji zarad svojih liĉnih interesa i skrivanja zloupotreba i nezakonitih 
radnji koji su ĉinili (a o ĉemu se vodi istraga kod nadleţnih organa) pokušavaju da prikaţu JRB u 
najgorem svetlu“. Ĉvertkova dodaje i da ti sindikalni predstavnici „zloupotrebljavajući sindikalno 
zvanje, iako predstavljaju manje od 10 odsto zaposlenih, obilaze ministarstva i upućuju negativne 
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dopise drţavnim organima uz neskrivenu koordinaciju sa konkurentskim kompanijama, od kojih je 
jedna i sponzor vašeg lista“. 

- Sadrţinom ĉlanka koji ste objavili samo ste me još više uĉvrstili u uverenju da imaju smisla svi 
napori koje sam, zajedno sa menadţmentom i zaposlenima u JRB-u, uĉinila na konsolidaciji, 
jaĉanju i razvoju kompanije koja ima istoriju dugu 152 godine, a sigurno ima i budućnost. Budući 
da ste navedenim tekstom koji sadrţi neproverene i neistinite informacije naneli štetu JRB-u i meni 
liĉno, budite uvereni da ću se za zaštitu svojih Ustavom i zakonom garantovanih prava obratiti 
nadleţnim institucijama Republike Srbije, kao i sudu, radi ostvarivanja prava zbog nastale 
nematerijalne štete - zakljuĉuje izvršna direktorka JRB. 

I Sindikalna organizacija Brodarskog sindikata, koja se potpisala kao predstavnik zaposlenih, a tvrdi 
i da je jedini reprezentativni sindikat, u tom svojstvu, ali i „kao graĊani, ĉitaoci i zaposleni u JRB-
u“, izrazili su „svoje duboko neslaganje i zgraţavanje povodom objavljenog teksta. 

- Potpuno je netaĉno da su se zaposleni JRB obraćali drţavnim organima povodom navodno lošeg 
stanja u kompaniji. Ali taĉno je da su se predstavnici Jedinstvene organizacije sindikata JRB i 
Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata JRB, drugim reĉima pojedinci koji su nekada bili na 
ĉelu reprezentativnih sindikata a više nisu, i ne predstavljaju zaposlene u JRB, poĉeli uĉestalo 
obraćati drţavnim organima, prevashodno vodeći raĉuna o svojim liĉnim interesima a ne interesima 
svih zaposlenih u JRB. Vaša novinarka I. Nikoletić saslušala je samo one koji ne predstavljaju 
zaposlene u JRB, a nije saslušala jedine predstavnike zaposlenih, predstavnike jedinog 
reprezentativnog sindikata, Sindikalne organizacije Brodarski sindikat JRB, koja broji oko 80 odsto 
zaposlenih u JRB. Da je to uĉinila, zaposleni, odnosno predstavnici jedinog sindikata koji 
predstavlja zaposlene JRB bi joj preneli da zaposleni kompanije JRB svojim poštenim radom 
zaraĊuju platu, zahvaljujući izmeĊu ostalog i radu menadţmenta koji je to omogućio na ĉelu sa 
izvršnom direktorkom Biljanom Ĉvertkov - navodi se u demantiju koji je uputio sindikat. 

Dodaje se da u uslovima „nelojalne konkurencije, teške ekonomske situacije, uslova na svetskom 
trţištu na koje JRB ne moţe uticati, JRB i pored toga ima maksimalnu uposlenost brodova, barţi i 
zaposlenih“. 

- JRB uredno plaća obaveze prema drţavi, prema zaposlenima: isplaćuje plate, hranarine, prevoz, 
prekovremeni rad, noćne sate, penzijsko i zdravstveno osiguranje zaposlenih, staţ sa uvećanim 
trajanjem i sve što Zakon nalaţe. Zbog svega navedenog, kao i zbog toga da je aktuelno 
rukovodstvo uspelo da 2013. godine završi sa pozitivnim rezultatom u kompaniji JRB, koja se 
iskljuĉivo finansira iz sredstava steĉenih svojim radom, i ne opterećuje budţet drţave, u ovim 
teškim vremenima, zaposleni JRB u potpunosti podrţavaju kurs koje je zauzelo aktuelno 
rukovodstvo 2012. godine. Ponovo naglašavamo da smo duboko razoĉarani sadrţinom teksta, koji je 
stavljen u funkciju iskljuĉivo liĉnih interesa pojedinaca, pa samim tim ne mogu ni da istupaju u ime 
zaposlenih JRB - istiĉe se u demantiju koji je u ime sindikata potpisao Z. Kljajić i zakljuĉuje da se 
takvim „ĉlankom nanosi velika šteta ugledu drţavne kompanije JRB kao i svim zaposlenim, koji u 
njoj pošteno, savesno, odgovorno i vredno rade i zaraĊuju, ne samo za sebe već i za ĉlanove svojih 
porodica“. 

Policija ipak istraţuje 
U tekstu „Brodovi pod lupom policije“ Danas je objavio informaciju da je u Jugoslovenskom 
reĉnom brodarstvu policija otpoĉela istragu o nenamenskom trošenju novca, malverzacijama sa 
preprodajom nafte na brodovima kao i o pojedinim spornim ugovorima sa trećim firmama. Policija 
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već nekoliko dana ispituje dokumentaciju u tom preduzeću, a istragu je otvorila po nalogu 
Tuţilaštva a na osnovu oko 20 kriviĉnih prijava koje su podneli neki bivši radnici JRB. Tu 
informaciju Danasu je potvrdila Uprava za privredni kriminal MUP-a. E. D. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/poljoprivredna-preduzeca-zele-i-nasi-i-italijani 

Пољопривредна предузећа желе и наши и 
Италијани 
 

Агенција за приватизацију још није обајавила податке о томе ко је тачно заинтересован за 
приватизацију понуђених предузећа, а према незваничним информацијама 
пољопривредне фирме су, изгледа, биле најинтересантнија потенцијалним 
инвеститорима. 

Стигло писмо и за новосадски „Петар Драпшин” 

Позив је расписан, да подсетимо, за 504 предузећа у Србији, а стигло је 1.732 понуде за 403 
фирме. 

Како је саопштено из Агенције за приватизацију, у Војводини је за 95 компанија стигло 98 
писама заинтересованости. Међутим, у Агенцији ни јуче није било могуће сазнати за које су 
све компнаије стигла писма, а за које не, јер то што има више пријава од фирми никако не 
значи да су купци заинтересовани за све. 

Незванично се може чути да су за пољопривредна предузећа заинтересоване МК група и 
Индустрија меса „Матијевић“, као и неке друге мање познате домаће компаније. Сем њих, ту 
су и страни понуђачи. Тако се за пољопривредно предузеће „7. јули” из Сирига, како сазнаје 
„Дневник”, јавила и компанија „Фереро“ из Италије. Пријављених има и за пољопривредно 
добро „Омољица“ из Баната, код Панчева. У врху интересовања су и „Вршачки виногради“. 
Директори компанија које су се нашле у позиву агенције покушали су јуче да сазнају нешто о 
потенцијалним кандидатима. Рецимо, у фабрици „Петар Драпшин“  у Новом Саду су за наш 
лист потврдили да знају да за њих има заинтересованих купаца, али не и ко је тачно 
заинтересован. У кикиндском Метанолско-сирћетном комплексу нису имали информација, док 
их у Фабрици обуће „Борели“ из Сомбора већ има. За њих су заинтересовани „Нина комерц“ 
из Загреба и једна компанија из Словеније... 

Д. Вујошевић        
(Опширније прочитајте у нашем штампаном издању од среде, 24. сепетембра) 
 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/poljoprivredna-preduzeca-zele-i-nasi-i-italijani
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/drzava-gazdinstvima-daje-pare-za-zaposljavanje 

Држава газдинствима даје паре за запошљавање 
 

Осим што ће убудуће држава финансирати мала газдинства, а не пољопривредне тајкуне, 
како је нагласио премијер Александар Вучић говорећи о новим економским мерама, још 
увек није познато 

Држава окренута малим пољопривредним газдинствима 

 шта заправо чека пољопривреду у буџету за следећу годину. Како је „Дневнику“ потврђено у 
Влади Србије, још није дефинисано како ће бити субвенционисана пољопривреда, али је 
сигурно да се премије неће исплаћивати као до сада. 

Како сада ствари стоје, најреалнија је могућност да граница за субвенција буде спуштена, те 
стотина евра, односно мера „12.000 динара по хектару“ неће више ићи свима који обрађују до 
сто хектара. Да ли ће то бити 50 хектара или пак 20, како се ових дана најчешће помиње, још 
се не зна. Како се може чути, креатори нове аграрне политике не одбацују ни могућност да 
буде остављена граница од стотину хектара за сељаке, а да ће ограничење имати задруге, 
пољопривредна предузећа... Елем, судећи по изјави председника Владе, у епицентру мера 
државне помоћи пољопривреди, биће сточарска производња, а поставиће се и услов 
запошљавања у газдинству.  

- Нећемо више финансирати такозване пољопривредне тајкуне, већ ћемо помагати мале и 
праве произвођаче. Веће субвенције даћемо онима који ће да држе више стоке и тако више 
допринесу. Баш ме бригашта ће на то да кажу тајкуни, нека ме смене, па шта... Ми смо 
просечно издавали хектар наше земље за 128 евра, а давали смо 110 евра по хектару 
субвенције. У ствари, држава није зарадила ништа - изјавио је Вучић.   

Новина ће, судећи по премијеровим речима, бити и то што ће сваки закупац државне земље на 
сваких десет закупљених хектара запошљавати једног радника. 

- На десет хектара мораће имати једног запосленог. Немогуће је да неко ради десет хектара, а 
да нема ниједног запосленог. Али, 110 евра ће да добије онај ко има најмање два грла. Људи 
сеју једну сезону пшеницу, другу сезону репу, па опет пшеницу, униште земљу, а стоку 
немамо. Видећете да ће нам резултати у пољопривреди бити много бољи - поручио је Вучић 
представљајући мере штедње. 

И министар финансија Душан Вујовић изјавио је да је у плану да се у потпуности промени 
однос према субвенцијама. 

- Паметније је дати подстицај оном ко има мало земље, али је спреман да запосли још неког 
на свом поседу, сматра Вујовић. 

Подсетимо, субвенције се сада пољопривредницима дају по Закону о подстицајима у 
пољопривредној производњи и руралном развоју, који је донет прошле године. То је био први 
пут да су се подстицаји одређивали законом, а не мање важним актима, с тим што је у овом 
закону министру остављено велико дискреционо право, што су пољопривредници 
критиковали. Како год, њиме је предвиђено да се субвенције дају за највише 100 хектара 
обрадиве земље. Сада ће се овај пропис мењати, а ако се паре из државне касе буду давале 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/drzava-gazdinstvima-daje-pare-za-zaposljavanje
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само газдинствима која обрађују до 20 хектара, без субвенција ће остати око 18.000 већих, од 
укупно 631.552 газдинства у Србији. 

Пољопривредници поздрављају намеру владе да из система субвенционисња изузме велике 
играче у аграру и окрене се малим газдинствима. 

- Заправо, тек ћемо да видимо како ће све то изгледати у пракси. Али, свакако се приоритет 
мора дати малим газдинствима и није тачно да она немају шансу на тржишту. Ако у Европској 
унији фармер може добро да живи са петнаестак хектара, зашто не би могао у Србији - каже 
за наш лист пољопривредник Мирослав Грубанов из удружења „Паор“ из Црепаје. 

Пољопривредник из Новог Жедника Мирослав Ивковић наглашава да су сељаци свесни тога у 
кавом је стању држава и да су мере штедње неопходне, али поручује да се, када је о аграру 
реч, никако не сме штедети на улагањима. Ако изостану инвестиције, биће мањи приноси и 
прехрамбена сигурност земље ће доћи у питање, поручује он.      

С. Глушчевић 
  

Велики ће жалити 
Паорска каса за ову годину износи 45 милијарди динара, а за субвенције је ишло 28,7 
милијарди динара. Од 2000. године ниједном се није десило да аграрни буyет износи три 
одсто националног буџета, иако се то покушавало приказати разним акробатским вештинама. 
Елем, онај ко је за 99 хектара од државе добијао 9.900 евра годишње, сигурно није био 
незадовољан. 

RTV 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/penzioneri-traze-pravdu-pred-ustavnim-sudom_520897.html 

Penzioneri traţe pravdu pred Ustavnim sudom 

BEOGRAD  

Zbog najavljenih mera smanjenja penzija i prodaje imovine Fonda PIO Udruţenje sindikata 

penzionera Srbije najavilo je da će pokrenuti postupak ocene ustavnosti tih odluka pred 

Ustavnim sudom Srbije, a ukoliko ne budu zadovoljni pravdu će potraţiti i pred sudom u 

Strazburu. 

To su danas najavili predstavnici Udruţenja, a podršku su im pruţili i Savez penzionera Vojvodine, 

kao i Sindikat penzionera "Nezavisnost" na konferenciji za novinare. 

Potpredsednica Udruţenja Marija Todorović navela je da odrţivost penzija zavisi od odrţivosti 

proizvodnje i da bi mere koje preduzima drţava trebalo da budu usmerene na povećanje 

proizvodnje i broja zaposlenih, a ne na štednju. 

Ona je podsetila da su penzije liĉna imovina, da je to steĉeno i neotuĊivo pravo i da drţava ne 

moţe tek tako da ih smanjuje a da penzioneri ne znaju na koji rok će im penzija biti umanjivana i 

da li će drţava nakon isteka tog roka vratiti ono što je smanjivala. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/penzioneri-traze-pravdu-pred-ustavnim-sudom_520897.html
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Predstavnici udruţenja upozorili su da smanjivanje penzija neće dovesti do ţeljenih efekata već do 

daljeg urušavanja penzionog sistema u Srbiji. 

"Zašto se ne oporezuju najbogatiji? Trebalo bi najveći teret krize da snose oni koji najviše imaju a 

ne stalno po graĊanima i penzionerima", ukazao je Ţivorad Tošić, predstavnik Udruţenja podsetivši 

da je i Evropska komisija nedavno upozorila da mere štednje nisu dovoljne i da se bez razvoja ne 

moţe doći do ţeljenih efekata i izlaska iz krize. 

Predstavnik Saveza penzionera Vojvodine Milan Nenadić uoĉio je da je u poslednjih pet godina 

realna vrednost penzija opala 20 procenata, što znaĉi da je standard penzionera u konstantnom 

padu, te da će i najavljeno nominalno smanjenje dodatno pogoršati njihov poloţaj. 

On je rekao da Vlada Srbije mora da saopšti u kom vremenskom periodu će smanjivati penzije i da 

se obaveţe da će nakon isteka tog roka vratiti sve što je umanjivala. 

Prema mišljenju Mirjana Tomić, iz Saveza penzionera Vojvodine, drţava bi morala da odgovori gde 

je nestao novac koji se ranije uplaćivao u Fond PIO i kako se dogodilo da su penzije nakon 2.000 

godine postale deo budţeta. 

"Ko je i kada uzeo novac iz PIO fonda, koliko je novca u fondu tada bilo i kada su i zašto doprinosi 

koji se uplaćuju za penzijsko osiguranje postali budţetski prihod", pitanja su na koja neko iz vlade 

treba da odgovori, smatra Tomić. 

Ona se, takoĊe, zapitala i u kojoj to zemlji u Evropi penzije predstavljaju budţetsku kategoriju i 

zašto se o ovome godinama u Srbiji ćuti. 

 

http://www.pressonline.rs/info/drustvo/328187/zbog-smanjenja-penzioneri-pokrecu-postupak-pred-ustavnim-sudom-

prete-i-odlaskom-u-strazbur.html 

ZBOG SMANJENJA: Penzioneri pokreću postupak 

pred Ustavnim sudom, prete i odlaskom u Strazbur! 

Zbog najavljenih mera smanjenja penzija i prodaje imovine Fonda PIO Udruţenje sindikata 

penzionera Srbije najavilo je da će pokrenuti postupak ocene ustavnosti tih odluka pred 

Ustavnim sudom Srbije, a ukoliko ne budu zadovoljni pravdu će potraţiti i pred sudom u 

Strazburu. 

To su danas najavili predstavnici Udruţenja, a podršku su im pruţili i Savez penzionera Vojvodine 

kao i Sindikat penzionera "Nezavisnost" na konferenciji za novinare. 

http://www.pressonline.rs/info/drustvo/328187/zbog-smanjenja-penzioneri-pokrecu-postupak-pred-ustavnim-sudom-prete-i-odlaskom-u-strazbur.html
http://www.pressonline.rs/info/drustvo/328187/zbog-smanjenja-penzioneri-pokrecu-postupak-pred-ustavnim-sudom-prete-i-odlaskom-u-strazbur.html
http://www.popboxads.com/server/campain.php?utm_source=popbox&utm_medium=cpc&utm_campaign=popbox&idR=55406&oglId=3076&mId=231&burl=pressonline.rs&t=1411542124&sc=e2196e73e3436b2a02eac019204fb2ca&dl=1
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Potpredsednica Udruţenja Marija Todorović navela je da odrţivost penzija zavisi od odrţivosti 

proizvodnje i da bi mere koje preduzima drţava trebalo da budu usmerene na povećanje 

proizvodnje i broja zaposlenih, a ne na štednju. 

Proĉitajte još: 

Selaković pozvao AKS da ukine Uputstvo u roku od 48 sati 

Advokati ţele da rade, ali ne smeju 

MUP: Uprkos štrajku, obezbedićemo minimalni proces rada tokom Prajda! 

  

Ona je podsetila da su penzije liĉna imovina, da je to steĉeno i neotuĊivo pravo i da drţava ne 

moţe tek tako da ih smanjuje a da penzioneri ne znaju na koji rok će im penzija biti umanjivana i 

da li će drţava nakon isteka tog roka vratiti ono što je smanjivala. 

Predstavnici udruţenja upozorili su da smanjivanje penzija neće dovesti do ţeljenih efekata već do 

daljeg urušavanja penzionog sistema u Srbiji."Zašto se ne oporezuju najbogatiji? Trebalo bi najveći 

teret krize da snose oni koji najviše imaju a ne stalno po graĊanima i penzionerima", ukazao je 

Ţivorad Tošić, predstavnik Udruţenja podsetivši da je i Evropska komisija nedavno upozorila da 

mere štednje nisu dovoljne i da se bez razvoja ne moţe doći do ţeljenih efekata i izlaska iz krize. 

Predstavnik Saveza penzionera Vojvodine Milan Nenadić uoĉio je da je u poslednjih pet godina 

realna vrednost penzija opala 20 procenata, što znaĉi da je standard penzionera u konstantnom 

padu, te da će i najavljeno nominalno smanjenje dodatno pogoršati njihov poloţaj. 

On je rekao da Vlada Srbije mora da saopšti u kom vremenskom periodu će smanjivati penzije i da 

se obaveţe da će nakon isteka tog roka vratiti sve što je umanjivala. 

Prema mišljenju Mirjana Tomić, iz Saveza penzionera Vojvodine, drţava bi morala da odgovori gde 

je nestao novac koji se ranije uplaćivao u Fond PIO i kako se dogodilo da su penzije nakon 2.000 

godine postale deo budţeta."Ko je i kada uzeo novac iz PIO fonda, koliko je novca u fondu tada bilo 

i kada su i zašto doprinosi koji se uplaćuju za penzijsko osiguranje postali budţetski prihod", 

pitanja su na koja neko iz vlade treba da odgovori, smatra Tomić. 

Ona se, takoĊe, zapitala i u kojoj to zemlji u Evropi penzije predstavljaju budţetsku kategoriju i 

zašto se o ovome godinama u Srbiji ćuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.pressonline.rs/info/drustvo/328167/selakovic-pozvao-aks-da-ukine-uputstvo-u-roku-od-48-sati.html
http://www.pressonline.rs/info/drustvo/328169/advokati-zele-da-rade-ali-ne-smeju.html
http://www.pressonline.rs/info/drustvo/328162/mup-uprkos-strajku-obezbedicemo-minimalni-proces-rada-tokom-prajda.html
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http://www.kurir-info.rs/vesti/drustvo/mere-stednje-nezadovoljni-penzioneri-prete-drzavi-sudom-u-strazburu-clanak-

1567553 

MERE ŠTEDNJE: Nezadovoljni penzioneri prete 

drţavi sudom u Strazburu 

Autor: Tanjug 

Penzioneri kaţu da odrţivost penzija zavisi od odrţivosti proizvodnje i da bi mere koje preduzima 

drţava trebalo da budu usmerene na povećanje proizvodnje i broja zaposlenih, a ne na štednju 

BEOGRAD - Zbog najavljenih mera smanjenja penzija i prodaje imovine Fonda PIO Udruţenje 
sindikata penzionera Srbije najavilo je da će pokrenuti postupak ocene ustavnosti tih odluka pred 
Ustavnim sudom Srbije, a ukoliko ne budu zadovoljni pravdu će potraţiti i pred sudom u Strazburu. 

To su danas najavili predstavnici Udruţenja, a podršku su im pruţili i Savez penzionera Vojvodine 
kao i Sindikat penzionera "Nezavisnost" na konferenciji za novinare. 

Potpredsednica Udruţenja Marija Todorović navela je da odrţivost penzija zavisi od odrţivosti 
proizvodnje i da bi mere koje preduzima drţava trebalo da budu usmerene na povećanje 
proizvodnje i broja zaposlenih, a ne na štednju. 

Ona je podsetila da su penzije liĉna imovina, da je to steĉeno i neotuĊivo pravo i da drţava ne 
moţe tek tako da ih smanjuje a da penzioneri ne znaju na koji rok će im penzija biti umanjivana i 
da li će drţava nakon isteka tog roka vratiti ono što je smanjivala. 

Predstavnici udruţenja upozorili su da smanjivanje penzija neće dovesti do ţeljenih efekata već do 
daljeg urušavanja penzionog sistema u Srbiji."Zašto se ne oporezuju najbogatiji? Trebalo bi najveći 
teret krize da snose oni koji najviše imaju a ne stalno po graĊanima i penzionerima", ukazao je 
Ţivorad Tošić, predstavnik Udruţenja podsetivši da je i Evropska komisija nedavno upozorila da 
mere štednje nisu dovoljne i da se bez razvoja ne moţe doći do ţeljenih efekata i izlaska iz krize. 

Predstavnik Saveza penzionera Vojvodine Milan Nenadić uoĉio je da je u poslednjih pet godina 
realna vrednost penzija opala 20 procenata, što znaĉi da je standard penzionera u konstantnom 
padu, te da će i najavljeno nominalno smanjenje dodatno pogoršati njihov poloţaj. 

On je rekao da Vlada Srbije mora da saopšti u kom vremenskom periodu će smanjivati penzije i da 
se obaveţe da će nakon isteka tog roka vratiti sve što je umanjivala. 

Prema mišljenju Mirjana Tomić, iz Saveza penzionera Vojvodine, drţava bi morala da odgovori gde 
je nestao novac koji se ranije uplaćivao u Fond PIO i kako se dogodilo da su penzije nakon 2.000 
godine postale deo budţeta."Ko je i kada uzeo novac iz PIO fonda, koliko je novca u fondu tada bilo 

http://www.kurir-info.rs/vesti/drustvo/mere-stednje-nezadovoljni-penzioneri-prete-drzavi-sudom-u-strazburu-clanak-1567553
http://www.kurir-info.rs/vesti/drustvo/mere-stednje-nezadovoljni-penzioneri-prete-drzavi-sudom-u-strazburu-clanak-1567553
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i kada su i zašto doprinosi koji se uplaćuju za penzijsko osiguranje postali budţetski prihod", 
pitanja su na koja neko iz vlade treba da odgovori, smatra Tomić. 

Ona se, takoĊe, zapitala i u kojoj to zemlji u Evropi penzije predstavljaju budţetsku kategoriju i 
zašto se o ovome godinama u Srbiji ćuti. 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=09&dd=23&nav_id=903052 

Borba za penzije do Strazbura? 
IZVOR: TANJUG 

Beograd -- Zbog najavljenih mera smanjenja penzija Udruţenje sindikata penzionera Srbije 

najavilo je da će pravdu moţda potraţiti i pred sudom u Strazburu. 

Kako je najavljeno, oni će pokrenuti postupak ocene ustavnosti odluka Vlade pred Ustavnim sudom 

Srbije, a ukoliko ne budu zadovoljni ići će u Strazbur. 

Podršku su im pruţili i Savez penzionera Vojvodine kao i Sindikat penzionera "Nezavisnost" na 

konferenciji za novinare. 

Potpredsednica Udruţenja Marija Todorović navela je da odrţivost penzija zavisi od odrţivosti 

proizvodnje i da bi mere koje preduzima drţava trebalo da budu usmerene na povećanje 

proizvodnje i broja zaposlenih, a ne na štednju.  

 

Ona je podsetila da su penzije liĉna imovina, da je to steĉeno i neotuĊivo pravo i da drţava ne 

moţe tek tako da ih smanjuje a da penzioneri ne znaju na koji rok će im penzija biti umanjivana i 

da li će drţava nakon isteka tog roka vratiti ono što je smanjivala.  

 

Predstavnici udruţenja upozorili su da smanjivanje penzija neće dovesti do ţeljenih efekata već do 

daljeg urušavanja penzionog sistema u Srbiji.  

 

"Zašto se ne oporezuju najbogatiji? Trebalo bi najveći teret krize da snose oni koji najviše imaju a 

ne stalno po graĊanima i penzionerima", ukazao je Ţivorad Tošić, predstavnik Udruţenja podsetivši 

da je i Evropska komisija nedavno upozorila da mere štednje nisu dovoljne i da se bez razvoja ne 

moţe doći do ţeljenih efekata i izlaska iz krize.  

 

Predstvnik Saveza penzionera Vojvodine Milan Nenadić uoĉio je da je u poslednjih pet godina 

realna vrednost penzija opala 20 procenata, što znaĉi da je standard penzionera u konstantnom 

padu, te da će i najavljeno nominalno smanjenje dodatno pogoršati njihov poloţaj.  

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=09&dd=23&nav_id=903052
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On je rekao da Vlada Srbije mora da saopšti u kom vremenskom periodu će smanjivati penzije i da 

se obaveţe da će nakon isteka tog roka vratiti sve što je umanjivala.  

 

Prema mišljenju Mirjana Tomić, iz Saveza penzionera Vojvodine, drţava bi morala da odgovori gde 

je nestao novac koji se ranije uplaćivao u Fond PIO i kako se dogodilo da su penzije nakon 2.000 

godine postale deo budţeta.  

 

"Ko je i kada uzeo novac iz PIO fonda, koliko je novca u fondu tada bilo i kada su i zašto doprinosi 

koji se uplaćuju za penzijsko osiguranje postali budţetski prihod", pitanja su na koja neko iz vlade 

treba da odgovori, smatra Tomić.  

 

Ona se, takoĊe, zapitala i u kojoj to zemlji u Evropi penzije predstavljaju budţetsku kategoriju i 

zašto se o ovome godinama u Srbiji ćuti. 
 

RADIO 021 

http://www.021.rs/Info/Srbija/Penzioneri-zbog-smanjenja-penzija-idu-pred-Ustavni-sud.html 

Penzioneri zbog smanjenja penzija idu pred Ustavni 
sud 

Zbog najavljenih mera smanjenja penzija i prodaje imovine Fonda PIO Udruţenje sindikata 
penzionera Srbije najavilo je da će pokrenuti postupak ocene ustavnosti tih odluka pred Ustavnim 
sudom Srbije. 

Ukoliko ne budu zadovoljni penzioneri će pravdu  potraţiti i pred sudom u Strazburu. To su danas 
najavili predstavnici Udruţenja, a podršku su im pruţili i Savez penzionera Vojvodine kao i Sindikat 
penzionera "Nezavisnost". 
 
Potpredsednica Udruţenja Marija Todorović navela je da odrţivost penzija zavisi od odrţivosti 
proizvodnje i da bi mere koje preduzima drţava trebalo da budu usmerene na povećanje 
proizvodnje i broja zaposlenih, a ne na štednju. Ona je podsetila da su penzije liĉna imovina, da je 
to steĉeno i neotuĊivo pravo i da drţava ne moţe tek tako da ih smanjuje a da penzioneri ne znaju 
na koji rok će im penzija biti umanjivana i da li će drţava nakon isteka tog roka vratiti ono što je 
smanjivala. 
 
Predstavnici udruţenja upozorili su da smanjivanje penzija neće dovesti do ţeljenih efekata već do 
daljeg urušavanja penzionog sistema u Srbiji. "Zašto se ne oporezuju najbogatiji? Trebalo bi najveći 
teret krize da snose oni koji najviše imaju a ne stalno po graĊanima i penzionerima", ukazao je 
Ţivorad Tošić, predstavnik Udruţenja podsetivši da je i Evropska komisija nedavno upozorila da 
mere štednje nisu dovoljne i da se bez razvoja ne moţe doći do ţeljenih efekata i izlaska iz krize. 
 
Predstvnik Saveza penzionera Vojvodine Milan Nenadić uoĉio je da je u poslednjih pet godina 

http://www.021.rs/Info/Srbija/Penzioneri-zbog-smanjenja-penzija-idu-pred-Ustavni-sud.html
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realna vrednost penzija opala 20 procenata, što znaĉi da je standard penzionera u konstantnom 
padu, te da će i najavljeno nominalno smanjenje dodatno pogoršati njihov poloţaj. On je rekao da 
Vlada Srbije mora da saopšti u kom vremenskom periodu će smanjivati penzije i da se obaveţe da 
će nakon isteka tog roka vratiti sve što je umanjivala. 
 
Prema mišljenju Mirjana Tomić, iz Saveza penzionera Vojvodine, drţava bi morala da odgovori gde 
je nestao novac koji se ranije uplaćivao u Fond PIO i kako se dogodilo da su penzije nakon 2.000 
godine postale deo budţeta. "Ko je i kada uzeo novac iz PIO fonda, koliko je novca u fondu tada 
bilo i kada su i zašto doprinosi koji se uplaćuju za penzijsko osiguranje postali budţetski prihod", 
pitanja su na koja neko iz vlade treba da odgovori, smatra Tomić. Ona se, takoĊe, zapitala i u kojoj 
to zemlji u Evropi penzije predstavljaju budţetsku kategoriju i zašto se o ovome godinama u Srbiji 
ćuti. 

 


