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http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:512005-Privredna-komora-Srbije-Ekonomija-prvi-put-

prioritet-drzave 

Privredna komora Srbije: Ekonomija prvi put prioritet 

države 
V. N.  

U PKS u naredne dve nedelje svakodnevni sastanci predstavnika vlasti, privrede i struke 

 
PRVI put, drţava je kao svoj prioritet definisala ekonomiju, a uslovi privređivanja ne mogu biti 
promenjeni sami od sebe, već u dijalogu sa privrednicima i strukom, istakao je u petak Ţeljko 
Sertić, ministar privrede. Kako kaţe, za bolje funkcionisanje srpske privrede neophodna je jeftina i 
efikasna drţava, više rada i odgovornosti, kao i da administracija ne zaustavlja privredne 
aktivnosti. 

U Privrednoj komori Srbije, u naredne dve nedelje, biće organizovana serija sastanaka predstavnika 

industrijskih grana, drţave i stručnjaka iz raznih oblasti, koji će predloţiti mere za oporavak srpske 

privrede. Prvi na listi u petak su bili građevinari. Sertić je izrazio nadu da će rezultat svakodnevnih 

skupova biti jedan obiman dokument, sistematizovan i sređen, sa ciljem da pomogne u sačinjavanju 

programa za oporavak celokupne srpske privrede. Ovi sastanci nisu marketinški trik, tvrdi ministar, 

već iskrena priča kako bismo dobili kvalitetna rešenja. 

Najveći pad uposlenosti, od 25 odsto, građevinska industrija zabeleţila je 2013. godine, dok je u 

ovoj godini imala pad od 7,8 odsto u odnosu na isti period lane. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/498095/Biznismeni-Sa-ovih-14-mera-Vucic-vadi-Srbiju-iz-krize-za-6-meseci 

Biznismeni: Sa ovih 14 mera Vučić vadi Srbiju iz 
krize za 6 meseci 

Gordana Bulatović  

Premijer Aleksandar Vučić sastao se sa biznismenima članovima kluba "Privrednik" i oni su7 mu 

izneli svoje predloge reformskih mera. "Blic" saznaje da će doći i do novog susreta 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:512005-Privredna-komora-Srbije-Ekonomija-prvi-put-prioritet-drzave
http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:512005-Privredna-komora-Srbije-Ekonomija-prvi-put-prioritet-drzave
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/498095/Biznismeni-Sa-ovih-14-mera-Vucic-vadi-Srbiju-iz-krize-za-6-meseci
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(+) Kliknite za uvećanje 

 

Tačan termin sastanka juče nije mogao da nam potvrdi ni kabinet predsednika Vlade, ali ni članovi 

kluba “Privrednik”, pa ni predsednik kluba Miodrag Kostić. 

  

- Prilikom posete premijera Vučića klubu “Privrednik” dogovoreno je da članovi ovog udruţenja 

pripreme svoje viđenje mera ekonomske politike, koje bi trebalo pozitivno da utiču na privredni 

ambijent. Tokom leta, članovi kluba radili su u osam radnih grupa. Napravili smo predlog seta 

konkretnih mera koje ne zahtevaju izdvajanje dodatnih budţetskih sredstava - objašnjava za “Blic” 

izvor iz Šekspirove.  

  

Predloţene su, pre svega, kratkoročne mere koje bi u roku, ne duţem od pola godine, trebalo da 

pomognu privrednu aktivnost i utiču na smanjenje stope nezaposlenosti. 

  

- Pored toga, radne grupe su se bavile i elementima dugoročnih razvojnih politika, gde je potrebno 

da Vlada pruţi smernice i odredi prioritetne privredne grane - objašnjava izvor “Blica” iz 

Šekspirove.  

  

Biznismeni u “Privredniku” kao da su uvereni da su načinili prvi korak u obnavljanju dobrih odnosa 

sa Vladom. Prvo poziv premijera Vučića da pomognu svojoj zemlji i preuzmu gubitaše, ali i njegova 

molba da se aktivnije uključe u kreiranju ekonomske politike drţave za mnoge od članova kluba 

značio je povratak poverenja koji je u prethodnih godinu-dve bio prilično poljuljan na relaciji 

Nemanjina - Šekspirova. Tada se ponudom Milana Beka da preuzme rukovođenje „Ţeleznicama“ 

http://www.blic.rs/data/images/2014-09-26/517982_14_lb.jpg?ver=1411764000.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-09-26/517982_14_lb.jpg?ver=1411764000.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-09-26/517982_14_lb.jpg?ver=1411764000.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-09-26/517982_14_lb.jpg?ver=1411764000.jpg
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pokrenula lavina nagađanja koji bi još biznismen mogao da „zaduţi“ neko od posrnulih javnih ili 

firmi u restruktuiranju. Sada su spremniji da podrţe varijantu da u takvim kompanijama povremeno 

ili stalno obavljaju savetodavne poslove. 

  

Železnice 

Iako se spekulisalo da bi Milan Beko od naredne nedelje 

mogao da preuzme operativno upravljanje „Ţeleznicama 

Srbije“, prema tvrdnji potpredsednice Vlade i resornog 

ministra za infrastrukturu Zorane Mihajlović, tako nešto je 

malo verovatno.  

- Kao predsednik Kadrovske komisije Vlade, takav predlog 

nisam videla i zbog toga o njemu ne mogu ni da se 

izjašnjavam. To što se neko pominje u medijima ili što bi 

nešto ţeleo, ne znači da će se to i desiti - kaţe Mihajlović. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/497844/Stecaj-otpisuje-dug-za-porez 

Stečaj otpisuje dug za porez 

Suzana Lakić  

Jedan od najvećih poreskih duţnika i prvi čovek Partizana Dragan Đurić gurnuo je „Optiku“ u stečaj 

pomoću svoje druge firme „Zili“. 

Stečaj nad čuvenom firmom za izradu naočara Đurić je praktično pokrenuo sam. 

  

Prema saznanjima “Blica”, firma “Zili”, koja je u njegovom stoprocentnom vlasništvu, predloţila je 

stečaj “Optike” 9. jula ove godine. Stečajni postupak je otvoren pre dve nedelje, a kao razlog je 

naveden “trajnija nesposobnost plaćanja”.  

Prema podacima centralne banke, račun “Optike” je bio u blokadi 755 dana počev od septembra 

2011. Ukupna dugovanja su dostigla 301 milion dinara, od čega je firma u junu ove godine samo za 

poreze drţavi dugovala više od 63 miliona, oko 530.000 evra. Stečaj je i način da se izbegne i taj 

dug. 

  

U trku za “Optiku” Đurić je ušao 2008. sa Filipom Cepterom, drogerijom “Lili”, “Fidelinkom”... 

Tada se spekulisalo da su mu su mu motiv za kupovinu bile nekretnine “Optike”, odnosno 20 lokala 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/497844/Stecaj-otpisuje-dug-za-porez
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u vlasništvu, 44 u zakupu, od kojih 33 u Beogradu na najatraktivnijim lokacijama.  

  

Đurić: Nije važno ko predlaže 

Đurić je potvrdio za „Blic“ da je otvoren stečaj za „Optiku“, a 

na primedbu da je stečaj predloţila njegova firma „Zili“ kaţe 

da nije vaţno ko je predlagač.  

- Vaţno je da je „Optika“ u reorganizaciji i plan će biti 

usvojen za 60 dana - rekao je Đurić. 

  

Ljubodrag Savić, profesor na Ekonomskom fakultetu, kaţe da se uvlačenje firme u stečaj mnogima 

isplati.  

  

- Princip je da vlasnik prezaduţi preduzeće, a kako ne moţe da namiri dugove, iz firme izvlači sve 

što vredi. Imovinu prebacuje na svoje drugo preduzeće a prvu firmu prepusti stečaju. Cilj je samo 

izbeći plaćanje obaveza. Rešenje je da oni koji firmu gurnu u stečaj za dugove garantuju ličnom 

imovinom - kaţe Savić za “Blic”.  

  

Poreska uprava je Đuriću oduzela lokal “Optike” u Lazarevcu vredan 41.000 evra. Oduzet mu je i 

„jugo” od 300 evra, „škoda fabija” i „ford ”, što je sedam odsto duga “Optike” prema drţavi. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/498098/Javna-preduzeca-kriju-poslovanje-Njihove-tajne-nas-kostaju-tri-miliona 

Javna preduzeća kriju poslovanje: Njihove tajne 
nas koštaju tri miliona 

Ţeljka Jevtić  

Deo Javnih preduzeća oštetilo je svoje budţete za najmanje tri miliona dinara zbog kršenja zakona 

jer svoje poslovanje nisu učinila javnim. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/498098/Javna-preduzeca-kriju-poslovanje-Njihove-tajne-nas-kostaju-tri-miliona
http://www.blic.rs/data/images/2014-09-26/517983_1213_lb.jpg?ver=1411764707.jpg
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(+) Kliknite za uvećanje 

 

Ovi podaci su rezultat istraţivanja koje je „Blic“ sproveo o poštovanju Zakona o slobodnom 

pristupu informacijama od javnog značaja. 

  

Skoro 1.200.000 dinara još čeka naplatu jer drţavne kompanije nisu platile do sada izrečene kazne. 

Kršenje propisa najbolje ilustruje broj ţalbi koje su povereniku podnete protiv JP i to - 650. Iako su 

po zakonu rešenja poverenika obavezujuća, konačna i izvršna, preduzeća na koja su se rešenja 

odnosila nisu po njima postupila u čak 113 slučajeva.  

  

- Molimo vas dostavite na uvid javnosti finansijske izveštaje od 2008. do danas, informacije o 

plaćenim penalima, transferima, upotrebi sluţbenih vozila. Spisak zaposlenih i po kom kriteriju... 

Dostavite na uvid javnosti planove javnih nabavki, kako ste birali poslovnog partnera ili uslove 

tendera. Građani treba da znaju kolika su kreditna zaduţenja uz garanciju drţave - samo su neka 

od pitanja na koja JP preduzeća odbijaju da pruţe odgovore.  

  

Apsolutni rekorderi u kršenju zakona i tajnosti poslovanja su „Ţeleznice Srbije“ i „Srbijagas“, 

mnogo ne zaostaje i EPS. Međutim, još je drastičnija činjenica da su ove kompanije nadmašile sve 

druge i po broju neizvršenih rešenja i potpunom ingorisanju odluka vladinog regulatornog tela. 

Protiv „Ţeleznice Srbije“ podneto je ukupno 38 ţalbi, a ovo preduzeće je bukvalno rečeno 

dvostruko prekršilo zakon u 15 slučajeva. Izrečeno je 11 kazni i to šest po 20.000 dinara i pet od po 

180.000 dinara. Platili su samo tri i to manje - 20.000 dinara. Ţeleznice baš nikako ne ţeli da govori 

o nabavci „šarenih vozova“ iz Švedske, otkupu stanova, planu javnih nabavki... 

  

http://www.blic.rs/data/images/2014-09-26/517983_1213_lb.jpg?ver=1411764707.jpg


7 

 

„Srbijagas“ se, međutim, naplaćao. Ta kompanija ne daje rado odgovore o poslovanju i ima 14 

neizvršenih rešenja, ali zato ne izbegavaju plaćanje kazni. Ukupno pet je do sada izrečeno, a 

iskeširano skoro pola miliona dinara. Građani su i dalje uskraćeni za odgovore o ugovorima o 

isporuci prirodnog gasa, sponzorstvima...  

  

EPS i preduzeća u sastavu ovog sistema imaju 12 neizvšenih rešenja. Do sada su izrečene dve 

novčane kazne od 20.000 i 180.000 dinara od kojih je plaćena samo manja kazna.  

  

Sa manje neizvršenih rešenja su „Srbijašume“, Građevinska direkcija Srbije, „Koridori Srbije“, 

„Lasta“... 

  

Poverenik se u 12 slučajeva obratio i Vladi Srbije koja je po zakonu obavezna da obezbedi izvršenje 

rešenja. Međutim, izostala je odgovarajuća reakcija Vlade. Poverenik Rodoljub Šabić konstatuje da 

odnos dela drţavnih preduzeća prema zakonu - ima štetne posledice po ljudska prava, ali i 

autoritet zakona, parlamenta i u krajnjoj liniji drţave. On dodaje da je takav odnos i veoma 

indikativan sa stanovišta zahteva borbe protiv korupcije.  

  

- Da budem sasvim kratak, odnos drţavnih i javnih preduzeća prema pravima javnosti je 

nezadovoljavajući, zabrinjavajući - kaţe Šabić. 

 

Izradu ovog teksta podržala je Ambasada Kraljevine 

Norveške u okviru medijskog programa za jačanje 

vladavine prava. Sadržaj teksta je isključivo odgovornost 

autora i ni na koji način ne odražava stavove Ambasade 

Kraljevine Norveške u Beogradu. 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Tigar-na-putu-oporavka.sr.html 

Тигар на путу опоравка 

Повериоци компаније усвојили унапред припремљени програм реорганизације који ће се 

спроводити у наредних седaм година 

Привредни суд у Нишу усвојио је „Унапред припремљени програм реорганизације” компаније 
„Тигар” АД, саопштио је јуче у Београду новинарима њен генерални директор Небојша 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Tigar-na-putu-oporavka.sr.html
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Ђенадић. У протеклих годину и по дана компанија из Пирота стабилизовала је пословање и 
вратила првих пет од укупно 54 милиона евра дуга. На предлог највећих поверилаца, сачињен 
је програм реорганизације, јер „Тигрова” гумена обућа је конкурентан производ и има купце 
широм света. Дуг компаније је репрограмиран на седам година, са две године почека, што ће 
омогућити да се сачува око 1.600 радних места у овој фабрици и још неколико хиљада код 
његових добављача широм Србије. 

Према Ђенадићевим речима, „Тигар” планира изградњу нове фабрике гумене смеше, 
неопходне постојећој фабрици обуће, која ће коштати око 1,6 милиона евра. При крају је 
израда пројектне документације, а фабрика ће бити изграђена до краја 2015. године. Нови 
производни погон градиће се сопственим средствима, делом од текућих прихода, али и од 
продаје имовине којом компанија располаже. 

Реорганизација пословања уз нова улагања, што подразумева и смањивање сувишних 
трошкова, до краја 2019. године треба да удвостручи овогодишњи очекивани приход од 27 
милиона евра. Да је „Тигру” кренуло набоље потврђује и скок вредности његових акција на 
берзи у септембру за 66,67 одсто, уз истовремено повећање обима трговања. 

Како је ова до пре неку годину узорна компанија запала у тешкоће које су озбиљно запретиле 
стечајем? 

Фабрика аутомобилских гума продата је 2005. године француском „Мишлену”, али од тог 
новца ништа није изграђено. „Тигар” је наставио са производњом гумене обуће, индустријске 
гуме и хемијских производа. Док је било пара, трошило се и на нереално високе плате, 
аутомобиле, разне повластице појединаца. У најкраћем, арчило се немилице, каже директор 
Ђенадић. Кад је новац потрошен, узимали су се неповољни банкарски кредити, нису се 
плаћали порези и доприноси, нити роба добављачима. За највећи део трошкова није било 
покрића. Држава је два пута помогла са по 300 и 200 милиона динара, али је и тај новац 
потрошен за плате. 

Кад је Ђенадић постављен на место директора пре годину и по дана, затекао је блокиране 
рачуне, запослени нису примали плате, производња је стала. Дуг ,,Тигра” је достигао 54 
милиона евра. Највећи поверилац је држава, односно Пореска управа, Фонд за развој и 
Министарство финансија, а највећи појединачни поверилац је Немачки инвестициони фонд 
ДЕГ, који потражује седам милиона евра. 

– Мој први задатак био је да покренем производњу – каже Ђенадић. – Плате су сведене на 
реалан ниво, укинуте су све повластице, службени аутомобили, раскинути сви неповољни 
уговори, укључујући и оне са адвокатима. 

Промењен је и надзорни одбор, тако да је „Тигар” почео да бележи позитивне резултате. 
Рачун је био блокиран до марта ове године, али се производило. Због тога су повериоци 
одлучили да фирма почне с унапред припремљеним поступком реструктурирања. 

Ђенадић предвиђа отпуштање вишка запослених у администрацији, али и запошљавање нових 
производних радника. Јер, „’Тигар’ мора да постане савремена и ефикасна компанија”. 

Ова компанија ће дуг враћати из текућег пословања, али и продајом имовине. Компанија 
располаже са четири трговинске фирме у иностранству, има и услужне делатности, попут 
„Тигра обезбеђења”, „Тигар угоститељства”, грађевинску и осигуравајућу фирму, пословни 
сервис, али и хотел, локалну телевизију, и више продавница и магацина широм Србије. 

А. Микавица 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Neminovne-vece-ustede-i-povecanje-PDV.sr.html 

Неминовне веће уштеде и повећање ПДВ 

Предложеним смањењем пензија и плата неће се уштедети толико да догодине опет у ово 

време не причамо о оштријим мерама, каже др проф. Милојко Арсић 

Бојим се да ће се за годину дана у Србији поново причати о штедњи и болним мерама које ће 
држава морати да примени. На располагању фискалним властима биће неколико оштрих мера: 
поновно смањење плата и пензија, знатно повећавање пореза на додату вредност (ПДВ) и то за 
три, четири процентна поена или отпуштање запослених у јавном сектору. 

Ово је у најкраћем закључак аутора билтена „Квартални монитор”, а поводом недавно 
представљених мера штедње. Према процени проф. др Милојка Арсића, уредника ове 
публикације, коју издаје Економски факултет, планиране уштеде вероватно ће бити мање од 
очекиваних 700 милиона евра. 

– Предложене мере фискалне консолидације на ивици су одрживости и донеће веома скромне 
уштеде смањењем пензија и плата запослених у јавном сектору. Зато је смањење броја 
запослених у јавном сектору готово извесно, казао је Арсић и додао да је у 2015. и 2016. 
могуће број радника смањити за 10 до максимално 15 одсто, док ће повећање ПДВ-а бити 
знатно веће. 

У први мах, Арсић није желео да говори шта то знатно повећање значи, истичући како оставља 
властима да „узму муштулук” и лоше вести саопште грађанима. Касније је, међутим, изнео 
процену да је реч о повећању пореза од три до четири процентна поена. 

Са њим је сагласан и Никола Алтипармаков, члан Фискалног савета. С обзиром на то да ће 
ефекти мера штедње бити мањи од очекиваних Алтипармаков каже да се боји да ће се у 
Србији за годину до годину и по дана поново отворити питање примене болних мера. 

– Када се погледа структура јавних расхода, зна се шта то може да буде: смањење плата и 
пензија или повећање пореза – каже Алтипармаков. 

Слаба тачка плана штедње њена висина – смањење свега 550 милиона евра расхода није 
недовољно. Основна слабост је ослањање на привремене мере, попут прихода од јавних 
предузећа и смањења сиве економије. Нарочито ако се зна да ће и 2015. године вероватно 
бити неких ванредних трошкова који ће повећати дефицит. Могуће је да због завршетка 
процеса реструктурирања, трошкови буду већи и то тако што ће држава, у договору с 
потенцијалним купцем, преузети дугове неке фирме, објашњава Арсић. Зато би, према 
његовом мишљењу, било добро да очекивани приходи од сиве економије не буду мера 
уштеде, него нека врста резерве, која ће покрити евентуалне нове трошкове који могу да се 
јаве догодине. 

Он подсећа да је у наредне три године неопходно уштедети 1,5 до две милијарде евра. 

А. Телесковић 
Maло прекобројних 
Држава мора да има на сваких 100 грађана одређени број лекара, учитеља, порезника, 
полицајаца, каже Милојко Арсић и додаје да упркос неким уверењима, код нас јавни сектор 
ипак не запошљава превише људи у односу на друге државе. У Србији је, наводи он, на 100 
становника запослено 7,6 радника у јавном сектору, што је на нивоу европских земаља. У 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Neminovne-vece-ustede-i-povecanje-PDV.sr.html
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јавном сектору, према његовој процени, запослено је око 770.000-780.000 људи, с тим што у 
сектору опште државе ради 540.000-550.000, а у јавним предузећима њих 230.000-240.000. 

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

И следеће године у рецесији 
Како сада ствари стоје, Србија ће и следеће године бити у рецесији. Према, проценама 
Кварталног монитора, пад привредне активности у 2015. години биће минус један одсто и он 
ће једним делом бити последица примене релативно оштрих мера штедње. Међутим, уколико 
би фискална консолидација изостала пад привредне активности био би још већи – од пет до 10 
одсто БДП. Према оцени Николе Алтипармакова проблем привредног раста и дефицита треба 
раздвојити. 

– Као што се проблем јавних финансија не може решити већим стопама привредног раста, тако 
се ни раст не може решити буџетским дефицитом – каже Алтипармаков и додаје да би се у 
случају избијања кризе јавног дуга Србија суочила са падом привредних активности и до 10 
одсто. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/udovicki-zakonom-do-pravednije-raspodele-zarada 

Удовички: Законом до праведније расподеле 
зарада 
 

Министарска државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички изјавила је данас да 
ће платни разреди омогућити праведније одређивање зараде оних који раде у јавној 
управи и истакла да је озбиљан посао који неће моћи да се уради преко ноћи. 

Удовички је након посете општини Неготин рекла Танјугу да су платни разреди део Закона о 
платама, који, како је рекла, мора да учврсти и појача контролу буџета над зарадама свих у 
јавној управи и да ће морати да се примењује већ за буџет у 2015. години, тако да закон мора 
бити донет до краја ове године. 
"То је јако сложен посао и укључује све делове владе пошто је реч о томе да се регулишу 
зараде свих оних који раде у јавној управи, изузев привредних субјеката", рекла је она. 

Удовички је навела да се на томе увелико ради јер морају да се дефинишу, каталогизирају сви 
послови. 
Оно што је новитет у закону, како је објаснила министарка, је што се неће гледати само 
квалификација неког запосленог већ посао и његова сложеност, колико је одговоран, колико 
се ради у тешким условима. 

"То гледамо да вреднујемо за све секторе, по истим принципима иако је то некада тешко 
поредити, да добијемо платне групе и разреде у оквиру сваке групе, који ће нам омогућити да 
праведно или праведније то одређујемо", рекла је Удовички, истичући да ће то бити процес 
који неће моћи да се уради преко ноћи. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/udovicki-zakonom-do-pravednije-raspodele-zarada


11 

 

Она је рекла да ћемо "у почетку морати да се задржимо на томе да су масе зарада у сваком 
сектору мање-више непромењене али ћемо знати какви треба да буду односи плата у 
наредном периоду". 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zasticen_je_status_penzije_kao_ekonomske_kategorije.4.html?news_id=2896
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Savez penzionera podržao stavove PUPS-a oko mera štednje 

Zaštićen je status penzije kao ekonomske 
kategorije 
AUTOR: E. D. 

Beograd - Savez penzionera Srbije u celosti podrţava stavove PUPS-a u vezi s konceptom fiskalne 

konsolidacije i mere štednje Vlade Republike Srbije. Predlog Vlade da se penzije od 25.000 dinara, 

a koje prima 1.038.392 penzionera ili 60 odsto ukupne penzionerske populacije, neće umanjiti i da 

će penzije od 25.000 do 35.000, koje prima 361.280 penzionera, biti, prema izjavi predsednika 

Vlade, umanjene za 3,1 odsto, a to je oko 22 odsto od ukupnog broja penzionera, što sve ukupno 

iznosi preko 82 odsto te populacije, umnogome će umanjiti finansijski udar na najugroţenije 

penzionere, saopštio je juče Savez penzionera Srbije. 
- To znači da će time biti sačuvan status penzije kao ekonomske kategorije, što je vrlo vaţno i da 
će se na taj način sprečiti stalni pokušaji da se penzija tretira kao socijalna kategorija. Penzija je 
lična svojina, stečena uplatom doprinosa tokom celog radnog staţa, pa se predloţeno umanjenje 
penzija određenom broju penzionera sa većim penzijama mora smatrati solidarnom doprinosom za 
smanjenje budţetskog deficita i javnog duga. U Savezu penzionera imamo, takođe, stalne zahteve 
penzionera sa malim penzijama da se smanji raspon između najniţih i najvećih penzija. Bitno je da 
predlogom ovih mera nisu narušeni utvrđeni odnosi penzija, čime je sačuvan osnovni princip 
sistema PIO - navodi se u saopštenju. 

Dodaje se da je, takođe, ispoštovan i jedan od osnovnih temelja PIO, a to je da penzije dele 
sudbinu plata u javnom sektoru, jer su prvi put istovremeno sa penzijama umanjene i plate, što 
znači da penzije prate plate. 

- Za Savez penzionera pri prihvatanju koncepta predloţenih mera bitna je konstatacija predsednika 
Vlade Republike Srbije da ovo smanjenje penzija i plata ima privremeni karakter, dok se 
ekonomsko stanje zemlje ne poboljša, primenom paketa reformskih mera Vlade. To znači da se 
mora mnogo brţe izvršiti suštinska i dubinska reforma celokupne ekonomske politike, od povećanja 
investiranja i otvaranja novih radnih mesta, efikasnije poreske politike, brţeg suzbijanja sive 
ekonomije, do restruktruriranja javnih preduzeća, reorganizacije javnog sektora i dr. Jedino na taj 
način, po našem mišljenju, mogu da se ostvare proklamovane mere i da se obezbedi privredni rast i 
poboljšanje celokupnog napretka zemlje - zaključuje se u saopštenju Saveza penzionera. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zasticen_je_status_penzije_kao_ekonomske_kategorije.4.html?news_id=289697
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