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http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:508358-Krusevacka-Zvezda-Prodali-lokal-da-plate-

dugove 

Kruševačka „Zvezda”: Prodali lokal da plate dugove 
S. BABOVIĆ  

Konfekcija „Zvezda” iz Kruševca od poslovnog prostora podmiruje obaveze. Osnovni sud 
prodao je „Zvezdin” lokal u centru Kraljeva, od čega će biti isplaćene zaostale plate i dug za 

struju 

LOKAL kruševačke Konfekcije „Zvezda“ u centru Kraljeva prodao je juče Osnovni sud u Kraljevu, po 
ceni od 26,7 miliona dinara. Od tih para biće isplaćene zaostale plate bivšim radnicima, ali i dug za 
struju od 3,8 miliona dinara, zbog čega su u mraku od 24. juna. 
 

U rukovodstvu iznose da lokal nije „otišao“ u bescenje. Početna cena bila je 1.600 evra po 
kvadratu, ali je dostigla 3.667. 
- Moţemo da budemo zadovoljni. Čim izmirimo dug, pokrenućemo proizvodnju za „Monu“ - kaţe 
Milorad Ilić, direktor Konfekcije „Zvezda“. - Ugovor sa našim poslovnim partnerom imamo za celu 
godinu tako da posao nije izgubljen. Dogovor je da šijemo do 2.000 odevnih predmeta mesečno. 
I kada se uključi struja, meĎutim, „Zvezda“ će još biti u problemima. Rok za prodaju je 15. 
septembar, a zainteresovanih strateških partnera za sada nema. Ilić iznosi da je olakšavajuća 
okolnost za ovu firmu činjenica da je 80 odsto ogromnih dugovanja isključivo prema drţavi: 
- Nadamo se da ćemo naći strateškog partnera. Vaţno je da pokrenemo proizvodnju, jer će i tada 
biti interesovanja, a i drţava je voljna da otpisuje dugove potencijalnom kupcu. 
Oteţavajuća okolnost za oporavak konfekcije su i tuţbe radnika. Gotovo 180 bivših tekstilaca na 
sudu traţi svoj novac, a naš sagovornik iznosi da od raspoloţenja tih tuţilaca, na koje „otpada“ 15 
posto „Zvezdinih“ dugovanja, zavisi i dalje ponašanje drţave. Kako dodaje, ako se u firmi proglasi 
stečaj, radnici neće imati prava na sva potraţivanja, već samo ona na nivou garantovane zarade. 
 

TRI SLUŢBENIKA, PORTIR I DIREKTOR 
KADA je Konfekcija „Zvezda“ ušla u prvi stečaj imala je 800 radnika. Lane je putem socijalnog 
programa za koje je drţava izdvojila milion evra, preduzeće napustilo 148 zaposlenih, pa je pored 
direktora ostalo samo troje sluţbenika i jedan portir. Još desetak radnika ima ugovor na odreĎeno, 
a 60 krojača je bilo angaţovano putem Nacionalne sluţbe za zapošljavanje dok se šilo za „Monu“. 
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http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:508458-Diloit10-firmi-iz-Srbije-medju-500-najboljih 

Diloit:10 firmi iz Srbije među 500 najboljih 
Tanjug  

Deset kompanija iz Srbije našlo se ove godine među 500 najboljih u centralnoj Evropi, po 

osnovu ostvarenih prihoda od prodaje u 2013. godini, a najbolje pozicionirani su NIS, EPS i 

Fijat Automobili Srbija 

Deset kompanija iz Srbije našlo se ove godine meĎu 500 najboljih u centralnoj Evropi, po osnovu 
ostvarenih prihoda od prodaje u 2013. godini, a najbolje pozicionirani su NIS, EPS i Fijat Automobili 
Srbija, saopštila je danas revizorsko-konsultantska kuća Diloit. 

Broj srpskih firmi na tradicionalnoj rang listi Diloita (Deloitte) "Top 500 kompanija u centralnoj 
Evropi", porastao je sa prošlogodišnjih osam na ovogodišnjih 10, a najbolje pozicionirana Naftna 
industrija Srbije - na visokom 63. mestu, prošle godine je ostvarila prihod od 2,29 milijardi evra. 

Najbolja kompanija u centralnoj Evropi je, kao i prošle godine, poljski PKN Orlen, slede maĎarski 
MOL i Škoda auto. 

NIS je, kako je navedeno u saopštenju Diloita, popravio poziciju u odnosu na prethodnu listu, kada 
je bio pozicioniran na 78. mestu. 

Drugi najbolje plasirani iz Srbije je Elektroprivreda Srbije koja je zauzela 85. mesto, dok je 
kompanija Fijat Automobili Srbija, koja se po prvi put našla na listi, zauzela 115. mesto. 

Na listi Top 500 kompanija u centralnoj Evropi, sledeća srpska firma je trgovinski lanac Delez Srbija 
na 228. poziciji, a sledi trgovac strujom u vlasništvu Vuka Hamovića, EFT Investments na 261. 
mestu. 

Slede Srbijagas na 387. mestu, Tarket Bačka Palanka na 418. poziciji, pa trgovinski lanci Merkator-S 
na 427, i Idea Beograd na 490. mestu. 

Posmatrajući region, na Diloitovoj listi ove godine su se našle ukupno 42 kompanije iz Srbije, 
Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Bosne i Hercegovine. 

Najbolja kompanija u regionu, prema ovoj listi, je hrvatski Agrokor Ivice Todorića, koji je u 2013. 
odstvario prihod od prodaje od 3,97 milijardi evra. 

Posmatrano sa aspekta neto dobiti, najbolju 2013. godinu u regionu je imao NIS, sa 428 miliona 
evra neto dobiti, dok se na drugoj poziciji našao, Hrvatski Telekom, sa ostvarenom dobiti od 190 
miliona evra. 

Najviše predstavnika na listi Diloita ove godine ima Slovenija, njih 16, dok Hrvatska ima 12, Srbija 
10, BiH tri, a Makedonija samo jednu kompaniju na listi. 

Prema podacima Diloita, ukupan prihod od prodaje svih 500 vodećih kompanija u centralnoj Evropi 
iznosio je u 2013. više od 712 milijardi evra, ali ukupan prihod od prodaje je opao za 0,4 odsto u 
odnosu na 2012. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:508458-Diloit10-firmi-iz-Srbije-medju-500-najboljih
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Najbolja kompanija u centralnoj Evropi je, kao i prošle godine, poljski PKN Orlen, i pored pada 
prihoda u evrima za 5,8 odsto, a slede maĎarski MOL na drugom i Škoda auto na trećem mestu. 

Prema istim podacima, najveći rast prihoda od skoro tri odsto u 2013. godini zabeleţio je 
industrijski sektor, a to je uglavnom rezultat dobrog stanja automobilske industrije. Sektor 
nekretnina, predstavljen sa sedam kompanija, pretrpeo je najveći pad prihoda od 15,7 odsto. 

U sektoru tehnologije, medija i telekomunikacija (TMT), u 2013. je zabeleţen sličan pad prihoda u 
evrima kao i u prethodnoj godini, 4,9 odsto u 2013. i 3,2 odsto u 2012. Kada je reč o sektoru široke 
potrošnje i transporta, on je u 2013. zabeleţio rast prihoda za 1,1 odsto, što je daleko manje od 
rasta od 4,8 odsto koliko je iznosio u 2012. 

"Usporavanje je uzrokovano prvenstveno slabijim rezultatima proizvodača robe široke potrošnje, 
kod kojih je prosečan rast iznosio oko 1,8 odsto, za razliku od 2012. kada je bio 10,7 odsto. U 
manjoj meri, uzrok su i slabiji rezultati sektora trgovine na malo", izjavio je Ţarko Mijović, partner 
u Diloitu, a navodi se u saopštenju. 

Najveći broj kompanija sa liste dolazi iz sektora robe široke potrošnje i transporta, njih 179 i 
energetskog sektora, 146. 

Diloit je, inače, sastavio i listu 50 najvećih banaka na osnovu aktive i listu 50 vodećih 
osiguravajućih društava na osnovu bruto obračunate premije za istu godinu. 

U centralno-evropskom bankarskom sektoru, prva na listi je PKO BP banka, koja je ostvarila rast 
vrednosti aktive od 1,7 odsto i neto dobit u iznosu od 705 miliona evra. 

Vodeću poziciju na listi osiguravajućih kuća drţi poljsko osiguravajuće društvo PZU, dok je srpsko 
Dunav osiguranje na 50. mestu. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/492278/Ne-postoji-mogucnost-da-retroaktivno-dokupite-staz 

Ne postoji mogućnost da retroaktivno dokupite staţ 

Danijela Nišavić  

GraĎani koji bi ţeleli retroaktivno da dokupe staţ, a da bi otišli u starosnu penziju, to ne mogu da 

učine. Jedino što mogu, ako je to uslov za penziju, da u postupku penzionisanja uplate doprinose 

za staţ za koji poslodavac nije platio doprinose, a osoba je u tom periodu bila u sistemu osiguranja. 

Retroaktivnost, ne postoji. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/492278/Ne-postoji-mogucnost-da-retroaktivno-dokupite-staz
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- Doprionosi za penzijsko i invalidsko osiguranje graĎani mogu samostalno da uplaćuju po članu 15 

Zakona o PIO, ali najviše 30 dana. Ove uplate su mesečne, na jednu od 13 ponuĎenih osnovica - 

objašnjavaju za "Blic" u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje. 

  

Osnovice se usklaĎuju svaka tri meseca. Poslednje, koje sada trenutno vaţe primenjivaće se do 31. 

oktobra. 

  

Uslovi za prevremenu starosnu penziju od 1. januara 2015. su: za 

muškarce 55  

godina ţivota i 40 godina staţa osiguranja, a za ţene 54 godine i četiri 

meseca ţivota i 36 godina i 4 meseca staţa osiguranja. 

  

Penzija se trajno umanjuje za 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih 

godina ţivota propisanih za sticanje prava na starosnu penziju, a to je 

65 godina ţivota za oba pola. Umanjenje za prevremenu starosnu 

penziju maksimalno moţe iznositi 20,4 procenta. 

  

- Samo u momentu podnošenja zahteva, ako je staţ uslov za ostvarenje 

prava, a postojala je uredna prijava na osiguranje, a poslodavac više 

ne postoji ili je u stečaju, osiguranik moţe da uplati nedostajuće 

doprinose, kako bi stekao uslov za penziju, odnsono za ostvarivanje 

nekog prava kod Nacionalne sluţbe za zapošljavanje - ističu u 

Republičkom fondu za penzijsko I invalidsko osiguranje. 

  

Inače, dokup staţa kao katerogija nije postojao ni u starom Zakonu o PIO, niti je predviĎen novim 

zakonom koji stupa na snagu 1. januara 2015.godine. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/492199/Radnici-Agroziva-strajkuju-gladju-i-cekaju-Vucica 

Radnici Agroţiva štrajkuju glađu i čekaju Vučića 

Beta  

Deo radnika kompanije Agroţiv u stečaju od sinoć štrajkuje u zgradi opštine Ţitište, a nekoliko 

radnika je od jutros započelo štrajk glaĎu. 

Osnovica 

Najniţa osnovica iznosi 

35 odsto prosečne 

republičke zarade iz 

prethodnog tromesečja, 

a najviša pet prosečnih 

plata. 

To znači da se mesečni 

izdatak za doprinos za 

penzijsko invalidsko 

osiguranje kreće od 

5.646,16 dinara do 

80.659,80 dinara. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/492199/Radnici-Agroziva-strajkuju-gladju-i-cekaju-Vucica
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Predsednik sindikata "Nezavisnost" Jovica Katić rekao je agenciji Beta da su se na taj korak odlučili 

jer je istekao rok da nadleţni odgovore na pitanja - kada će im biti isplaćene zarade, šta je sa 

socijalnim programom i statusom radnika  kompanije Agroţiv. 

  

- Mi smo naše zahteve uputili predsedniku opštine Ţitište i traţili smo da nam on odgovori ili dovede 

institucije koje su za to nadleţne i odgovore nam. Traţimo zvanične odgovore - rekao je on. 

  

Katić je naveo da su radnici pozvali premijera Vlade Srbije Aleksandra Vučića da ih poseti, kako bi 

ga upoznali sa svim dešavanjima u Agroţivu, jer, kako veruje, Vlada Srbije nije upoznata sa tim 

kako je Agroţiv došao u tešku situaciju. 

  

Radnicima se sinoć obratio direktor Agroţiva Predrag Amidţić koji je izrazio uverenje da će 

socijalni program za sve radnike kompanije biti obezbeĎen, ali nije rekao i kada radnici mogu 

očekivati sprovoĎenje tog socijalnog programa. Radnici su u štrajku od 19. maja. 

  

Vlasnik Agroţiva je preduzeće Srbijagas, preduzeće je u stečaju, a u medjuvremenu je Kompanija 

BG Mibras iz Beograda kupila deo kapaciteta Agroţiva i započela proizvodnju i preradu ţivinskog 

mesa u pogonima u Ţitištu. 

  

Trenutno je u pogonima angaţovano oko 100 do 150 radnika Agroţiva, uposleno je još oko stotinak 

ljudi koji su bili na evidenciji Sluţbe za zapošljavanje, ali je, prema rečima Jovice Katića, sudbina 

za oko 800 ljudi neizvesna jer nema ni zarada, a ni socijalnog programa. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/NIS-po-prihodu-na-63-mestu-u-centralnoj-Evropi.sr.html 

НИС по приходу на 63. месту у централној 
Европи 

На ранг-листи „Топ 500 компанија” по оствареним приходима од продаје у 2013. години нашло 

се 10 компанија из Србије, две више у односу на претходну 

На традиционалној ранг-листи „Топ 500 компанија у централној Европи”, ревизорско-
консултантске куће „Дилоит” на основу остварених прихода од продаје у 2013. години, нашло 
се 10 компанија из Србије. Две више у односу на претходну. Најбоље се пласирала Нафтна 
индустрија Србије (НИС), која је са оствареним приходима од 2,29 милијарди евра у 2013. 
години са прошлогодишњег 78. скочила на 63. место на листи. Друга наша најбоље пласирана 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/NIS-po-prihodu-na-63-mestu-u-centralnoj-Evropi.sr.html
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компанија је Електропривреда Србије (ЕПС), која је заузела 85. место. Следи „Фијат 
аутомобили Србија”, који се први пут нашао на листи на 115. месту. „Делез Србија” је на 228. 
позицији, а „ЕФТ инвестментс” је на 261. месту. 

„Србијагас” је заузео 387. место, „Таркет” – Бачка Паланка 418. место, „Меркатор-С” 427, а 
„Идеа Београд” је заузела 490. место на листи „Топ 500 компанија у централној Европи.” 
У сектору осигурања, „Дунав осигурање” је на 50. месту на листи 50 водећих осигуравајућих 
друштава у централној Европи. 
На прва четири места на листи није било промена. Као и претходне године, прво место заузео 
је пољски „ПКН Орлен”, а следе мађарски МОЛ и „Шкода ауто”. 

На листу 500 највећих компанија у централној Европи ове године су се пласирале укупно 42 
компаније из Србије, Хрватске, Македоније, Словеније и Босне и Херцеговине. Словенија је и 
ове године забележила највише представника – чак 16, Хрватска 12, док Босна и Херцеговина 
има три компаније на листи, а Македонија једну. 

„Агрокор” је највећа компанија из нашег региона са остварених 3,97 милијарди евра прихода 
од продаје, а посматрано по оствареној нето добити најбољи резултат у 2013. години у региону 
имао је НИС са 428 милиона евра. На другој позицији се нашао „Хрватски Телеком” са 
оствареном добити од 190 милиона евра. 

Ал. М. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Stednja-proveren-evropski-recept-protiv-bankrota.sr.html 

Штедња проверен европски рецепт против бан-
крота 

У кожи Душана Вујовића, било је много европских министара финансија, који су током кризе 

смањивали плате и пензије 

Све док може да бира ниједан министар финансија неће посегнути за смањењем пензија и 
плата у јавном сектору. Од ове непопуларне мере једино је непопуларније да земља банкроти-
ра. У овој ситуацији сада се налази Душан Вујовић, српски министар финансија, а како је бити 
у његовој кожи можда најбоље знају његове колеге које су ту меру већ примениле. 

Како показује студија „Фискална консолидација у Европи”, коју су за потребе Европске коми-
сије урадили економисти Волтер Кикерт, Тина Рандма-Лив и Рин Сави у 13 земаља плате су то-
ком кризе биле замрзнуте, шест министара финансија је смањивало зараде запосленима у јав-
ном сектору, а у скоро свим државама спроведена је пензиона реформа. 

Србија је у кризу ушла као умерено задужена земља. Наш јавни дуг био је испод 30 одсто бру-
то домаћег производа (БДП), односно свега што привреда створи за годину дана, а минус у ка-
си био је на нивоу од око три до четири одсто БДП-а. У Европи је ситуација углавном била обр-
нута. И док су земље Старог континента углавном кризу искористиле да смање буџетске дефи-
ците, у Србији се дешавао обрнут процес. Тако сада наш јавни дуг, након што је у земљу сти-
гло арапских милијарду долара прелази 70 одсто БДП-а, а минус у каси је већи од осам одсто. 
С обзиром на то да је већина земаља пре нас применила оштре мере штедње, за Србију је ко-
рисно њихово искуство. У чак 11 земаља било је замрзнуто запошљавање, а такође је било и 
отпуштања у јавном сектору. Готово све анализиране земље повећавале су порез на додату 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Stednja-proveren-evropski-recept-protiv-bankrota.sr.html
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вредност (ПДВ) и акцизе. Било је и земаља које су смањивале намете, попут Белгије и Данске, 
али у њима су пореска оптерећења и пре кризе била врло висока. 

Прве су за смањењем плата посегнуле Летонија и Литванија, још 2009. године. Оне су тада на-
зиване болесницима европске привреде, а стопе смањења зарада биле су веће од 10 одсто. У 
Естонији су, на пример, у првом налету кризе, плате смањиване од 10 до 20 одсто. Мађарска 
је, на пример, у кризу ушла у посебно деликатној ситуацији. Пред изборе 2002. године плате 
државним службеницима биле су повећане 50 одсто, а уведена је тринаеста плата. Већ 2009. 
године укинута је 13. плата, а све зараде су замрзнуте. Иначе, и наша земља је замрзла плате 
2009. године. У Шпанији су лични приходи државних службеника смањени током 2010. године 
за пет одсто. Затим су следеће године замрзнуте, да би 2013. поново биле смањене за седам 
одсто. Нова запошљавања била су забрањена. Строге мере штедње уздрмале су владу, која је 
пала 2011. године. 

Било је и смањења пензија примењене у многобројним земљама, али је висина кресања при-
мања варирала. Смањење пензија, њихово замрзавање или умањење повишица примењено је 
у неколико земаља као што су Естонија, Словенија, Шпанија, Велика Британија. Старосну гра-
ницу за одлазак у пензију подигле су Белгија, Естонија, Норвешка и Велика Британија. 

– Искуство европских земаља у смањењу фискалног дефицита нарочито је важно, јер се код 
нас јављају врло необични и нереални предлози, који по правили не захтевају одрицање – на-
воде аутори „Кварталног монитора”, публикације коју издаје Економски факултет, у једној од 
својих анализа. 

– Према неким од предлога, кључна мера за смањење дефицита је замена скупих кредита јеф-
тиним. Овај предлог је немогуће остварити због релативно скромне уштеде. Ако би држава 
арапских милијарду долара, хипотетички, искористила да врати део скупих кредита, не би 
остварила никакве уштеде, јер би се кроз неколико месеци поново задужила по знатно већој 
каматној стопи како би покрила минус у каси, наводи се у овој публикацији. 

Алтернативни предлог подразумева да се фискални дефицит смањи у односу на БДП, односно 
да се повећа економски раст, што је у нашем случају практично немогуће, сматрају стручњаци 
са Економског факултета. „Успешна фискална консолидација у Србији, као и у другим земља-
ма, мораће да се ослања на врло конкретне мере, попут смањења расхода за плате и пензије, 
реформу државних предузећа, здравства, образовања... Због кашњења у примени Србија ће 
сада морати да спроведе оштрије мере него већина других европских земаља”, кажу стручња-
ци Економског факултета у Београду. 

Аница Телесковић 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Nema-vise-dokupa-staza.sr.html 

„ПОЛИТИКА” ОДГОВАРА НА ПИТАЊА О НОВОМ ЗАКОНУ О ПЕНЗИЈАМА 

Нема више докупа стажа 

Доприноси за пензијско-инвалидско осигурање могу се уплатити највише 30 дана уназад 

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

Законодавац не само да је, дакле, пооштрио услове за пензионисање увођењем казни и за му-
шкарце и за жене, већ је померио границу за одлазак жена у пензију, све у циљу смањења оп-
терећења на буџет. Како би читаоцима појаснили неке од нејасноћа које доноси нови закон, 
„Политика” ће због великог интересовања читалаца наставити да одговора на питања која су у 
међувремену стигла нашој редакцији. 

Питање – Имам 54 године и непуних шест година стажа. Занима ме да ли могу да откупим го-
дине радног стажа уназад, колико година максимално и како да уплаћујем себи доприносе да 
бих остварио неку пензију?  
Одговор – Да бисте остварили право на старосну пензију потребно Вам је минимум 15 година 
стажа осигурања. Године стажа које Вам недостају за старосну пензију не можете уплатити ре-
троактивно за ранији период када сте били ван осигурања. 
Доприносе за пензијско и инвалидско осигурање можете самостално да уплаћујете по члану 15 
Закона о ПИО, највише 30 дана уназад, уз напомену да се ове уплате врше месечно на основи-
цу коју сами одаберете од 13 понуђених. 

Основице се усклађују на свака три месеца о чему се сами информишете на огласној табли у 
филијали Фонда ПИО или преко нашег сајта www.pio.rs 
Уколико се одлучите за овај вид осигурања, потребно је да поднесете захтев надлежној 
филијали ПИО, а образац захтева као и детаљније информације о овом осигурању можете да 
погледате такође на нашем сајту. 

Питање – Рођена сам 18. октобра 1956. и имам радог стажа од 3. 2. 1981. до 11. 5. 1981. у 
једној фирми и у другој, у којој и данас радим, а где сам запослена од 13. 9. 1982. године. Све 
године стажа су ми уплаћене као и доприноси, па ме занима када стичем први услов за 
пензију? Имам ли права на накнаду са завода као што је то до сада било, да ли ћу морати да 
плаћам пенале? 
Одговор – С обзиром на то да стаж осигурања који сте остварили до сада (32 године и три 
месеца), Ви не можете да испуните услов за превремену старосну пензију, јер је у 2015. 
години услов за жене осигуранике 36 година и 4 месеца стажа осигурања. 
Према подацима које сте навели, право на старосну пензију стичете 2018. године када 
навршите 62 године живота, без умањења. 

Ако сте радни однос раскинули као технолошки вишак, о својим правима се информишите у 
Националној служби за запошљавање. 

Према закону постоји новчана накнада за случај незапослености и посебна новчана накнада за 
случај када је запослени узео отпремнину, по одобреном социјалном програму, али му 
недостаје до пет година за остваривање првог услова за пензију. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Nema-vise-dokupa-staza.sr.html
http://www.???.??/
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Уколико дође до промена прописа о пензијском и инвалидском осигурању у току трајања права 
на ову посебну новчану накнаду, или по њеном истеку, наставља се исплата накнаде до 
испуњавања првог услова за остваривање права на пензију. 

Дакле, корисници посебне новчане накнаде пет година до пензије неће имати проблем са 
наставком исплате новчане накнаде до испуњења услова за пензију у складу са промењеним 
прописима ПИО. 

Посебна новчана накнада исплаћује се на основу одлуке о утврђивању програма за решавање 
вишка запослених у процесу рационализације, реструктурирања и припреме за приватизацију. 

(Сутра дуги наставак) 
Јасна Петровић-Стојановић 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/ili-mesecna-plata-od-13000-dinara-ili-ulica 

Или месечна плата од 13.000 динара или улица 
 

Мада је Влада Србије прописала да послодавци морају да плаћају радни сат минимално 
115 динара, односно 21.160 динара месечно, многе газде то не поштују па уместо 
загарантованог износа исплаћују знатно мање. Обратила нам се читатељка А. М. која већ 

Што тежи посао то мања зарада 

неколико месеци ради у једном новосадском бутику у центру града, тврдећи да јој газда 
месечно исплаћује 13.000 динара. Она додаје да су јој продавачице у другим бутицима рекле 
да им је плата око 15.000 динара, а исто толико примају и запослени у суседним кафићима.. 

Да је то истина лако је и брзо проверити, само што радници званично не смеју ни да писну. 
Због велике незапослености, избор је једноставан и бруталан: или плата од 13.000 динара или 
улица. 

Јавна је тајна да многе газде, поготово у трговини и угоститељству, запосленима дају знатно 
мање од загранатованог минималца, а прековремени рад ни не плаћају. Најчешће газде 
радницама нуде дневницу која је знатно мања од минималне, а сат рада плаћају далеко испод 
гарантованих 115 динара у нето износу. Тако уместо да за осмочасовно време минимално 
исплаћују 920 динара дневно, они дају упола мање. Уз све то, правило је да су радници у 
угоститељству, трговини и грађевинарству запослени на црно па самим тим газда не плаћа за 
њихов рад нити порезе нити доприносе. Постоји део запослених које газде обмањују причом 
да им заправо дају минималац од 21.160 динара, али када од њега одбију порезе и доприносе, 
за исплату остаје 13.000 или нешто више нето плате. Међутим, то није тачно јер да су их 
пријавили, они би на минималну зараду од 21.160 динара нето морали да плате још око 7.000 
динара за порезе и доприносе па би бруто плата сваког запосленог била 28.582 динара 
месечно. То би значило да они за сваког радника издавајају 28.582 динара месечно, да 
запосленом дају 21.160 нето а ресто новца држави. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/ili-mesecna-plata-od-13000-dinara-ili-ulica
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Када газда запосленог држи на црно и даје му плату од само 13.000 до 15.000 динара, он само 
на једном раднику којем би по закону морао дати минималац заправо зарађује готово исто 
толико колико му исплаћује. То каже проста рачуница: уместо да раднику даје месечно 
минималац од 21.160 динара, а држави 7.422 за порезе и доприносе, њега готово целодневни 
рад у бутику кошта само 13.000 динара. Но, пошто је армија незапослених све већа, газде су 
добиле прилику да им радници раде и за плате знатно мање од минималца. Једини лек за то је 
да се радници обрате Инспекцији рада, што они ретко чине јер им треба и тако мала зарада. 
Газде су управо тога свесне и због тога и могу да неком ко цео дан ради у бутику или кафићу 
дају мање и од законског минималца. 

Иначе, ваља знати да минимална зарада није иста сваког месеца и да зависи од броја часова 
рада. То би свакако морали знати запослени који пристају на то да раде за минималац и да се 
не изненаде када им једног месеца газда да један износ плате а другог други. Наиме, нема 
сваки месец исти број радних дана и радних сати, а мера за исплату минималца су радни 
часови. Нето зарада по радном сату јесте у свим месецима 115 динара, али када се она 
помножи с бројем радних часова, износ минималне зараде се мења. Како се мења износ нето 
минималне зараде, тако се мења и износ бруто минималне зараде. На број радних сати утичу 
како дужина месеца, тако и празници, односно нерадни дани, за које, по закону, не следује 
зарада по радним сатима. То пак значи, да минималац није исти током целог периода за који 
га Влада Србије утврђује већ да он искључиво зависи од радних сати и да је зато различит из 
месеца у месец, а да је у пуном износу од 21.160 динара једино у јануару, јулу, октобру и 
децембру, док је у преосталих осам у умањеном износу. 

Љ. Малешевић 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/gligorov-ne-smanjivati-plate-svima-isto 

Глигоров: Не смањивати плате свима исто 
 

Смањивање плата и пензија линеарно, односно свима за исти проценат, погрешно је, 
сматра економиста Владимир Глигоров, и објашњава да би такво решење повећало 
неправичност и лоше утицало на мотивисаност радника, а у случају пензија – додатно 

би осиромашило најугроженије грађане. 

– Линеарна решења изгледају најлакша јер постоји привид да се сви третирају једнако. А то 
није тачно. Постићи ће се да сви буду незадовољни, што може да изгледа као политички 
најјефтиније, али ће се повећати већ постојеће неправичности, што ће деловати негативно и 
на ефикасност и на радну мотивисаност – рекао је Танјугу Глигоров, који је, иначе, сарадник 
Бечког института за економска истраживања. 

Плата је накнада за рад, додаје он, па би у складу с тим и њен износ требало да се усклади с 
тим колико је конкретна особа продуктивна. 

Он сматра да линеарно смањивање свакако неће моћи да се примени када је реч о пензијама 
јер, како каже, има доста веома малих пензија, и то би повећало немаштину и социјалне 
проблеме. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/gligorov-ne-smanjivati-plate-svima-isto
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– Накнаде за рад и пензије би требало утврдити кроз реформу јавног сектора и социјалних 
трансфера, што није краткорочна ствар – рекао је Глигоров. 

Како ће и колико примања бити смањена, видеће се у ребалансу буyета за 2014, чије је 
доношење најављено за овај месец, а Глигоров упозорава на то да би, смањење плата и 
пензија могло деловати рецесионо. 

Проблем би, по његовим речима, могао бити и дубљи, ако и у наредном периоду изостане 
привредни раст. То би, сматра он, могло довести и до новог смањења примања запослених у 
јавном сектору. 

– Само смањење плата ће утицати рецесионо, мада није јасно тачно колико. Ако би привредни 
раст изостао и у следећим годинама, фискални проблеми би остали исти или би се погоршали. 
Онда би биле потребне додатне мере штедње, што би значило да би се стање, социјално и 
привредно, погоршало – рекао је Глигоров. – Плате и пензије морају да прате продуктивност и 
способност људи да штеде. Наравно, ако нема пара, онда је држава спремнија да покрива 
губитке и субвенционише профите, а онда ће се смањивати плате. У том случају, смањења би 
могла бити значајна, имајући у виду да су изгледи привредног опоравка прилично рђави. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_kupuju_krusevacke_firme.4.html?news_id=288319 

Radnici kupuju kruševačke firme 
AUTOR: BETA 

Kruševac - Samostalni sindikati u dve kruševačke firme u restrukturiranju, Fabrici maziva i 

pekarskoj industriji „Branko Perišić“ započeli su organizovanje radnika kako bi kroz konzorcijum 

učestvovali u privatizaciji svojih preduzeća. 
 Predsednik sindikata Milenko Mihajlović rekao je da su odbori sindikata u tim preduzećima 
pokrenuli inicijativu o formiranju radničkih konzorcijuma, koju je podrţao lokalni Socijalno-
ekonomski savet. „To su ţiva, proizvodna preduzeća, koja bez dinara drţavnih subvencija 
funkcionišu nakon raskida privatizacije, imaju redovna primanja, solidnu proizvodnju i nedopustivo 
bi bilo da u budućoj privatizaciji dobiju loše vlasnike, kao što se već jednom desilo“, rekao je on. 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=09&dd=02&nav_id=895149 

Kruševac:Sam sebi si najbolji gazda 
IZVOR: BETA 

Kruševac -- Odbori sindikata u dva kruševačka preduzeća pokrenuli su inicijativu o formiranju 

radničkih konzorcijuma, kako bi učestvovali u privatizaciji. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_kupuju_krusevacke_firme.4.html?news_id=288319
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=09&dd=02&nav_id=895149
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 Samostalni sindikati u dve kruševacke firme u restrukturiranju, Fabrici maziva (FAM) i pekarskoj 

industriji "Branko Perišić" započeli su organizovanje radnika, da bi kroz konzorcijum učestvovali u 

privatizaciji svojih preduzeća. 

Predsednik Samostalnog sindikata u Kruševcu Milenko Mihajlović rekao je agenciji Beta da su odbori 

sindikata u tim kruševačkim preduzećima u skladu sa Zakonom o privatizaciji, pokrenuli inicijativu 

o formiranju radničkih konzorcijuma, koju je podrţao lokalni Socijalno-ekonomski savet.  

 

"FAM i 'Branko Perišić' su živa, proizvodna preduzeća, koja bez dinara državnih subvencija 

funkcionišu nakon raskida privatizacije, imaju redovna primanja, solidnu proizvodnju i 

nedopustivo bi bilo da u budućoj privatizaciji dobiju loše vlasnike, kao što se već jednom desilo, te 

budu izbrisana sa privredne mape", rekao je on.  

 

U pekari "Branko Perišić" je, kako je kazao predsednik kruševackog Samostalnog sindikata, anketa 

pokazala da je oko 200 od ukupno 230 radnika zainteresovano za konzorcijum, a u Fabrici maziva 

anketa je u toku.  

 

Milenković je podsetio da Kruševac ima pozitivno iskustvo sa radničkim konzorcijumima, a onaj koji 

je kupio "Jugoprevoz" imao je 535 članova i bio najbrojniji u Srbiji.  

 

Agencija za privatizaciju započela je taj postupak u osam kruševačkih preduzeća u 

restrukturiranju, koja zapošljavaju ukupno oko 3.700 radnika, odnosno, prema Milenkovićevim 

navodima, najveći deo realnog sektora koji u tom gradu broji svega oko 4.500 ljudi. 

 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/vrsac/ko-ce-pokupiti-kajmak-sa-vrsackog-vina_515439.html 

Ko će pokupiti "kajmak" sa vršačkog vina? 

VRŠAC -  

Budući vlasnik Vršačkih vinograda dobiće dobro razrađeno trţište, izvrsne stručnake i radnike, 

vinograde, smeštajne kapacitete. Potrebno je samo da se uloţi u modernizaciju proizvodnje. 

Prve ponude zainteresovanih očekuju se u drugoj polovini septembra. 

Nade se polaţu i u Agenciju za privatizaciju, jer dosadašnje neuspešne prodaje tajkunima samo su 

"čerupale" firmu i Vršačke vinograde ostavile u velikim dugovima. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/vrsac/ko-ce-pokupiti-kajmak-sa-vrsackog-vina_515439.html
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Sindikati i mali akcionari posle loših iskustava ne kriju sumnje, jer nije mnogo učinjeno na zaštiti 

drţavne imovine i njihove svojine. 

Obraćali su se predsedniku drţave i premijeru, pisali su i evropskim institucijama, ali za sada još 

nije bilo valjanih odgovora. 

Inače, u najvećem vinskom podrumu u ovom delu Evrope nalaze se zalihe oko 9,5 miliona litara 

vina, a od ovogodišnjeg roda očekuje se novih šest miliona litara. 

Ovih dana završavaju se radovi na pripremi podrumskih prostora za prijem novog roda. Sve ovo 

moglo je da se uradi zahvaljujući izvrsnom kvalitetu vina koje se izvozi najviše u Crnu Goru i Bosnu 

i Hercegovinu, ali i u Kinu, Nemačku, Australiju, Francusku... 

Komercijalni direktor Dejan Nestorov izjavio je da su stručnjaci i 240 stalnih radnika naporno radili 

i uspeli da zaštite i odrţe zasade vinove loze. 

Kako je rekao, troškovi zaštite roda bili su veliki, u minuloj sezoni bilo je sedam prskanja, ali je rod 

na 1.100 hektara sačuvan i očekuje se prosečnih sedam tona po hektaru. 

Berba rane sorte "šasle" počinje ovih dana i tu će posao naći stotinak radnika iz vršačkog kraja. Za 

berbu kasnijih sorti, koja će trajati izmeĎu 45 i 60 dana, ovde će doći oko 400 sezonaca sa juga 

Srbije. 

Kako Nestorov izričito naglašava, zarade radnika i troškovi proizvodnje finansirani su od prodaje 

vina iz sopstvenih rezervi. 

Drţava, dodaje, kao većinski vlasnik se pravdala da nema novca, komercijalne banke nisu htele ni 

da čuju da im pomognu, jer je firma u restruktuiranju i proglašena kao "nesugurna" za ulaganje. 

Inače po najnovijoj proceni Vršački vinogradi vrede 29,5 miliona evra, po odbitku dugovanja to 

iznosi 14 miliona evra. 

Ovde očekuju da će se tokom septembra naći pouzdan kupac, ali smatraju da bi bilo najbolje da se 

to uradi u saradnji sa drţavom, kao najvećim vlasnikom i malim akcionarima čiji je udeo oko 28 

odsto vrednosti firme. 

 

 

 

 


