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http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:508692-Vujovic-U-ponedeljak-odluka-da-li-ce-i-koliko-

biti-smanjene-plate 

Vujović: U ponedeljak odluka da li će i koliko biti 

smanjene plate 
Minstar finansija Dušan Vujović kaţe da postoji bar 10 scenarija kako moţemo da uštedimo u 

budţetu, da još nije odabran najbolji, kako bi u rebalansu što manje smanjivali plate i penzije 

 
Smanjenje plata i penzija u rebalansu budţeta aktivno se razmatra i najkasnije u ponedeljak pre 
podne Ministarstvo finansija će u saradnji sa timom vlade, doneti odluku o tome da li će i koliko 
biti smanjenja primanja graĎana, izjavio je danas ministar finansija Dušan Vujović. 

On je rekao i da postoji bar 10 scenarija kako moţemo da uštedimo u budţetu i da se još nisu 
odlučili za najbolji, kako bi u rebalansu budţeta što manje smanjivali plate i penzije. 

Vujović je dodao da će se raditi na prihodnoj strani budţeta, na suzbijanju sive ekonomije, 
povećanju naplate poreza, efikasnosti javnog sektora... 

On je na radnom ručku koji je organizovala Američka privredna komora, rekao da bi za dva sata 

moglo da se reši pitanje ušteda kroz smanjivanje plata i penzija, ali da nastoji da izbegne takva 

smanjenja. 

"Sa platom od 440 evra i penzijom od 130, moţe da se ţivi samo bedno, od toga jedva hleb moţe da 

se kupi. Zato pokušavamo da smanjimo troškove budţeta sa minimalnim uticajem na graĎane", 

rekao je Vujović. 

Prema njegovim rečima, moguće je u dogovoru sa bankarima dogovoriti bolje finansiranje što bi 

donelo uštede od oko 100 miliona evra, a da time niko ne bude pogoĎen. 

TakoĎe, naveo je on, mora da se uradi reforma poreske administracije i da se podignu poreski 

prihodi. 

"Imamo situaciju da čitavi gradovi ne plaćaju PDV i da se u njima retko izdaju fiskalni računi", 

rekao je Vujović i naglasio da to mora da se promeni. 

On se osvrnuo i na 502 drţavna preduzeća čiju je prodaju Agencija za privatizaciju objavila 15. 

avgusta. 

"Pretpostavljamo da u tim firmama radi oko 100.000 ljudi. Za njih mora da se naĎe odrţivo rešenje 

zato što drţava direktno gubi", rekao je Vujović. 
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Vujović je dodao da neka preduzeća moraju da imaju pristojnu ekonomsku smrt, a neka da preţive. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:508656-Struja-poskupljuje-do-12-odsto 

Struja poskupljuje do 12 odsto! 
M. N. S.   

Cena kilovata električne energije u Srbiji najverovatnije od novembra biće viša za 88 para. 

Zvaničnog zahteva za promenu cena još nema iz EPS. Vlada za što manju korekciju cene 

AKO struja poskupi u novembru, cena će joj narasti najviše do 12 odsto. Ukoliko doĎe do 
maksimalnog poskupljenja, umesto 7,37 dinara, kilovat sa uračunatim porezom na dodatu vrednost 
graĎane će koštati 8,26 dinara, što znači da će mu cena porasti za 88 para. S obzirom na 
proceduru, koja je potrebna pri odobravanju rasta cena energenata, poskupljenje će 
najverovatnije stići sa novembarskim uplatnicama. 
 

Upravo toliko povećanje cena električne energije uključeno je i u projekcije inflacije Narodne 
banke Srbije. Guverner NBS Jorgovanka Tabaković očekuje poskupljenje struje od 12 odsto, ali 
ističe da se ovakav rast neće preliti na druge cene i da će inflacija ostati u ciljanom okviru od četiri 
odsto sa odstupanjem plus-minus jedan odsto. 
Da su korekcije cena struje moguće, rekao je u sredu i ministar energetike Aleksandar Antić. On 
nije hteo da precizira koliko će cena kilovata biti veća, ali je naglasio da je sigurno da će biti 
znatno manje od 30 odsto, koliko se spekulisalo u javnosti. 
- Činjenica je da su cene struje u Srbiji ispod ekonomskih, ali Vlada traţi da se korekcije dese 
postepeno u narednih nekoliko godina, a ne kako je, na primer, bivši ministar finansija Lazar Krstić 
traţio odmah 30 odsto - kaţe za „Novosti“ ministar Antić. - Nisam najavio poskupljenje, nego izneo 
očekivanja da će EPS uputiti zahtev o kome ne odlučuje Vlada, nego Agencija za energetiku. I 
Ministarstvo i Vlada se zalaţu za što manju korekciju. 
RAZLIKEI STRUČNjACI i nadleţni ističu da je cena električne energije u Srbiji najniţa u Evropi i 
regionu. U odnosu na prosečne cene u komšiluku, kilovat je u našoj zemlji jeftiniji za 43 odsto. U 
Makedoniji, koja posle Srbije ima najniţe cene, kilovat je za 23 odsto skuplji nego kod nas. 

Kako je naglasio ministar Antić, moguće poskupljenje struje pratile bi i odreĎene mere koje bi 
trebalo da destimulišu one koji neracionalno troše struju, a da se istovremeno stimulišu olakšicama 
redovne platiše sa racionalnom potrošnjom. 
U Agenciji za energetiku koja daje saglasnost za promenu cena električne energije, ističu da još 
nema zahteva „Elektroprivrede Srbije“ za poskupljenje struje. Prema proceduri, kada EPS pripremi 
kalkulacije, analiziraće ih stručnjaci Agencije koji imaju pravo i na svoje primedbe. Poskupljenje 
odobrava Savet Agencije, koje se objavljuje u Sluţbenom listu, a EPS mora da obavesti potrošače 
15 dana pre povećanja cena. S obzirom na takvu proceduru, poskupljenje bi najranije moglo da 
stigne sredinom oktobra, ali se zbog obračuna potrošnje veće cene uglavnom kalkulišu početkom 
meseca. Tako bi uplatnice sa skupljom strujom mogle da stignu sa novembarskim računom. 
Struja u Srbiji je poslednji put poskupela 1. avgusta prošle godine i to 10,9 odsto za domaćinstvo i 
12,8 odsto za privredu. Kilovati su pre toga poskupeli 1. aprila 2011. godina za čak 15 odsto. 
Godinu pre, cena električne energije je porasla za 10 odsto. 
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U AERS ističu da postoji jasna metodologija za odreĎivanje cena struje za javno snabdevanje, po 
kojoj se tačno zna šta sve utiče na promenu cene. Tu spadaju opravdani troškovi, kao što su 
troškovi uvoza neophodnih količina struje. U Agenciji, meĎutim, smatraju da štete koje su poplave 
ove godine nanele postrojenjima EPS ne treba da plaćaju graĎani. Te troškove, kako ističu, treba 
podmiriti na drugi način, donacijama, kreditima... 
 

DODATNI POPUST ZA ŠTEDIŠE 
MINISTAR energetike Aleksandar Antić rekao je da će se redovni potrošači dodatno stimulisati. Uz 
popust od pet odsto za redovne uplate, planira se i uvoĎenje novog popusta za sve one koji u roku 
od tri meseca smanje potrošnju. U Ministarstvu energetike planiraju da se poveća broj besplatnih 
kilovata, koje dobijaju socijalno ugroţena domaćinstva. 

 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:508649-Vojnim-penzionerima-dugujemo-170-miliona-evra 

Vojnim penzionerima dugujemo 170 miliona evra 
R. Dragović  

Vlasti u Srbiji još nemaju rešenje za obeštećenje zbog pogrešnog usklađivanja penzija. Moguće 

izlaz: pretvaranje potraţivanja u javni dug 

DRŢAVA vojnim penzionerima još nije isplatila dug nastao pogrešnim usklaĎivanjem penzija, za 
koje se oni bore više od šest godina. Veterani su se pred Ustavnim i Upravnim sudom izborili za 
obeštećenje, ali još čekaju da Vlada Srbije pronaĎe način za isplatu duga koji iznosi pribliţno 20 
milijardi dinara. 
 

U Udruţenju vojnih penzionera kaţu da pravog odgovora na pitanje kako će drţava rešiti ovaj 
problem još nema, iako su se pismom obratili premijeru, Fondu PIO i svim nadleţnim 
ministarstvima. Trenutno je otvoreno i pitanje visine boda na koji će se odnositi osnovica uvećanja 
od 11 posto. Vojni penzioneri smatraju da on vredi 9,40 dinara, dok postoji i stav da je jedan bod 
iznosi 9,02 dinara. 
- Kada ovo pitanje bude rešeno sledi povećanje penzija, koje će tako uvećane biti i ubuduće 
isplaćivane - kaţe Ljubomir Draganjac, predsednik Udruţenja vojnih penzionera. - Čekamo, 
meĎutim, još odluku Vlade o načinu rešavanja ovog pitanja. Očekujemo da isplata zakinutog dela 
penzije u periodu od prvog januara 2008. godine do početka isplate pune penzije obuhvati i 
pripadajuće kamate i sudske troškove. 
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Vojni penzioneri tvrde da već mesecima nailaze na zid ćutanja o načinu njihovog obeštećenja, iako 
su svi argumenti na njihovoj strani. Poslednji potez u borbi sa drţavom povukao je potpredsednik 
Narodne skupštine i član Udruţenja vojnih penzionera Konstantin Arsenović, koji je poslaničkim 
pitanjem od Vlade zatraţio plan rešavanja ovog pitanja. 
- Vojni penzioneri Srbije više od šest godina ne mogu da ostvare zakonom utvrĎeno pravo o 
vanrednom usklaĎivanju penzija - ističe Arsenović. - To pravo im je u dva navrata priznato 
odlukama Ustavnog suda i presudom Upravnog suda Srbije, a potom je to pravo priznao rešenjem i 
Vrhovni kasacioni sud. 
TROŠKOVINEKOLIKO puta su vojni penzioneri poručivali da su spremni za svaki dogovor sa drţavom 
o načinu isplate obeštećenja. Jedini njihov uslov je isplata punog iznosa sudskih i drugih troškova. 
Problem za drţavu je što je ovaj iznos premašuje visinu osnovnog duga. Gruba računica pokazuje 
da penzionerima u proseku pripada glavnica vredna oko sedam penzija. 

Nepostupanjem po ovim odlukama i presudama nanosi se ogromna šteta i drţavi i vojnim 
penzionerima, jer se osnovni dug neprekidno uvećava kroz sudske, advokatske i troškove 
veštačenja. 
Jedno od mogućih rešenja stiglo je od Upravnog odbora Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, 
koji je predloţio Vladi da potraţivanja vojnih penzionera pretvori u javni dug. Tako bi se izbegla 
blokada Fonda PIO, na kome nije krivica za propust načinjen 2008. godine. Jedan od scenarija 
načina obeštećenja vojnih penzionera, koji se nezvanično pominje, jeste isplata razlike na rate, u 
periodu do pet godina. 
Šteta merena milijardama nastala je u trenutku usklaĎivanja visine penzija, kada je veteranima 
drţava uskratila povećanje od 11 odsto. Oni su tada poveli pravosudnu i medijsku borbu za svoje 
čekove, koja do danas nije dobila svoj epilog. Udruţenja vojnih penzionera procenjuju da je u 
trenutku kada su zakinuti, pravo na uvećani ček imalo i do 40.000 ljudi. Zbog ovog propusta 
pojedinačni dug drţave prema jednom bivšem oficiru i podoficiru trenutno je oko 300.000 dinara. 
 
 
BEZ ODGOVORNOSTI 
ZA grešku u obračunu usklaĎivanja penzija 2008. godine verovatno niko neće odgovarati. Za ovaj 
propust je odgovorno Ministarstvo odbrane, pod čijom kapom je radio tadašnji Fond socijalnog 
osiguranja vojnih obveznika (SOVO), koji je prelaskom vojnih penzionera u civilni fond, prvog dana 
2012. godine, prestao da postoji. Tadašnji ministar odbrane Prvoslav Davinić krivicu je prebacio na 
tadašnje ministarstvo finansija, koje je navodno odbilo da odobri novac za povećanje vojnih 
penzija. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:508621-Djukic-Drzava-se-ne-odrice-banja 

Đukić: Drţava se ne odriče banja 
Tanjug  

Ministarstvo zdravlja i RFZO se prilikom privatizacija banja neće odreći bolničkih postelja u 

drţavnom vlasništvu, izjavio je drţavni sekretar Vladimir Đukić. Prodaju se objekti, a ne 

izvorišta i vode 

Najavljena privatizacija banja je deo celokupnog pokušaja da se izvučemo iz katastrofalne 
situacije, ali osiguranici ne smeju da pomisle ni u jednom trenutku da će Ministarstvo zdravlja i 
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RFZO da se odreknu bolničkih postelja u drţavnom vlasništvu, izjavio je danas drţavni sekretar 
Ministarstva zdravlja Vladimir Đukić. 

"Tih 3.600 postelja (u banjama) koje se nalaze u drţavnom vlasništvu su garancija da će 

rehabilitacioni tok teći uobičajenim tokom", rekao je on za Radio televiziju Srbije (RTS). 

Govoreći o razlozima što se ne ide na potpunu privatizaciju, već se zadrţava značajan deo 

kapaciteta koji će ostati za medicinsku rehabilitaciju, on je rekao da su neke banje, na primer u 

Slankamenu i Apatinu, "uslovno rečeno od strateškog značaja". 

Sama privatizacija bi se odnosila isključivo na objekte, jer su izvorišta i vode nacionalno dobro, 

rekao je Đukić i objasnio da "vlada ne ide ka tome da se odrekne svog prirodnog bogatstva i 

resursa". 

"Sve što se nalazi oko toga je u takvom derutnom, lošem stanju da zahteva da se uradi potpuno 

drugačiji pristup i menadţmentu banja, a samim tim, kad se poboljša kvalitet tog uslovno rečeno 

spa ili turističkog dela, i onaj deo koji se nalazi u sistemu zdravstvenog osiguranja će biti na boljem 

nivou", rekao je Đukić. 

Na pitanje da li će budući vlasnici plaćati koncesije na korišćenje banja, on je odgovorio da su "sve 

te stvari veoma lepo dogovorene na sastanku ministara Vulina, Ljajića i Zlatibora Lončara pre dva 

dana, čitava dinamika procesa je dogovorena" i dodao da misli da će "javnost biti upoznata o tome 

do detalja". 

Navodeći da "ima dosta zainteresovanih stranih investitora, iz Rusije u prvom redu", Đukić je dodao 

da je "čitav taj proces već dobio očekivanu dinamiku i brzinu". 

Kao jedan od razloga zbog kojih je banjama potrebno da se "privatizuju sveţim kapitalom", on je 

podsetio da su to u velikom broju "demografski vrlo ugroţene opštine kojima preti bela kuga i 

napuštanje stanovništva, zbog nemogućnosti da se stanovništvo zaposli". 

Od ukupno 14 banja i specijalnih bolnica, koje su se našle na spisku 502 preduzeća Agencije za 

privatizaciju, 12 je u vlasništvu drţave, jedna u vlasništvu AP Vojvodine, a jedna je u stopostotnom 

društvenom vlasništvu. 
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http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:508615-Vulin-Revizija-invalidskih-penzija-mora-da-se-uradi 

Vulin: Revizija invalidskih penzija mora da se uradi 
Tanjug  

Ministar za rad i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je da je neophodna revizija 

invalidskih penzija jer ima dosta onih koji su to pravo ostvarili mimo zakona, a zbog toga trpe 

oni koji sa stvarnim invaliditetom 

 
Revizija invalidskih penzija mora da se uradi jer osobe sa invaliditetom koje zasluţuju pomoć 
drţave primaju manju ili nedovoljnu pomoć zato što je dobija neko kome to suštinski nije 
potrebno, rekao je danas ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar 
Vulin. 

Najava revizije invalidskih penzija treba da zabrine sve one "koji su to pravo ostvarili mimo zakona, 

koji su pošteno platili komisiji, a nemaju zaista stepen oštećenja koji bi ih kvalifikovao za to 

pravo", rekao je on za RTS i dodao da "imamo čak čitave gradove u Srbiji gde je od ukupnog broja 

penzionera 60 posto invalidskih". 

"Hoću da sa predstavnicima invalidskih udruţenja razgovaram o tome i da od njih čujem da li 

smatraju da je revizija potrebna", izjavio je Vulin. 

Na pitanje da li se planira da procedure budu stroţe, on je odgovorio da su "procedure potpuno 

iste, samo je pitanje da li ih sprovodite ili ne sprovodite" i kao primer naveo decu ometenu u 

razvoju, kojima komisije za isto oštećenje daju različito tumačenje, procenu i procenat. 

Govoreći o preduzećima u restrukturiranju, ministar je rekao da su za njih pripremljeni socijalni 

programi, ali da se drţava prvo bori da im se naĎe strateški partner ili neka druga mogućnost da 

nastave da rade. 

"Ali, ona preduzeća koja zaista ne mogu da nastave da rade više neće moći da budu na teretu 

budţeta i drţave", istakao je Vulin i naveo podatak da "godišnje za preduzeća u restrukturiranju 

izdvajamo 708 miliona evra, a da ne moţemo da vratimo ništa od toga nazad". 

On je dodao da će za sve radnike preduzeća u restrukturiranju biti obezbeĎeni socijalni program, 

otpremnine, i da "niko neće ostati na ulici". 

Kao posebno dobru vest, Vulin je izneo poslednje podatke statistike koji su pokazali da "od 1. jula 

do 31. avgusta imamo 42.598 novih radna mesta", što je "u odnosu na isti period prošle godine 

povećanje od čitavih 18 odsto", pri čemu su meĎu novozaposlenima u većina ţene, koje je posebno 

teško zaposliti. 
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Ističući da su to delom sezonski poslovi, i da imamo i značajno povećanje starih radnih mesta koja 

su dosad bila u sivoj zoni, Vulin je rekao da je, nakon Zakona o radu, nakon drugačije uloge 

inspekcije rada, drţava pokazala da misli ozbiljno. 

Upitan o privatizaciji banja, Vulin je rekao da će o o tome odlučivati radna grupa koju čine 

predstavnici ministarstava, Fonda PIO i RFZO, sa idejom da "ono što sad imamo uvedemo u 

ekonomske tokove". 

"Ne idemo sa idejom da prodamo ono što je već profitabilno i fukcioniše, a da ono što dosad nije 

radilo takoĎe ne radi. Ne, i to mora biti stavljeno u funkciju, i to mora vraćati novac ovom 

društvu", rekao je ministar i poručio osiguranicima da će i ubuduće imati gde da se leče, jer 

"nećemo da pravimo spa turizam, nećemo da izgubimo zdravstvenu funkciju banja". 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/492813/Vujovic-Odluka-o-platama-i-penzijama-do-ponedeljka 

Vujović: Odluka o platama i penzijama do 
ponedeljka 

Tanjug/ G. B.  

Smanjenje plata i penzija u rebalansu budţeta aktivno se razmatra i najkasnije u ponedeljak pre 

podne Ministarstvo finansija će u saradnji sa timom vlade, doneti odluku o tome da li će i koliko 

biti smanjenja primanja graĎana, izjavio je danas ministar finansija Dušan Vujović. 

On je rekao i da postoji bar 10 scenarija kako moţemo da uštedimo u budţetu i da se još nisu 

odlučili za najbolji, kako bi u rebalansu budţeta što manje smanjivali plate i penzije. 

 

Vujović je dodao da će se raditi na prihodnoj strani budţeta, na suzbijanju sive ekonomije, 

povećanju naplate poreza, efikasnosti javnog sektora... 

 

On je na radnom ručku koji je organizovala Američka privredna komora, rekao da bi za dva sata 

moglo da se reši pitanje ušteda kroz smanjivanje plata i penzija, ali da nastoji da izbegne takva 

smanjenja. 

 

- Sa platom od 440 evra i penzijom od 130, moţe da se ţivi samo bedno, od toga jedva hleb moţe 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/492813/Vujovic-Odluka-o-platama-i-penzijama-do-ponedeljka
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da se kupi. Zato pokušavamo da smanjimo troškove budţeta sa minimalnim uticajem na graĎane - 

rekao je Vujović. 

 

Prema njegovim rečima, moguće je u dogovoru sa bankarima ugovori bolje finansiranje što bi 

donelo uštede od oko 100 miliona evra, a da time niko ne bude pogoĎen. 

 

TakoĎe, naveo je on, mora da se uradi reforma poreske administracije i da se podignu poreski 

prihodi. 

 

- Imamo situaciju da čitavi gradovi ne plaćaju PDV i da se u njima retko izdaju fiskalni računi - 

rekao je Vujović i naglasio da to mora da se promeni. 

 

On se osvrnuo i na 502 drţavna preduzeća čiju je prodaju Agencija za privatizaciju objavila 15. 

avgusta. 

 

- Pretpostavljamo da u tim firmama radi oko 100.000 ljudi. Za njih mora da se naĎe odrţivo rešenje 

zato što drţava direktno gubi - rekao je Vujović. 

Vujović je dodao da neka preduzeća moraju da imaju pristojnu ekonomsku smrt, a neka da preţive. 

Vlada pokušava da povrati prihode koji se gube zbog “sive” ekonomije i postoji politička volja da se 

to učini, rekao je Vujović i dodao da ukoliko se povrati 17 milijardi dinara prihoda iz “sive” 

ekonomije - to će biti uspeh. 

 

Vujović je naveo da Srbija plaća godišnje milijardu evra kamate na javni dug, što je neodrţivo i 

napomenio da Srbija još nije razvila finansijsku stranu svoje privrede, odnosno, trţište kapitala 

koje bi finansiralo realni sektor. 

Predsednica AmChama Stejsi Kenedi rekla je da je što pre potrebno izaći sa sveobuhvatnim planom 

mera. 

 

“Pozivamo ministra Vujovića da ostane dosledan u reformi javnih finansija. Dodatno, borba protiv 

sive ekonomije je preduslov za stvaranje transparentne i fer trţišne privrede i veoma je bitan korak 

u privlačenju novih direktnih investicija. Napori koje je vlada uloţila u reformske procese, daju 

nam nadu da će se istom dinamikom nastaviti sa unapredjenjem poslovnog okruţenja”, rekla je 

Kenedi. 

 

Osim predstavnika kompanija i banaka, radnom ručku AmCham-a prisutvovao je i ambasador SAD u 

Srbiji Majkl Kirbi i predstavnik Delegacije EU u Srbiji Frejk Janmat. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/492712/Novi-ministar-privrede-za-NIN-Luskuz-je-odrzavati-kompanije-koje-ne-

mogu-da-opstanu 

Novi ministar privrede za NIN: Luskuz je odrţavati 
kompanije koje ne mogu da opstanu 

Tanjug  

Mnoga od 502 preduzeća za koje je raspisan javni poziv za prikupljanje ponuda za privatizaciju, 

teško da mogu biti profitabilna čak i kada bi im se oprostile sve stare obaveze, pa za njih verovatno 

neće ni biti zainteresovanih kupaca, smatra novi ministar privrede Ţeljko Sertić. 

Sertić: Luskuz je odrţavati kompanije koje ne mogu da opstanu 

- Te firme će zato, posle toliko godina veštačkog odrţavanja u ţivotu, morati u stečaj ili likvidaciju 

- rekao je Sertić za NIN, u svom prvom intervjuu u svojstvu ministra privrede. 

 

Naglašavajući da je i do sada Vlada nastojala da naĎe strateške partnere za Ţelezaru Smederevo, 

FAP, RTB i slične kompanije, koje drţavu koštaju 700 miliona evra godišnje, on je istakao da to nije 

nimalo jednostavno, jer je i Evropa u recesiji. 

 

- Moramo da učinimo sve da te kompanije više ne budu teret budţeta i da onima koji imaju trţišnu 

perspektivu omogućimo novi ţivot. Istovremeno, ne moţemo više sebi da dozvolimo luksuz da 

odrţavamo u ţivotu kompanije koje ne mogu da opstanu, a na drţavi je da obezbedi sprovoĎenje 

socijalnih programa za radnike koji će ostati bez posla - poručio je Sertić, koga je Skupština Srbije 

juče izabrala za novog ministra privrede. 

 

TakoĎe je precizirao da će novac za otpremnine biti obezbeĎen rebalansom za ovu i budţetom za 

narednu godinu. 

 

Komentarišući činjenicu da je Srbija za nešto više od 12 meseci promenila četiri ministra privrede 

(Dinkić, Radulović, Mirović i Vujović), Sertić je ocenio da "to nije dobra praksa, jer česte promene 

ministara nose sa sobom i promene ekonomske politike". S tim u vezi je potvrdio da će Vlada 

nastaviti da novim investitorima daje subvencije. 

 

- Subvencije su samo jedan od elemenata za privlačenje novih investitora, ali u ovom trenutku, i 

kada bismo hteli, ne moţemo da ih izbegnemo zato što sve zemlje u regionu daju ozbiljne 

subvencije za privlačenje novih investitora, koji donose i kapital, i znanje i trţište, koje smo mi 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/492712/Novi-ministar-privrede-za-NIN-Luskuz-je-odrzavati-kompanije-koje-ne-mogu-da-opstanu
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/492712/Novi-ministar-privrede-za-NIN-Luskuz-je-odrzavati-kompanije-koje-ne-mogu-da-opstanu
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davno izgubili. Mi faktički sada rešavamo nešto što su zemlje regiona rešavale pre 10, 15 ili čak 20 

godina - rekao je Sertić, uz pojašnjenje da se na taj način plaća i cena za kašnjenje reformi. 

 

- Da bi Srbija dobila bolji kreditni rejting i niţe kamate na kredite, javne finansije moraju da se 

konsoliduju. One su sada, sa deficitom od 7-8 odsto BDP-a, problematične - zaključio je Sertić. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/492933/Dvoje-povredjeno-na-protestu-radnika-Zelvoza 

Dvoje povređeno na protestu radnika Ţelvoza 

Tanjug  

Grupa od pedesetak radnika firme Ţelvoz odrţala je danas protestni skup zbog neisplaćenih zarada 

ispred zgrade Ţeleznica Srbije, a desetak njih je, i pored internog i policijskog obezbeĎenja, ušlo u 

hol, saopštilo je to javno preduzeće. 

Tom prilikom lakše su povreĎeni jedan pripadnik policije i jedan zaposleni u Ţelturistu. 

  

 Poslovodstvo Ţeleznica Srbije potom je primilo predstavnike Ţelturista, i informisalo ih da je Vlada 

Srbije formirala radnu grupu za rešavanje statusa preduzeća čiji je osnivač i da će predstavnici 

Ţeleznica aktivno učestvovati u njenom radu. 

  

Kako se navodi u saopštenju "Ţeleznica Srbije", Radna grupa će naredne nedelje doneti konačan 

stav o statusu preduzeća, za koja su "Ţeleznice Srbije" 2005. godine prenela osnivacka prava na 

Vladu Republike Srbije, meĎu kojima je i "Ţelturist". 

  

Na sastanku poslovodstva "Ţeleznica Srbije" i predstavnika "Ţelturista" istaknuto je i da su srpske 

ţeleznice otvorene za dalje razgovore i konkretno rešavanje odnosa sa „ Ţelturistom" u skladu sa 

politikom Vlade Srbije. 

 

O konačnom statusu obavestiće predstavnike "Ţelturista" do 1. oktobra. 

 

U saopštenju "Ţeleznica" pojašnjava se da "Ţelturist" za potrebe srpskih ţeleznica, ali i drugih 

korisnika usluga na trţišnim principima, pruţa ugostiteljske, hotelijerske i turističke usluge, kao i 

usluge pratioca kola u spavaćim i kušet kolima i ugostiteljske usluge u vagon restoranima. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/492933/Dvoje-povredjeno-na-protestu-radnika-Zelvoza
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To znači da "Ţeleznice Srbije" sa "Ţelturistom" imaju isključivo poslovne odnose, zasnovane na 

pruţanju usluga i njihovom plaćanju, podseća se u saopštenju. 

 

"Ţeleznice Srbije", dakle, nemaju obavezu da isplaćuju zarade zaposlenima u „ Ţelturistu", već 

isključivo da plaćaju svoje obaveze na ime izvršenih usluga. U saopštenju se navodi da to 

preduzeće nema nikakva dugovanja prema „ Ţelturistu". 

 

„ Ţeleznice Srbije" su napomenule da su, imajući u vidu izuzetno tešku situaciju u „ Ţelturistu" i 

višemesečno kašnjenje zarada, već avansno platile sve planirane usluge „ Ţelturistu" do kraja 

godine, u iznosu od oko 112 miliona dinara. 

 

"To znači da „ Ţelturist" u ovom trenutku ima izuzetno veliki neopravdani avans u „ Ţeleznicama 

Srbije" i da srpske ţeleznice u svom planu poslovanja i planu nabavki više nemaju sredstava, ni 

potreba za uslugama koje bi ovo preduzeće moglo da pruţi", navodi se u saopštenju. 

 

Protest 

Predstavnici "Ţelturista" najavili su juče �Ţeleznicama Srbije� 

da će protestovati zbog neisplaćenih zarada. 

"Ţeleznice Srbije" saopštavaju da je jutros protestovao deo 

radnika �Ţelturista� angaţovan na poslovima voznog 

ugostiteljstva nezadovoljni zbog neisplaćenih zarada, traţeći 

od �Ţeleznica Srbije� da im stvori uslove i obezbedi isplatu 

jedne mesečne zarade. 

Desetak radnika �Ţelturista� ušlo je u hol poslovne zgrade 

ţeleznica, i pored policijskog i ţelezničkog obezbeĎenja, a 

tom prilikom lakše su povreĎeni jedan pripadnik policije i 

jedan zaposleni u �Ţelturistu�, navele su Ţeleznice. 

Hitna pomoć je ukazala pomoć povreĎenima, povreĎeni 

policajac je zbrinut, dok nije bilo potrebe da radnik 

�Ţelturista� bude zadrţan na lečenju, navodi se u saopštenju. 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Odluka-o-platama-i-penzijama-do-ponedeljka.sr.html 

Одлука о платама и пензијама до понедељка 

Тешко је објаснити зашто некоме узимамо 20 евра кад на другим ставкама можемо да 

уштедимо стотине милиона евра, рекао министар финансија 

Смањење плата и пензија у ребалансу буџета још се разматра. То ће бити одлука владе и 
најкасније у понедељак пре подне предлог мера биће представљен јавности. До 15. септембра 
предлог ребаланса требало би да стигне у Скупштину, изјавио је министар финансија Душан 
Вујовић на радном ручку који је организовала Америчка привредна комора. 

– Постоји бар десет сценарија како можемо да уштедимо у буџету и још се нисмо одлучили за 
најбољи, како би у ребалансу буџета што мање смањивали плате и пензије. Лако је смањити 
плате и пензије. То се може урадити за два сата. С платом од 440 евра и пензијом од 130, 
може да се живи само бедно. Од тога једва хлеб може да се купи. Тешко је објаснити зашто 
некоме узимамо 20 евра кад на другим ставкама можемо да уштедимо стотине милиона евра 
које никога не повређују. Зато покушавамо да смањимо трошкове буџета с минималним 
утицајем на грађане – рекао је Вујовић. 

Он је додао да је договорено да се половином октобра започну преговори с мисијом ММФ-а о 
новом трогодишњем аранжману из предострожности, када ће бити договорен оквир буџета за 
2015. али, како је нагласио, без условљавања. 

По Вујовићевим речима, Србији није проблем ликвидност и она је обезбеђена за седам-осам 
месеци. 

Министар финансија рекао је да српској економији не представља проблем само трошење, већ 
и приходи у буџету и правни оквир за пословање. Издаци из буџета су велики због великих 
обавеза, нарочито за социјалне издатке, што није одрживо на дужи рок. 

Приходи буџета су за осам месеци ове године мањи за 39 милијарди динара, док је пад 
прихода у буџету од ПДВ-а износио осам милијарди динара. У овој години потрошено је око 10 
милијарди динара за субвенције јавним предузећима, навео је Вујовић, додајући да ће се 
радити на приходној страни буџета, на сузбијању сиве економије, повећању наплате пореза, 
ефикасности јавног сектора... 

Влада покушава да поврати приходе који се губе због сиве економије и постоји политичка 
воља да се то учини, рекао је Вујовић и додао да ће, уколико се поврати 17 милијарди динара 
прихода из сиве економије, то бити успех. 

Он је навео да Србија плаћа годишње милијарду евра камате на јавни дуг, што је неодрживо, и 
напоменуо да Србија још није развила финансијску страну своје привреде, односно тржиште 
капитала које би финансирало реални сектор. Он сматра да је могуће с банкарима договорити 
боље финансирање, што би донело уштеде од око 100 милиона евра, а да тиме нико не буде 
погођен. Србија се задуживала по седам одсто годишње, а сада би могла по 4-4,5 одсто, а 
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Вујовић сматра да то може да се смањи. С тако високим каматама нема развоја, као ни с 
великим учешћем лоших зајмова. 

Такође, навео је, мора да се уради реформа пореске администрације и да се подигну порески 
приходи. План је да се дефицит, са садашњих 320 милијарди динара годишње, до 2017. смањи 
на 120 милијарди динара, односно да се смањује 60–65 милијарди динара годишње. 

– Имамо ситуацију да читави градови не плаћају ПДВ и да се у њима ретко издају фискални 
рачуни – рекао је Вујовић и нагласио да то мора да се промени. 

Он се осврнуо и на 502 државна предузећа чију је продају Агенција за приватизацију објавила 
15. августа. 

– Претпостављамо да у тим фирмама ради око 100.000 људи. За њих мора да се нађе одрживо 
решење зато што држава директно губи – рекао је. 

Ј. Рабреновић 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Beneficirani-radni-staz-isti-za-zene-i-muskarce.sr.html 

„ПОЛИТИКА” ОДГОВОРА НА ПИТАЊА О НОВОМ ЗАКОНУ О ПЕНЗИЈАМА (3) 

Бенефицирани радни стаж исти за жене и 
мушкарце 

Свима којима се за годину радног стажа зарачунавају 14, 16 или 18 месеци неће аутоматски 

бити „кажњени” ако млађи оду у пензију 

Нови закон о ПИО који ступа на снагу 1. јануара наредне године покварио је рачуницу будућим 
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 
мушкарце и за жене, већ је померио границу за одлазак жена у пензију, све у циљу смањења 
оптерећења на буџет. Како би читаоцима појаснили неке од нејасноћа које доноси нови закон, 
„Политика” ће због великог интересовања читалаца наставити да одговара на питања која су 
стигла нашој редакцији. 

Питање – Да ли су услови за бенефицирани радни стаж исти и за мушкарце и за жене? 
Одговори – Услови за бенефицирани радни стаж исти су за мушкарце и жене. Једина промена 
у односу на бенефицирани радни стаж прописан је чланом пет Закона о ПИО. Законом се 
утврђује да се осигуранику (мушкарцу и жени) који ради на радном месту на којем се стаж 
осигурања рачуна са увећаним трајањем, а навршио је најмање две трећине од укупног стажа 
осигурања, старосна граница за стицање права на старосну пензију снижава зависно од 
степена увећања за по једну годину. 
Иста одредба примењује се од 1.1.2015. године и у односу на тренутну одредбу пооштрава 
услове под којима се снижава старосна граница, односно да би се иста снизила неопходно је 
да стаж осигурања са увећаним трајањем покрива најмање две трећине од укупно навршеног 
стажа осигурања. 
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Питање – Да ли сви они који имају право на бенефицирани радни стаж по новом закону 
аутоматски стичу „право” на 20 одсто умањења пензије, јер ће стаж осигурања стећи далеко 
пре навршене 65. године, или то није тачно? 
Одговори –Осигураници са бенефицираним радним стажом, односно са стажом осигурања са 
увећаним трајањем неће имати аутоматски умањење за 20 одсто, пошто исти у складу са 
чланом 20. Закона имају право на снижење старосне границе ако им стаж осигурања покрива 
најмање две трећине од укупно навршеног стажа, а у зависности од степена увећања за по 
једну годину и то: 
–за сваких пет година проведених на радном месту, односно послу на коме се ефективно 
проведених 12 месеци рачуна у стаж осигурања као 14 месеци; 

–за сваке четири године проведене на радном месту, односно послу на коме се ефективно 
проведених 12 месеци рачуна у стаж осигурања као 15 месеци; 

–за сваке три године проведене на радном месту, односно послу на коме се ефективно 
проведених 12 месеци рачуна у стаж осигурања као 16 месеци; 

– за сваку једну годину и шест месеци проведених на радном месту, односно послу на коме се 
ефективно проведених 12 месеци рачуна у стаж осигурања као 18 месеци. 

Старосна граница за раднике с бенефицијама може се снижавати највише до 55 година 
живота.Изузетностаросна граница за поједину категорију осигураника може се снижавати 
највише до 50 година живота. 

Питање – Моја мајка би требало по новом закону да иде у пензију почетком 2018. године. Пре 
две године добила је отказ и од онда је фиктивно пријављена у једној фирми и сама уплаћује 
пензионо осигурање, јер је ишла на варијанту да јој држава плаћа надокнаду последње две 
године до пензије. Пре неколико дана била је у служби за запошљавање и службеник јој је 
рекао да нема никаква права, очигледно ни сам не познајући довољно закон, па ме сада 
занима, шта је у свему истина? 
Одговор – Услови за старосну пензију мењају се од 1.јануара 2015. године.Конкретно за 
осигураника жену услови за старосну пензију 2018. године су 62 године живота и најмање 15 
година стажа осигурања. 
Када је реч о осигураницима који су пријављени код Националне службе за запошљавање 
након добијеног отказа, они би по новом закону требало да остваре право на посебну новчану 
накнаду као једну од опција за исплату отпремнина по одобреном социјалном програму за лица 
којима недостаје до пет година до остваривања првог услова за одлазак у пензију. 

Истом Одлуком је изричито наведено да уколико дође до промена прописа о пензијском и 
инвалидском осигурању у току трајања права на посебну новчану накнаду или по њеном 
истеку, наставља се исплата 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. 

Питање – Имам 53 године и 10 месеци и 36 година и три месеца радог стажа. То значи да ћу 
када напуним 65 година имати 47 година и три месеца радног стажа. Да ли ћу за тих седам 
година и три месеца више стажа имати већу пензију него ли онај ко има 65 година старости и 
40 година радног стажа? 
Одговор – Осигураник ће испунити услов за пензију када наврши 45 година пензијског стажа, 
без обзира на године живота, што је други основ за пуну старосну пензију, исти за оба пола. 
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Што се обрачуна висине пензије тиче, колика ће му пензија бити зависи само од висине 
уплаћених доприноса. 
Јасна Петровић-Стојановић 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/kako-do-uspesnog-restrukturiranja 

Како до успешног реструктурирања 
 

Какве су шансе да преживе компаније које су у фази реструктурирања и које траже купце 
нико са сигурношћи не може казати О томе шта их чека можемо само претпостављати јер 
процес који се сада води код нас не само да није уобичајен овде већ није ни у свету. 

То је и разлог што је сада много непознаница а мало извесних одговора. Део одговора на 
питање у којем би правцу процес могао да се креће дат је у монографији о корпоративном 
реструктурирању коју су  радили стручњаци др Дејан Ерић и др Иван Стошић из Института 
економских наука у Београду. 

О томе шта монографија, која је превасходно намењена стручној јавности, доноси, др Ерић 
каже: 

– Радили смо на томе да расветлимо теоријске основе реструктурирања јер код нас нема много 
преведене литературе која се односи на ту област – вели Ерић. – У књизи је дато 120 примера, 
односно студија реструктурирања у више од 40 земаља света. Анкетирали смо и сто домаћих 
предузећа које су у тој фази или су кроз њу прошла. 

Ерић објашњава да је без детаљне анализе у сваком појединачном случају веома тешко рећи 
какве су шансе да компанија успешно прође кроз ту фазу и настави да послује. 

– Да би се могла дати иоле озбиљнија прогноза, потребно је да се уради детаљна анализа 
сваког предузећа. Треба проценити каква је тржишна позиција тих компанија, каква је 
организација посла у њима. Затим, обавезна је процена људских ресурса и технолошке 
могућности. Тек на основу резултата који се ту добију моћи ће се више казати о перспективи 
тих компанија. Чак и тамо где те перформансе нису сјајне, треба погледати постоји ли 
алтернатива, односно може ли се за те компаније донети стратегија опоравка. 

Многа од предузећа из „групе 502“ чак успешно раде, сналазе се на тржишту, али их муче 
стари дугови, било порески или они код банака, па траже отпис. Ерић наглашава да, ако 
компанија има тржиште, постоје и шансе за опоравак. Наравно, поред тога треба видети и 
какве су им перформансе у области маркетинга, организације пословања, управљања 
предузећем и финансијска позиција. 

– Као што видите, иако нас финансије најчешће муче, то није највећи проблем. Уколико је 
компанија у позицији да заради, можда отпис и није потребан. Он је само један од 
инструмената из арсенала финансијског реструктурирања. Ту су и друге могућности, попут 
докапитализације, консолидација у оквиру гране.  

Д. Вујошевић 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/kako-do-uspesnog-restrukturiranja
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Не по сваку цену 
Ерић наглашава да, чак и када се појави стратешки партнер, не треба одмах и безусловно 
отписивати старе дугове. То је најлакше, али није и најефикасније. Истина, део тих старих 
потраживања мора да се измести из компанија да би оне уопште биле интересантне за 
одређене купце јер нико неће да плаћа туђ нерад и неефикасност. Треба посебно повести 
рачуна о потенцијалним улагачима, није сваки страни инвеститор стратешки партнер. Већ смо 
видели да су поједини инвеститори који су овде дошли имали искључиво шпекулативне 
мотиве. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/%E2%80%9Ejugoremediju%E2%80%9D-izbaviti-iz-stecaja 

„Југоремедију” избавити из стечаја 
 

– Бивши радници, акционари и повериоци фабрике лекова „Југоремедија” окупили су се 
пред том фабриком у Зрењанину и упутили захтев зрењанинском суду да се у тој фирми 
обустави стечај – изјавио је Танјугу председник Одбора поверилаца 

„Југоремедије” Владимир Пецикоза. 

Он је истакао да је захтев за обуставу стечаја у „Југоремедији” упућен зато што није урађена 
права процена вредности капитала те компаније пре увођења стечаја, а да је таква процена 
урађена онда, фирма вероватно не би ни отишла у стечај. 

Пецикоза је објаснио да је пре отварања стечаја урађена само ликвидациона процена 
вредности капитала „Југоремедије” на само 22 милиона евра, јер није било довољно времена 
да се уради права процена те да је сада, на захтев радника и поверилаца, урађена процена 
која обухвата и интелектуалну својину и лиценце, која је показала да је вредност 
„Југоремедије” 68 милиона евра. 

– „Југоремедија” има будућност и може снабдевати тржиште лековима и због тога би држава, 
која има 42 одсто капитала у тој фирми, требало више да се позабави њеном судбином да би 
се избегао њен банкрот, који прети да ће се десити већ 10. септембра ако не буде усвојен 
план реорганизације предузећа – рекао је Пецикоза. 

Он је најавио да ће бивши радници тог предузећа упутити писмо и премијеру Александру 
Вучићу у којем ће га упознати са својим захтевима. 

Е. Дн. 

 

 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/%E2%80%9Ejugoremediju%E2%80%9D-izbaviti-iz-stecaja
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_traze_prekid_stecaja.4.html?news_id=288443 

Mali akcionari tvrde da je krah Jugoremedije izazvan namerno 

Radnici traţe prekid stečaja 

AUTOR: M. PUDAR 

Zrenjanin - Grupa malih akcionara i poverilaca Jugoremedije uputila je juče pismeni zahtev 
stečajnom sudiji Milanu Pajtaševu sa predlogom za ponavljanje postupka i izmenu rešenja, zbog 
novih dokaza u stečajnom postupku Jugoremedije. Oni se pozivaju na novu procenu imovine 
fabrike, koja iznosi 68 miliona evra, a koju je prema nalogu Privrednog suda sačinio beogradski 
Zavod za veštačenje, kao i na činjenicu da je Hipo banka tek nakon te procene prodala svoja 
potraţivanja. 

- Prema našim informacijama, Hipo banka kao najveći poverilac, kojoj Jugoremedija duguje sa 
kamatama oko 10 miliona evra, prodala je svoja potraţivanja za šest miliona evra ugovorom o cesiji 
društvu sa ograničenom odgovornošću Heta Real Estate iz Beograda, koje je sada takoĎe podnosilac 
plana reorganizacije. To je učinjeno nedavno, tek nakon nove procene fabrike. Mi traţimo obustavu 
stečaja, za koji sada imamo razloga da verujemo da je namerno izazvan. Nova procena vrednosti 
fabrike pokazuje da stečaja nije trebalo biti - tvrdi u razgovoru za Danas predsednik odbora 
poverilaca Branislav Markuš. 

On podseća da je stečajni postupak nad Jugoremedijom otvoren po predlogu Hipo banke 27. 
decembra 2012. godine, bez uraĎene procene stečajnog duţnika. 

- Imovina Jugoremedije je bila samo okvirno procenjena, od strane stečajnog upravnika, na iznos 
od 22 miliona evra. Od te procene stečajni upravnik se i sam ogradio, navodeći na ročištu da za 
pravu procenu imovine nije bilo vremena. Punomoćnik stečajnog duţnika je na pomenutom ročištu 
naveo činjenicu da je imovina Jugoremedije 2010. godine bila procenjena DNT metodologijom na 
iznos od 56 miliona evra, ali sud to nije uzeo u obzir. U tom prvom postupku očigledno je pogrešno 
i nepotpuno utvrĎeno činjenično stanje, na to nepobitno ukazuju nove činjenice i novi dokazi - 
objašnjava Markuš. 

Grupa predlagača smatra da u prethodnom periodu ni visoka procena Jugoremedije nije poboljšala 
njen kreditni rejting. Naime, veliki pritisak drţave na fabriku, koji obuhvata smanjenje cena njenih 
lekova ispod nivoa rentabilnosti i konstantne policijske istrage kojima je dat ogroman publicitet, 
doveo do toga da Jugoremedija uprkos visokoj proceni nije mogla da naĎe ni investitora ni da 
dobije kredit od banke. Tek nakon otvaranja stečaja, novi stečajni sudija Milan Pajtašev doneo je 
zaključak kojim je naloţeno Gradskom zavodu za veštačenje u Beogradu da izvrši procenu trţišne 
vrednosti celokupne imovine stečajnog duţnika, kao i procenu trţišne vrednosti kapitala. 

- Nakon izvršenog veštačenja, procena imovine je pokazala da ne postoji prezaduţenost duţnika, 
odnosno da obaveze Jugoremedije nisu veće od njene imovine i da preduzeće nije moralo da ode u 
stečaj - poručuje Vladimir Pecikoza u ime poverilaca. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_traze_prekid_stecaja.4.html?news_id=288443
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Prema njegovim rečima, sličan scenario uraĎen je u fabrici Luxol iz Zrenjanina, koja je gurnuta u 
bankrot. Sada, za samo 7.000 evra, novosadska firma Delta Farm već treću godinu kao zakupac crpi 
ceo potencijal fabrike u svoju korist. Poverioci strahuju da je moguć isti scenario i za 
Jugoremediju, da kroz dugogodišnji ugovor kapacitete fabrike koristi samo zakupac i smatraju da 
niko od poverilaca tada neće biti u mogućnosti da naplati dugove. Zato su od Privrednog suda u 
Zrenjaninu zatraţili da njihov predlog za prekidom stečaja dostave Hipo banci i firmi Heta Real 
Estate kako bi se izjasnili. Hipo banka će svoj interes najbolje zaštititi ukoliko povuče predlog za 
otvaranje stečaja i omogući da fabrika ponovo pokrene proizvodnju i radi punim kapacitetom, što 
je moguće prema proceni Gradskog zavoda za veštačenje, tvrde bivši radnici strahujući da u bilo 
kom drugom slučaju poverioci neće naplatiti dugove. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vujovic_finansiranje_deficita_neko_vreme_i_bez_mmfa.4.html?news_id=288

442 

Vujović: Finansiranje deficita neko vreme i bez 
MMF-a 

AUTOR: BETA 

Beograd - Srbija ima dovoljno novca da finansira fiskalni deficit u narednih sedam-osam meseci, 
izjavio je ministar finansija Dušan Vujović posle sastanka s članovima Američke privredne komore i 
dodao da će Vlada ovoga puta s MeĎunarodnim monetarnim fondom pregovarati pre no što bude 
bilo potrebe za zaduţivanjem. Misija MMF-a će doći u Srbiju u drugoj polovini oktobra, kako bi bila 
sinhronizovana s pripremom drţavnog budţeta za 2015. godinu. 

- Ţelimo da razgovaramo s Fondom iz aktivne pozicije i preuzimamo odgovornost za mere i 
ostvarene rezultate. Nećemo da nam Fond diktira, rekao je Vujović i naglasio da će „MMF više 
gledati i slagati se s programom Vlade preko aranţmana iz predostroţnosti, bez pozajmljivanja 
novca“. 

Predlog budţeta za 2015. će, najavio je Vujović, biti upućen Skupštini početkom, a najkasnije 
polovinom novembra, kako bi na vreme bio usvojen. Gotovo istovremeno, najkasnije do ponedeljka 
će biti poznati ključni elementi za rebalans ovogodišnjeg budţeta, kako bi se poslanici o tome 
izjasnili polovinom ovog meseca. „Izmene budţeta neće biti velike, ali će biti suštinske“, kazao je 
Vujović i potvrdio da je smanjenje plata i penzija jedan od elemenata koji se razmatraju u okviru 
smanjenja sada previsokih budţetskih rashoda. 

- Troškove moramo da smanjimo, koliki deo će biti na smanjenje plata i penzija stvar je timske 
odluke Vlade na čelu sa premijerom Aleksandrom Vučićem i odluka će biti doneta u naredna dva-tri 
dana - istakao je Vujović ne iznoseći detalje o rebalansu budţeta. On je rekao da će mere 
obuhvatiti i smanjenje rashoda za kamate i administrativne usluge, ali i povećanje prihoda. 

Vujović je dodao da će mere biti i smanjenje sive ekonomije, povećanje fiskalne discipline i 
naplate poreza, povećanje efikasnosti javnih preduzeća. „Cilj je da se do 2017. godine deficit 
budţeta svede na odrţivi nivo od 120 milijardi dinara, sa sadašnjih 310-320 milijardi, odnosno za po 
60 do 65 milijardi godišnje“, objasnio je ministar finansija. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vujovic_finansiranje_deficita_neko_vreme_i_bez_mmfa.4.html?news_id=288442
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/direktor_ne_moze_da_nadje_radnu_knjizicu.4.html?news_id=288441 

Bivši radnik agencije za obezbeđenje ostao bez zarađenih plata i mogućnosti da nađe novi posao 

Direktor ne moţe da nađe radnu knjiţicu 
AUTOR: G. VLAOVIĆ 

Beograd - Iako je prošle godine prestao da radi u agenciji za obezbeĎenje Ultima linea protect 

team iz Beograda, Ivan Ristić do danas nije uspeo da od nekadašnjeg poslodavca dobije zaraĎene 

lične dohotke, ali ni radnu knjiţicu. 

- U više navrata sam pokušao da doĎem do svoje radne knjiţice, ali bezuspešno. Imam i dve 
pravosnaţne presude u moju korist zbog neisplaćenih ličnih dohodaka i doprinosa, ali do danas 
naţalost i pored toga ni dinara nisam uspeo da naplatim iako traţim samo ono što je moje, ono što 
sam pošteno zaradio - kaţe za Danas Ristić. 

Njemu je ipak najteţe to što poslodavac odbija da mi vrati radnu knjiţicu, bez koje ne moţe da 
naĎe novi stalni posao, pa mu je ugroţena i egzistencija. 

- Pokušao sam da regulišem i radni staţ, ali u tome nisam uspeo. U Republičkom fondu za 
penzijsko-invalidsko osiguranje mi je rečeno da je Ultima linea, kod koje sam u radnom odnosu bio 
od 1. septembra 2009. godine, predala prijavu o plaćenim doprinosima, obrazac M-4 za tu godinu, 
ali ne i za naredne. Tako se, iako od prošle godine ne radim, prema uvidu u bazu podataka matične 
evidencije aktivnih osiguranika, i dalje nalazim u osiguranju kod poslodavca koji mi nije uplaćivao 
zarade i doprinose - ţali se Ristić. 

On dodaje da je dva puta sudskim presudama agenciji Ultima linea naloţeno da mu isplati dug za 
zaradu sa kamatom, poslednji put presudom Prvog osnovnog suda u Beogradu od 20. jula 2011. 
godine, ali da zaostale plate i dalje nije dobio. 

- Zaradu koju je trebalo da dobijam, kako zakon nalaţe, preko ţiro računa mi nije uplaćivana već 
sam dobijao, kao i još neke kolege, manje novčane iznose „na ruke“. Zbog toga sam se i odlučio da 
napustim firmu i da naĎem novi posao, ali me je zadrţavajući radnu knjiţicu, poslodavac i u tome 
sprečio - navodi naš sagovornik. 

Ristić je pokušao i preko inspekcija da ostvari svoje pravo. Advokatica koju je angaţovao 6. 
septembra prošle godine obavestila je Inspektorat za rad da njenom klijentu bivši poslodavac nije 
dostavio rešenje o otkazu ugovora o radu i radnu knjiţicu i zatraţila da inspekcija izvrši nadzor i 
utvrdi povrede zakona. Inspektorat je pozvao direktora Ultima linea protect team Ţarka Biočanina 
da dostavi potrebnu dokumentaciju i da se izjasni o navodima iz tog podneska, ali se on pozivu nije 
odazvao. Zbog onemogućavanja inspektora rada da obavi svoj posao, protiv Biočanina kao 
odgovornog lica i protiv agencije koju vodi pokrenut je prekršajni postupak. Inspektorat za rad je 
konstatovao da je poslodavac i pored više pokušaja ostao nedostupan za kontrolu, jer su sluţbene 
prostorije agencije Ultima linea protect team bile zatvorene i da stoga nisu stvoreni zakonski uslovi 
za dalje postupanje. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/direktor_ne_moze_da_nadje_radnu_knjizicu.4.html?news_id=288441
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Sanja Dţingalašević, advokatica Ristića, kaţe za Danas da je uspela da stupi u kontakt sa 
direktorom Biočaninom, koji joj je u telefonskom razgovoru rekao da „ne moţe da naĎe Ristićevu 
radnu knjiţicu“ pa je to razlog što mu nije vraćena. 

- Inače, Ristić nije jedini radnik obezbeĎenja Ultima linea protect team koji je ostao bez zaraĎenih 
ličnih dohodaka. Ja zastupam više od 40 bivših radnika te agencije, a osim Inspektoratu, obratila 
sam se i Prvom osnovnom javnom tuţilaštvu. U dopisu sam navela da se protiv Dragana Babića, 
osnivača, i Biočanina, direktora Ultima linea protect team, vodi postupak radi utaje poreza pred 
Sektorom poreske policije regionalnog odeljenja Beograd. U tom postupku je i Ristić kao i ostali 
bivši zaposleni dao informacije koje su bile potrebne poreznicima - kaţe Dţingalaševićeva. 

Radnici su potvrdili i kroz zapisnik da od agencije Ultima linea nisu primali zarade, da su o 
potraţivanjima donesene pravosnaţne sudske presude koje nisu mogle da se izvrše, jer je Biočanin 
u meĎuvremenu osnovao novu firmu, VIP Kobra Security sa istom šifrom delatnosti. Na nju je, 
prema ugovoru o poslovno-tehničkoj saradnji, prenet celokupni posao Ultima linea, kojoj je, inače, 
račun u stalnoj blokadi od maja 2011, tako da nijedan od pokrenutih postupaka prinudnog izvršenja 
nije mogao da se sprovede. 

- Pokušali smo i da problem rešimo mirnim putem, ali smo dostavili i dokaze iz kojih je jasno da su 
ove dve firme povezane, jer je, prema podacima sa APR-a, Dragan Babić, osnivač Ultima linea 
protect team, ujedno i direktor VIP Kobra Security. Jasno je da su Babić i Biočanin osnovali drugo 
preduzeće jer nisu imali nameru da isplate potraţivanja utvrĎena pravosnaţnim presudama, ali i da 
spreče ostale poverioce Ultima linee da naplate svoja potraţivanja - kaţe Dţingalaševićeva. 

Poslednja nada - Strazbur 
Advokatica Sanja Dţingalašević se u ime klijenta obratila i Republičkom javnom tuţilaštvu, Zagorki 
Dolovac, ali ističe da do danas nije dobila odgovor, kao ni od Prvog osnovnog javnog tuţilaštva, 
kome je takoĎe pisala. Ona najavljuje da će, ukoliko u Srbiji ne bude pronaĎen pravni lek za 
slučaj Ivana Ristića i drugih bivših radnika Ultima linea protect team, istraţiti mogućnosti za 
zaštitu njihovih prava pred Evropskim sudom u Strazburu. 

 

 

 


