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http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:516961-Esmark-preuzima-Zelezaru 

NOVOSTI SAZNAJU„Esmark“ preuzima Ţelezaru! 
E. E. R.   

Premijer Srbije u Londonu dogovorio posao sa predsednikom ameriĉke kompanije oko ĉeliĉane 

u Smederevu. Nijedan radnik od 5.200 neće biti otpušten. U planu povećanje proizvodnje za 

pet i po puta 

AMERIKANCI se vraćaju u smederevsku „Ţelezaru“! Posle „Ju-Es stila“, koji je iz srpske ĉeliĉane 
izašao 2012. godine, u grad na Dunavu dolazi gigant iz Pitsburga - „Esmark“. Premijer Srbije 
Aleksandar Vuĉić sa predsednikom „Esmarka“ Dţimom Bušardom u utorak je u Londonu praktiĉno 
dogovorio da ova ameriĉka kompanija preuzme „Ţelezaru“ u Smederevu. Za nekoliko dana 
predstavnici „Esmarka“ dolaze u Beograd da finalizuju posao. 
 

Kako „Novosti“ saznaju, prilikom preuzimanja ĉeliĉane, nijedan radnik neće biti otpušten, a plan 
je da se proizvodnja poveća za ĉak pet i po puta. 
Ipak, zakonska procedura će biti ispoštovana. Raspisaće se javni poziv, a Bušard je Vuĉiću obećao 
da će se „Esmark“ prijaviti na tender. 
- Dajem vam reĉ da će posao biti završen, a znam da ste vi ĉovek koji ceni reĉ - rekao je Bušard 
srpskom premijeru. 
Ameriĉka kompanija se u trku za smederevsku „Ţelezaru“ zvaniĉno ukljuĉila u avgustu, kada je 
Dţim Bušard došao u Srbiju i sastao se sa premijerom Vuĉićem. Tema razgovora bila je - strateško 
partnerstvo u srpskoj ĉeliĉani. 
Sklapanje posla sa ameriĉkom grupacijom i Bušardom najavio je prošlog vikenda sam premijer, 
tokom rasprave o rebalansu budţeta za 2014. godinu, reĉima: „U Londonu ću se sastati sa 
gospodinom Bušardom, verujem da ćemo se rukovati i da će to biti kraj muka za Smederevo“. 
SRBIJA VLASNIK 20 ODSTOKAKO „Novosti“ saznaju, drţava Srbija bi trebalo da ostane vlasnik 20 
odsto „Ţelezare“. Amerikanci planiraju da upale obe visoke peći, a sadašnju proizvodnju od 
400.000 tona podignu na ĉak 2,2 miliona tona. 

„Ţelezara“ trenutno radi sa jednom visokom peći, što je trećina kapaciteta. Novi strateški partner 
trebalo bi da pokrene proizvodnju sa obe visoke peći i dostigne kapacitet od preko dva miliona tona 
ĉelika godišnje. Trenutno se proizvodi vrednost od 340 miliona evra, a sa punim kapacitetom ona bi 
dostigla 1,5 milijardi evra. Drţava za „Ţelezaru“ meseĉno izdvaja od 8,5 do 10 miliona evra. Ali, uz 
to fabrika bankama duguje 260 miliona evra, dobavljaĉima 120 miliona, i za sirovine još 145 
miliona evra. Te dugove će drţava, najverovatnije, da preuzme na sebe, dok bi strateški partner sa 
drţavnom pomoći ili bez nje, fabriku trebalo da izvuĉe iz krize. 
Osim „Esmarka“, meĊu zainteresovanima za smederevsku „Ţelezaru“ pominjali su se i ruska 
kompanija „Crveni oktobar“, kao deo korporacije „Uralvagonzavod“, indijski proizvoĊaĉ „Mital 
grupa“, rusko-ĉeški kombinat „Junajted grupa“ i britanski „Vestvud“. U ovoj srpskoj fabrici 
zaposleno je 5.200 ljudi, a još 20.000 radnika angaţovano je u firmama koje za nju rade. 
Vlada Srbije postala je ponovo vlasnik smederevske „Ţelezare“ u februaru 2012. godine, kada je 
dotadašnji gazda - ameriĉki „Ju-Es stil“ napustio srpsko trţište.  

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:516961-Esmark-preuzima-Zelezaru
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OBRĆU MILIJARDU DOLARA 
AMERIĈKI „Esmark“ jedan je od vodećih preraĊivaĉa ravno valjanog ĉelika. I treći po veliĉini 
proizvoĊaĉ ĉeliĉnih ploĉa u Americi. Osnovan je 2003. i ima više postrojenja, a bavi se i 
istraţivanjem nafte i gasa. „Esmark“ ima godišnji obrt od milijardu dolara. 
Proĉitajte i: O ĉemu je sve razgovarao premijer Vuĉić u Londonu 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:516898-Vucic-u-Londonu-Pred-dogovorom-za-Zelezaru-

Esmark-ide-na-tender 

Vuĉić u Londonu: Pred dogovorom za Ţelezaru; Esmark 

ide na tender 
Tanjug  

Dogovor o "Ţelezari Smederevo" je veoma blizu, kaţe premijer Srbije Aleksandar Vuĉić posle 

razgovora sa predsednikom kompanije "Esmark" Dţimom Bušarom. Unutrašnje probleme 

rešavaćemo u Beogradu 

 
Dogovor o "Ţelezari Smederevo" je veoma blizu, kaţe premijer Srbije Aleksandar Vuĉić posle 
razgovora sa predsednikom kompanije "Esmark" Dţimom Bušarom. 

Aleksandar Vuĉić je u intervjuu za Dnevnik RTS-a iz Londona rekao da je vest o "Ţelezari" dobra i za 

radnike u Smederevu, ali i za celu Srbiju. 

Prema njegovim reĉima, za nedelju dana biće objavljen javi poziv, a za 35 do 40 dana biće raspisan 

tender. 

"Mislim da smo imali veoma, kao što je 'Esmark' rekao u saopštenju, plodotvorne razgovore i mislim 

da radnici 'Ţelezare' imaju razloga za zadovoljstvo", rekao je Vuĉić. 

Prema njegovoj oceni, razgovor sa Dţimom Bušarom je za Srbiju najvaţniji sastanak, iako je u 

Londonu razgovarao i sa Tonijem Blerom, Vilijamom Hejgom, Filipom Hamondom, Borisom 

Dţonsonom. 

Premijer Srbije je naglasio da će po povratku u Beograd vest preneti predstavnicima sindikata. 

Kako je precizirao, "Ţelezara" danas proizvodi 380.000 tona ĉelika, a proizvodiće 2,2 miliona tona. 

U novcu, kaţe Vuĉić, to je 320 miliona, a 1,4 milijardi. 

PONOSAN SAM NA SRBIJU, O UNUTRAŠNjIM PROBLEMIMA U BEOGRADU 

Vuĉić je rekao da je ponosan kako je Srbija predstavljena tokom njegovog predavanju u Londonskoj 

školi ekonomije i poruĉio da ćemo "neke naše unutrašnje probleme rešavati u Beogradu". 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:516898-Vucic-u-Londonu-Pred-dogovorom-za-Zelezaru-Esmark-ide-na-tender
http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:516898-Vucic-u-Londonu-Pred-dogovorom-za-Zelezaru-Esmark-ide-na-tender
http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:516898-Vucic-u-Londonu-Pred-dogovorom-za-Zelezaru-Esmark-ide-na-tender
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GraĊanima hoću da kazem da tajkuni, kriminalci i njihove politiĉke sluge neće biti u situaciji da 

upravljaju Srbijom i neće moći da menjaju stvari nezvaniĉnim putem i ĉudnim metodama, rekao je 

Vuĉić. 

"Drţava je bila, jeste i uvek će biti jaĉa od njih", rekao je za RTS Vuĉić, koji boravi u trodnevnoj 

poseti Velikoj Britaniji. 

Govoreći o veoma posećenom predavanju u Londonskoj školi ekonomije, Vucicć je istakao da se 

borio da Srbiju predstavi na najbolji mogući naĉin. 

"Srećan sam zbog ĉinjenice što je Srbija u situaciji da je njenog premijera moglo da prati više ljudi 

nego 15 nobelovaca koji su tu govorili i predstavnika svih drugih drţava", rekao je Vuĉić. 

On je naveo da su mnogi iz regiona ţeleli da doĊu. 

"Ali na mene su poseban utisak ostavili Srbi i svi, moţda sa jednim izuzetkom, o ĉemu ne bih da 

govorim, i koji su se slagali sa politikom vlade i koji nisu, na kraju su zdušno aplaudirali", preneo je 

premijer utiske sa predavanja. 

Prema njegovim reĉima, ta vrsta borbenosti i poštenog odnosa prema svima, prema Albancima, 

Hrvatima, prema svima koji su se javljali, naišla je na simpatije i blagonaklonost kod onih koji nisu 

uvek blagonakloni prema Srbiji, kao što je dobar poznavalac prilika na Balkanu Tim Dţoda koji je 

prokomentarisao da se Vuĉić dobro pokazao, uprkos pokušaju da ga uvuku u politiĉku polemiku. 

"Ta vrsta iskrenosti i poštenog odnosa u kojem ništa nikoga ne varate, već govorite ono što stvarno 

mislite i ono što je politika Srbije, daje rezultat", rekao je premijer i istakao da je doţiveo ovacije 

kakve se retko doţivljavaju i da je ponosan na to što je Srbija bila dobro predstavljena. 

"Što se tiĉe nekih naših unutrašnjih problema, to ćemo da rešavamo u Beogradu", rekao je Vuĉić. 

SRBIJA VRLO BRZO VODEĆA EKONOMSKA SNAGA U REGIONU 

Vuĉić je izjavio je da veruje da Srbija napraviti najbolje moguće rezultate i da će vrlo brzo postati 

vodeća ekonomska snaga u regionu. 

Vuĉić je za RTS rekao da veruje da su sagovornici sa kojima je razgovarao u Londonu zadovoljni 

time što Srbija preduzima. 

Navodeći da su ga pitali da li je Srbija koristila njihove savete i da li su slušali ono sto su oni 

govorili pa potom uradili, Vuĉić je istakao da Srbija ne moţe na isti naĉin da se ponaša i da nije za 

poreĊenje, ali da su preduzete najhrabrije mere do sada od svih juţnoevropskih zemalja. 

Podsećajući da je Velika Britanija otpustila 400.000 ljudi u javnom sektora, ali da danas imaju dva 

miliona više zaposlenih u privatnom sektoru, najveći privredni rast u Evropi i najniţu nezaposlenost 
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u svojoj istoriji, Vuĉić je istakao da oĉekuje rezultate i da će, u skladu sa onim što je mogao da 

vidi, rezultata i biti. 

"Ja sam, rekao bih, po prvi put pun samopouzdanja i vere u Srbiju. Verujem da ćemo napraviti 

najbolje moguće rezultati i da ćemo vrlo brzo postati vodeća ekonomska snaga u našem regionu", 

rekao je premijer. 

Prema njegovim reĉima, za to je potrebno da privuĉemo investitore. 

"Razgovarali smo sa njima o uslovima za njihov dolazak", rekao je Vuĉić, dodajući da je razgovarao 

sa velikim brojem britanskih ali i globalnih investitora koji imaju sedište u Londonu. 

Prema njegovim reĉima, svi ti ljudi su zadovoljni sa onima što je Srbija uradila - od Zakona o radu, 

fiskalne konsolidaciji do današnje izjave MMf-a. 

"To je ono što njima uliva dodatnu sigurnost i daje stabilnost i snagu Srbiji da istraje u tome. 

Siguran sam da sa nekim drugim rezultatima koje smo postigli da smo na veoma dobrom putu", 

rekao je Vuĉić, dodajući da misli da će graĊani biti zadovoljni. 

SASTANAK SA HEJGOM 

Premijer Srbije Aleksandar Vuĉić sastao se danas u Londonu sa liderom Donjeg doma britanskog 

Parlamenta Vilijamom Hejgom kojeg je obavestio o politiĉkoj i ekonomskoj situaciji u Srbiji i 

regionu i ekonomskim reformama koje je sprovela srpska vlada. 

"Ţelim da iskoristim ekonomiju kao sponu za regionalno povezivanje", naglasio je Vuĉić. 

Hejg je pozdravio mere fiskalne konsolidacije, istakavši da je ekonomija od fundamentalnog 

znaĉaja. 

On je naglasio da Britanija ima veliko iskustvo kada su ekonomske mere u pitanju i da moţe da 

bude od velike pomoći Srbiji. 

"Od 2010. godine Velika Britanija je smanjila broj zaposlenih u javnom sektoru za 400.000, što je 

dovelo do povećanja broja zaposlenih u privatnom sektoru u naredne ĉetiri godine za 2,1 miliona. 

To je dovelo do najmanje stope nezaposlenosti u poslednjoj deceniji ", istakao je Hejg. 

Tema razgovora bila je i regionalna saradnja i potreba da kroz zajedniĉke projekte doĊe do 

napretka regiona Zapadnog Balkana. 

Vuĉić boravi u poseti Londonu tokom koje se sastati i sa britanskim ministrom spoljnih poslova 

filipom Hamondom i gradonaĉelnikom Londona Borisom Dţonsonom. 

Premijer će uĉestvovati i na ekomonskom samitu. 
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Vuĉić je sinoć odrţao predavanje na Londonskoj školi ekonomije (LSE), poruĉivši da budućnost 

Zapadnog Balkana neće više odreĊivati politika, već ekonomija. 

O EKONOMSKIM MERAMA S MENADţMENTOM GOLDMAN SAKSA 

Vuĉić je na radnom ruĉku sa predstavnicima najvišeg menadţmenta kompanije Goldman Saks za 

Evropu sa kojima je razgovarao o merama fiskalne konsolidacije Srbije. 

Kako je saopštila Kancelarija Vlade Srbije za saradnju sa medijima, na sastanku, kome su pored 

premijera prisustvovali i ministri finansija i ekonomije Dušan Vujović i Ţeljko Sertić, gradonaĉelnik 

Beograda Siniša Mali i predstavnici SIEPE, razgovaralo se o ekonomskim merama, finansijskoj 

konslolidaciji, unapreĊenju poslovne klime i privlaĉenju stranih investicija. 

"Moramo da stvorimo zdrav bankarski sistem da bi obezbedili ekonomski rast", naglasio je premijer 

Vuĉić. 

Navodi se da je u tom kontekstu razgovaralo o modelima rešavanja loših plasmana banaka i 

kvalitetnom upravljanju deviznim rizicima, kao i o pitanjima kvalitetnog upravljanja 

infrastrukturom i infrastrukturnim projektima. 

Tema razgovora bio je i proces podrške strateškim privatizacijama, saopšteno je iz vlade. 

BOJKOVIĆ:BILO BI ZADOVOLjSTVO DA ESMARK PRIVATIZUJE ŢELEZARU 

Izvršni direktor Ţelezare Smederevo Bojan Bojković izjavio je veĉeras da bi toj kompaniji bilo 

zadovoljstvo da kompanija kao što je ''Esmark'' privatizuje Ţelezaru. 

"ESMARK" POTVRDIO DA IDE NA TENDER ZA ŢELEZARU 

Kompanija "Esmark" potvrdila je veĉeras u saopštenju da je zainteresovana za preuzimanje 

"Ţelezare" Smederevo i da će se prijaviti na tender. 

Predsednik kompanije "Esmark" Dţim Bušar, koji je danas u Londonu razgovarao sa srpskim 

premijerom Aleksandrom Vuĉićem, rekao je da su imali "izuzetno produktivne i korisne razgovore, a 

premijer Vuĉić nas je obavestio o namerama srpske vlade da kroz nekoliko dana raspiše javni 

tender za 'Ţelezaru". 

"Veoma smo zahvalni premijeru i svim predstavnicima srpske vlade na njihovoj saradnji, a 

premijera Vuĉića smo obavestili da je Esmark nameran da se javi na tender i da će dati svoju 

ponudu", rekao je Bušar. 

On je saopštio i da je kompanija Esmark saĉinila menadţment tim koji će biti spreman ukoliko se 

usvoji njihova ponuda na tenderu. 
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U saopštenju se navodi da upravljaĉki tim ima veliko iskustvo na poslovima po Evropi i da je 

prethodno, izmeĊu ostalog, radio na revitalizaciji kompanije U.S. Stil iz Košica. 

"Esmark" navodi da je privatna porodiĉna kompanija i da je tokom godina razgranala posao u 

nekoliko grana mada ima jake korene u industriji ĉelika. Tako, kompanija se sada skoncentrisala u 

nekoliko kljuĉnih industrijskih oblasti, eksploraciju nafte i gasa, u avionskoj industriji, u poslovima 

nekretnina, tehnologije, itd. 

SINDIKATI:DODATNO OHRABRENjE, PODRŠKA PREMIJERU 

Izjava premijera Aleksandra Vuĉića, koji je razgovarao sa predsednikom kompanije "Esmark" 

Dţimom Bušarom, da je dogovor o Ţelezari Smederevo veoma blizu predstavlja dodatno ohrabrenje 

rekli su danas predstavnici Samostalnog sindikata i Nezavisnog sindikata metalaca u Ţelezari 

Smederevo dodajući da pruţaju podršku predsedniku vlade. 

''Vest koju smo veĉeras ĉuli je nešto što nas, radnike Ţelezare i kompletnu metalsku industriju, još 

dodatno ohrabruje i u tome ime samo mogu da kaţem da mi u Ţelezari i u Samostalnom sindikatu 

dajemo puno podršku premijeru da reši trajno status Ţelezare'', rekao je Tanjugu predsednik 

Samostalnog sindikata u Ţelezari Smederevo Siniša Prelić. 

Predsednik Nezavisnog sindikata metalaca Ţelezare Smedrevo Mileta Gujaniĉić smatra da je 

pokretanje Ţelezare i moguć dolazak ''Esmarka'' veliki zamajac za privredu Srbije ocenjujući da to 

moţe koristiti i graĊevini, auto industriji. 

''Premijer je zagrizao ĉvrstu voćku, orah i dobro je prošao. On je u najteţem vremenu došao u 

Ţelezaru ispred 4.500 ljudi i dao im jednu dobru informaciju. Ovde su pre njega dolazili premijeri, 

predsednici drţava da se slikaju, a on je stvarno odrţao reĉ. Sve pohvale'', rekao je Tanjugu 

Gujaniĉić dodajući da se radi samo o razgovoru sa Esmarkom ali i da je to dobar poĉetak. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:516822-Duvandzije-primer-privatizacija 

Duvandţije primer privatizacija 
Z. R. - D. I. K.  

Od deset najuspešnijih prodaja drţavnih preduzeća, dve su iz duvanske industrije. Niška 

industrija prodata za 387, a vranjska za 50 miliona evra 

MEĐU preduzećima koja su na spisku deset najuspešnijih privatizacija u Srbiji dva su iz duvanske 
industrije. DIN „Vranje“, odnosno British American Tobacco i DIN „Fabrika duvana“ Niš, koju je 
kupio Philip Morris. Duvanska industrija Vranje je na javnom tenderu prodata 2003. godine. Prema 
podacima Agencije za privatizaciju, kupoprodajna cena u iznosu od 50 miliona evra isplaćena je u 
celosti, a investiciona obaveza izvršena je u iznosu od 24 miliona evra. 
 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:516822-Duvandzije-primer-privatizacija
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- Poslovni prihodi ostvareni u godini privatizacije bili su 1,2 milijarde dinara, a u 2008. godini 4,5 
milijardi dinara - navode u Agenciji za privatizaciju. 
- Pre nego što je fabrika promenila vlasnika u njoj je radilo 562 ljudi, a u novembru 2008. godine, 
kada smo poslednji put bili u kontroli ove kompanije, u njoj su bila zaposlena 293 radnika. Rokovi 
za izvršenje obaveza iz ugovora istekli su 2008. godine. 
Prema poslednjim podacima Agencije za privredne registre, iz 2013. godine, u ovom preduzeću 
sada radi 125 ljudi, a poslovni prihodi iznose 3,4 milijarde dinara. 
Niška fabrika duvana prodata je na tenderu za 387 miliona evra, a investiciona obaveza u iznosu od 
65 miliona evra je u celosti ispunjena. Broj zaposlenih na dan privatizacije bio je 2.402 dok ih sada, 
prema podacima APR, ima 415. 
Dejan Janićijević, predsednik Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata niške fabrike duvana, 
napominje da je ova firma, zahvaljujući potencijalima, u proteklih deset godina postala jedna od 
najboljih filijala u Philip Morris porodici. 
- Dosta se ulagalo u modernizaciju proizvodnje kao i u obrazovanje zaposlenih kako bi na što 
kvalitetniji naĉin odgovorili izazovima - priĉa Janićijević. - Danas u Philip Morrisu radi zahtevan 
broj zaposlenih koji su specijalisti za proizvodnju duvanskih preraĊevina uz neophodnu podršku 
trećih lica koja obavljaju manje zahtevne poslove. Ova kombinacija oĉito daje rezultate uprkos 
lošoj poslovnoj klimi u ovom periodu. S obzirom na to da imam iskustvo odranije, kada je fabrika 
bila u drţavnom vlasništvu, smatram da su sada izazovi mnogo veći. Zaposleni svakodnevno mora da 
radi na svom usavršavanju kako bi pre svega saĉuvao poziciju na kojoj se nalazi, a ako se ukaţe 
prilika i da napreduje. Naravno da je ovo teţa kombinacija, ali tranzicija je nemilosrdna. Što se 
zaposlenih tiĉe, nakon decenije prilagoĊavanja, isti su spremni da odgovore svim izazovima koje od 
njih zahteva novi koncept stvaranja kapitala. 
Janićijević napominje da zarada svakog radnika prati pre svega njegovo liĉno zalaganje u toku 
godine, kao i inflatorna dogaĊanja, tako da plata svake godine raste. 
DOBRI UGOVORI 
DA su preduzeća iz duvanskog kompleksa bila „dobre udavaĉe“ smatra i profesor Ekonomskog 
fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić. 
- Kompanije iz duvanske industrije su i ranije bile meĊu najboljim, ali su u procesu privatizacije 
zakljuĉile veoma dobar privatizacioni ugovor, po kojem je napravljena znaĉajna razlika izmeĊu 
cigareta koje se proizvode u Srbiji i koje se uvoze - napominje profesor Savić. - Drţava je pristala 
da ih zaštiti, pa su oni godinama plaćali znaĉajno manje akcize i to ni danas nije izjednaĉeno. 
Budţet Srbije je više od sedam godina bio uskraćen za veliku sumu novca, jer smo ubirali manji 
„porez“ nego na strane cigarete. 
Sutra: Cementare „betoniraju“ profit 
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http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:516825-Ni-prodaja-Telekoma-ne-krpi-budzetske-rupe-u-

2015-potrebne-ustede-od-cak-700-miliona-evra 

UPOZORENJE STRUĈNJAKA:Ni prodaja „Telekoma“ ne 

krpi budţetske rupe, u 2015. potrebne uštede od ĉak 

700 miliona evra! 
S. M.   

Fiskalni savet smatra da je smanjenje plata i penzija bilo neminovno, ali nedovoljno za spas 

srpskih finansija 

FISKALNI savet pozitivno ocenjuje predloţeni model za umanjenje zarada. Smanjivanje plata deset 
odsto doneće osetne fiskalne uštede, ne povećava se nepraviĉnost u postojećem sistemu primanja 
u javnom sektoru, i sveobuhvatno je jer ukljuĉuje javna preduzeća. Rezanje plata i penzija u 
javnom sektoru predstavlja zaokret u voĊenju fiskalne politike i bilo je neminovno, jer bez te mere 
nije moguće izbeći krizu. 

Prema reĉima predsednika Fiskalnog saveta Pavla Pavlovića (na slici u sredini), u 2015. potrebne su 

uštede od 700 miliona evra: 

- Ni prodaja „Telekoma“ ne bi bila rešenje za smanjenje deficita jer bi se na taj naĉin samo 

jednokratno zaustavio rast javnog duga. Deficit je i dalje visok, javni dug će dalje nastaviti da 

raste. Doduše, javni dug će za iznos „Telekoma“ jedno vreme da se smanjuje, ali će i dalje 

nastaviti neodrţivim tempom. 

Prvo moramo, prema njegovim reĉima, da saĉekamo budţet za 2015. godinu, koji će brzo da se 

pojavi. Postoji mogućnost da će Vlada primeniti neke adhok mere na prihodnoj strani od uplate 

dobiti javnih preduzeća, ali je pitanje koliko moţe da se dobije u tom pogledu. 

Za ozdravljenje javnih finansija u naredne tri godine potrebno je smanjiti fiskalni deficit za 

najmanje 1,6 milijardi evra, što podrazumeva uštede od gotovo dve milijarde evra, jer će u 

narednom periodu i neki rashodi da porastu. Rebalans budţeta za 2014. godinu je prvi korak u 

trogodišnjem programu fiskalne konsolidacije. 
MOGLO VIŠE- SMANjENjE penzija je bilo potrebno, ali da su model umanjenja i obim ušteda upitni - 
smatra Pavle Petrović, predsednik Fiskalnog saveta. - Vlada se opredelila za progresivno umanjenje 
penzija - tako što će penzije veće od 25.000 biti umanjene za 22 odsto a preko 40.000 dinara za 25 
odsto, meĊutim fond penzija će i pored oštre progresivnosti biti umanjen za svega pet procenata, 
što je nedovoljno. 

Rebalans budţeta ne ukljuĉuje sve troškove koje Srbija ima usled lošeg poslovanja drţavnih i javnih 

preduzeća i banaka, kao i neke rashode koji se finansiraju iz projektnih zajmova. Da su svi ti 

rashodi ukljuĉeni u rebalans budţeta, deficit Republike bi premašio 300 milijardi dinara. 

Iako je drţava ostala duţna bankama oko osam milijardi dinara po osnovu subvencija za kredite za 

likvidnost, kao i 1,6 milijardi dinara dugovanja reciklerima, taj dug nije bio ukljuĉen u inicijalni 

budţet za 2014. godinu i sad se pojavio kao dodatni rashod u rebalansu. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:516825-Ni-prodaja-Telekoma-ne-krpi-budzetske-rupe-u-2015-potrebne-ustede-od-cak-700-miliona-evra
http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:516825-Ni-prodaja-Telekoma-ne-krpi-budzetske-rupe-u-2015-potrebne-ustede-od-cak-700-miliona-evra
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- Drţavni rashodi za plaćanje kazni i penala rebalansom su povećani za više od pet milijardi dinara - 

rekao je Vladimir Vuĉković, ĉlan Fiskalnog saveta (na slici levo). 
 
PARE DRŢAVNIM PREDUZEĆIMA 

NAJVEĆE izdvajanje iz budţeta, za „Srbijagas“, u ovoj godini je oko 230 miliona evra. Od toga 

direktna subvencija drţave je 75 miliona evra, otplata garantovanih kredita koji dospevaju na 

naplatu 150 miliona evra. Uz sve to odobrena je garancija za novo zaduţivanje od 160 miliona evra, 

što je budući trošak drţave. 

- Drţava „ispod crte“ izdvaja novac za vraćanje dugova „Galenike“, Ţelezare Smederevo, bivšeg 

JAT - navodi Fiskalni savet. - Budţetski rashod je i dokapitalizacija „Dunav osiguranja“ i Poštanske 

štedionice. Neuspešno poslovanje EPS trenutno je najveći rizik za javne finansije. 
 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:516930-Laznih-invalida---126 

Laţnih invalida - 126 
J. Ţ. SKENDERIJA  

Prvi rezultati revizije invalidskih penzija u Srbiji, postupak se nastavlja. Protiv 16 korisnika su 

podnete kriviĉne prijave tuţilaštvu 

OD 1.280 korisnika invalidskih penzija, koliko ih je prekontrolisano, njih ĉak 10 odsto nije prošlo 
reviziju, a oĉekuje se da će taj postotak biti još veći do kraja kontrole. Do sada su zbog toga 126 
korisnika ostala bez redovnog meseĉnog primanja, a protiv njih 16 su podnete kriviĉne prijave 
nadleţnom tuţilaštvu, zbog osnovane sumnje da su zloupotrebom ostvarili prava na invalidsku 
penziju. Za 53 predmeta su neophodna dodatna ispitivanja kako bi se donela konaĉna odluka. 

Prema reĉima Aleksandra Vulina, ministra za rad, ako se za tih 16 penzionera utvrdi kriviĉna 

odgovornost, oni će morati da vrate sav novac koji su dobijali u vidu penzija u prethodnom periodu. 

- Na prvi poziv za pregled nije se odazvalo 306 korisnika, što navodi na sumnju da nešto nije u redu 

- kazao je Vulin. - Drugi poziv upućen je na 80 adresa, a već 34 njih se nije odazvalo, pa im je 

automatski stopirana dalja isplata. Ranije stanje invalidnosti nije potvrĊeno u 76 sluĉajeva i njima 

su penzije oduzete. 

Ako se utvrdi da je kod nekih sluĉajeva samo došlo do poboljšanja zdravstvenog stanja, invalidska 

penzija će im biti oduzeta, ali oni neće morati da vrate novac koji su dobijali. U postupku revizije 

biće istraţeni i sankcionisani i svi oni koji su omogućili da doĊe do zloupotreba. Do sada je, prema 

podacima Ministarstva rada, pregledano 15.158 predmeta, od toga je 2.395 „sumnjivih“ odvojeno 

za ponovni pregled, dok je komisija do danas uspela na kontrolu da pozove 1.280 korisnika. 

Kako je ministar objasnio, za neke sluĉajeve uopšte ne postoji potrebna dokumentacija i oni se 

nikada nisu pojavili ni pred kakvom komisijom. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:516930-Laznih-invalida---126
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- Nema zaštićenih i revizija se ne radi zbog uštede u budţetu, već zbog pravde i praviĉnosti. 

Postupak će se nastaviti sve dok se i poslednji sluĉaj ne proveri, kako bi na kraju tog procesa moglo 

da se kaţe da su sve invalidske penzije uredne i u skladu sa zakonom - rekao je Vulin. 

Prema njegovim reĉima, proveravaju se invalidske penzije koje su odobravane od 1990. godine do 

danas, a proces revizije, koji je poĉeo 10. septembra, radi komisija za trijaţu sastavljena od lekara 

veštaka, pravnika i zaposlenih u Fondu za penzijsko osiguranje. 

- Penzije su steĉeno pravo, ali njihovi iznosi nisu. Ako je ustavno povećavati penzije, zašto onda ne 

bi bilo ustavno smanjiti ih. Mi nikome ne oduzimamo to pravo - prokomentarisao je Vulin najave 
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pojedinih udruţenja penzionera da će se ţaliti Ustavnom sudu zbog smanjenja penzija. - Kada doĊe 

do trajnog povećanja prihoda, primanja će se vratiti na staro, ali ne kada nešto prodamo, već kada 

se situacija stabilizuje. Danas se 93 odsto penzija isplaćuje iz budţeta, a to nije dobro - rekao je 

ministar.  

 

SLUĈAJ DANICE DRAŠKOVIĆ 

ONI koji su u meĊuvremenu stekli uslove za starosnu penziju nisu obuhvaćeni ovom revizijom. 

Takav je sluĉaj Danice Drašković, koja je dugi niz godina bila invalidski penzioner, ali istovremeno i 

ĉlan nekih upravnih odbora. Njoj primanje neće biti oduzeto, jer je napunila godine starosti. 
 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:516857-Penzioneri-Nikolicu-ne-potpisuj-Zakon-o-PIO 

Penzioneri: Nikoliću, ne potpisuj Zakon o PIO 
Tanjug, Novosti Online  

Udruţenje sindikata penzionera Srbije zahteva od predsednika Srbije Tomislava Nikolića da u 

skladu sa svojim Ustavnim ovlašćenima ne potpišete doneti Zakon o privremenom dejstvu 

Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju 

BEOGRAD - Udruţenje sindikata penzionera Srbije zahteva od predsednika Srbije Tomislava Nikolića 
da u skladu sa svojim Ustavnim ovlašćenima ne potpišete doneti Zakon o privremenom dejstvu 
Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju. 

Ovo udruţenje, kako se navodi u saopštenju, smatra da bi predsednik Srbije na taj naĉin zaštitio 
Ustavna i zakonska prava penzionera Srbije.  

Skupština Srbije usvojila je rebalans budţeta i prateće zakone kojima je predviĊeno smanjenje 
plata u javnom sektoru i penzija većih od 25.000 dinara. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/506500/Petrovic-Sve-ukazuje-da-ce-i-2015-Srbija-biti-u-recesiji 

Petrović: Sve ukazuje da će i 2015. Srbija biti u 
recesiji 

Tanjug  

Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović izjavio je veĉeras da svi ovogodišnji trendovi pokazuju 

da ni sledeće godine neće biti privrednog rasta, već da će Srbija i 2015. godine biti u recesiji. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:516857-Penzioneri-Nikolicu-ne-potpisuj-Zakon-o-PIO
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/506500/Petrovic-Sve-ukazuje-da-ce-i-2015-Srbija-biti-u-recesiji
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Ovde potpis"Već sada pravimo makro projekcije za sledeću godinu, i ne vidimo rast, trendovi ove 

godine pokazuju da će i sledeće godine najverovatnije biti recesija. Privreda bi na tom trendu bila 

ĉak i da nije došlo do smanjenja plata i penzija“ , ocenio je Petrović gostujući na RTS-u. 

 On je, meĊutim, dodao da će dodatni efekat na pad proizvodnje u 2015. godini dati smanjenje 

plata i penzija koje će izazvati pad traţnje. 

"Otuda je neophodno da tu uskoĉe javne investicije koje bi delom kompenzovale ovaj efekat 

zatezanja“ , ocenio je Petrović. 

Petrović je naveo da je smanjenje plata i penzija bila nuţna mera koja se oĉekivala i krajem 

protekle godine, ali da ona nije dovoljna, jer se na ovaj naĉin štedi svega 400 miliona evra u 

sledećoj godini, što znaĉi da u 2015. nedostaje još 300 miliona evra uštede. 

 

Predsednik Fiskalnog saveta je naveo da postoje još tri bloka reformi koje se moraju sprovesti da bi 

se deficit sveo na razuman nivo, a to je reforma javnih preduzeća, smanjivanje zaposlenosti u 

budţetskom sektoru koji ne podrazumeva javna preduzeća i firme u restrukturiranju, zatim bolja 

naplata poreza i borba protiv sive ekonomije. 

 

"Svi ovi blokovi zajedno mogu da daju neophodne uštede koje će dovesti do smanjenja deficita i 

zaustavljanja rasta javnog duga“ , precizirao je on. 

Petrović je naveo da od svih javnih preduezća Srbijagas pravi najveći problem, jer sada već ima 

milijardu evra duga i rekao da je problem što drţava ovom javnom preduzeću sada izdaje po treći 

put garanciju od 160 miliona evra. 

 

Petrović oĉekuje da će ubuduće predmet razgovora sa MMF-om biti i reforma javnih preduzeća, 

koja je do sada uglavnom bila u nadleţnosti Svetske banke, te da će ubuduće na tom problemu 

raditi integrisano ove dve institucije. 

 

„ Verujem da će MMF traţiti vrlo ĉvrste garancije šta će se dešavati sa javnim preduzećima i to je 

odliĉno za sve, jer je to teţak profesionalni posao. A teţak je i politiĉki“ , ukazao je on. 

 

Predsednik Saveta guvernera Narodne banke Srbije Nebojša Savić rekao je da sve analize pokazuju 

da Srbiji u ovom trenutku nije potreban novac MMF-a, jer nemamo ugroţenu likvidnost. 

 

„ MMF treba da oceni da je pravac reformi dobar, da postavi odreĊene kvantitativne ciljeve. Fond 

uvek posmatra stvar na tri godine. Nama predstoji fiskalna konsolidacija i reforme koje treba da 

imaju trogodišnji okvir, a to znaĉi da 2017. godine naš deficit ne moţe biti veći od tri odsto BDP“ , 

ocenio je Savić i dodao da srpska strana treba da ubedi MMF da je sposobna da smanji deficit na taj 

nivo da bi bio postignut dogovor sa ovom meĊunarodnom institucijom. 
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Govoreći o merama fiskalne konsolidacije Savić je rekao da javna preduzeća sada treba da daju 

kljuĉni doprinos ukupnim reformama i da je kljuĉ oporavka srpske privrede u tom delu. 

 

On je upozorio da treba sve uraditi da se ne doĊe u situaciju u kojoj bi PDV morao da se poveća, 

jer „ ćemo na taj naĉin poskupeti reformu, a svako povećavanje PDV povećava sivu ekonomiju“ . 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/506490/Bojkovic-Bilo-bi-nam-zadovoljstvo-da-Esmark-privatizuje-Zelezaru 

Bojković: Bilo bi nam zadovoljstvo da Esmark 
privatizuje Ţelezaru 

Tanjug  

Izvršni direktor Ţelezare Smederevo Bojan Bojković izjavio je veĉeras da bi toj kompaniji bilo 

zadovoljstvo da kompanija kao što je ''Esmark'' privatizuje Ţelezaru. 

Premijer Aleksandar Vuĉić, posle razgovora u Londonu sa predsednikom kompanije "Esmark" 

Dž imom Buš arom, ranije je rekao da je dogovor o Ţelezari Smederevo veoma blizu. 

 

''Što se nas tiĉe zaista bi nam bilo zadovoljstvo da jedna od takvih kompanija bude ona koja će 

privatizovati Ţelezaru'', rekao je Tanjugu Bojković, napominjući da je premijer Vuĉić kazao da je 

jedan od najvaţnijih sastanaka u Londonu, ako ne i najvazniji, onaj sa potencijalnim investitorom 

za privatizaciju Ţelezare Smederevo. 

 

Bojković je naveo da će to, kao što je premijer i rekao, zavisiti i od javnog poziva i uĉešća na 

javnom pozivu, s obzirom da će sve biti transparetno pri samoj privatizaciji. 

 

On je izrazio nadu da će to biti vrhunac mukotrpnog rada, zvaniĉno od formiranja vlade pre pet 

meseci i od kada je premijer formirao radnu grupu za privatizaciju Ţelezare, i nezvaniĉno u 

poslednjih godinu dana. 

 

''Upravo je on taj koji je svih tih godinu dana na neki naĉin izgurao da se fabrika uspešno 

privatizuje i od jednog gubitaša, koji trenutno ima promet oko 320 miliona, doĊe do jedne 

pozitivne internacionalne kompanije koja će imati promet oko 1,4 milijarde dolara sa izvozom od 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/506490/Bojkovic-Bilo-bi-nam-zadovoljstvo-da-Esmark-privatizuje-Zelezaru
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1,2 milijarde'', rekao je Bojković, dodajući da same cifre govore da će biti jedan od najvećih 

giganata u Srbiji. 

  

Sindikati:Dodatno ohrabrenje, podrška premijeru 

 

Izjava premijera Aleksandra Vuĉića, koji je razgovarao sa predsednikom kompanije "Esmark" 

Dž imom Buš arom, da je dogovor o Ţelezari Smederevo veoma blizu predstavlja dodatno 

ohrabrenje rekli su danas predstavnici Samostalnog sindikata i Nezavisnog sindikata metalaca u 

Ţelezari Smederevo dodajući da pruţaju podršku predsedniku vlade. 

 

''Vest koju smo veĉeras ĉuli je nešto što nas, radnike Ţelezare i kompletnu metalsku industriju, još 

dodatno ohrabruje i u tome ime samo mogu da kaţem da mi u Ţelezari i u Samostalnom sindikatu 

dajemo puno podršku premijeru da reši trajno status Ţelezare'', rekao je Tanjugu predsednik 

Samostalnog sindikata u Ţelezari Smederevo Siniša Prelić. 

 

On je istakao i da se u tom sindikatu nadaju da će uz rešavanje statusa Ţelezare biti rešene i 

situacije vezane za firme u metalskoj industriji. 

 

''U ovom momentu to je još jedna od ohrabrujućih vesti i nadamo se da će sve da ide onako kako 

oĉekujemo i kako nam je premijer najavio'', rekao je Prelić dodajući da pruţaju punu podršku 

premijeru Vuĉiću. 

 

Predsednik Nezavisnog sindikata metalaca Ţelezare Smedrevo Mileta Gujaniĉić smatra da je 

pokretanje Ţelezare i moguć dolazak ''Esmarka'' veliki zamajac za privredu Srbije ocenjujući da to 

moţe koristiti i graĊevini, auto industriji. 

 

''Premijer je zagrizao ĉvrstu voćku, orah i dobro je prošao. On je u najteţem vremenu došao u 

Ţelezaru ispred 4.500 ljudi i dao im jednu dobru informaciju. Ovde su pre njega dolazili premijeri, 

predsednici drţava da se slikaju, a on je stvarno odrţao reĉ. Sve pohvale'', rekao je Tanjugu 

Gujaniĉić dodajući da se radi samo o razgovoru sa Esmarkom ali i da je to dobar poĉetak. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/506372/PROTEST-Zdravstveni-radnici-sutra-na-ulicama 

PROTEST Zdravstveni radnici sutra na ulicama 

Fonet  

Reprezentativni sindikati u oblasti zdravstva i socijalne zaštite na nivou Srbije sutra će ispred Vlade 

Srbije odrţati Javnu sednicu, na kojoj će iskazati nezadovoljstvo zbog smanjenja plata. 

Sindikati će iskazati ogromno nezadovoljstvo zbog smanjenja plata, daljeg urušavanja radno-

pravnog i materijalnog poloţaja zaposlenih, odugovlaĉenja sa postupkom pregovora o zakljuĉivanju 

Posebnog kolektivnog ugovora za oblast 

zdravstva, nejednakog sagledavanja zaposlenih u javnom sektoru, navodi se u saopštenju sindikata. 

  

Javnu sednicu ispred vlade organizovaće Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, 

Sindikat medicinskih sestara i tehniĉara Srbije i Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite 

"Nezavisnost". 
 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/licni-bankrot-duznike-spasava-od-gladi 

Лични банкрот дужнике спасава од глади 

Приватни судски извршитељи похвалили су се ових дана да су за две године, колико 
раде, решили 140.000 предмета. Посла за њих би у наредном периоду могло бити и више 
јер су плате у јавном сектору смањене, као и део пензија. 

То треба да допринесе финансијској стабилности земље, али ће грађанима с веома плитким 
yепом донети додатне проблеме: више рачуна ће остати неплаћено, више рата кредита неће 
бити измирено на време. Условно би им макар мало могао помоћи да тешку финансијску 
ситуацију лакше преброде закон о личном банкроту. Имају га Хрватска и Словенија. Код нас се 
такав пропис још не припрем, а могао би јер процене говоре да је код нас чак 150.000 грађана 
толико презадужено да би могли прогласити банкрот. Они могу очекивати долазак судских 
извршитеља. Уколико имају плату, пензију или слична примања, извршитељ ће им остваити 
трећину за живот. Остало ће отићи за дуг. Знамо да је просечна плата у Србији 44.000 динара. 
Како се може преживети с 18.000 не треба ни објашњавати. А шта тек да кажу они којима је 
праг 25.000? У другим земљама дужнику се остваља сума довољна за живот. Код нас би могло 
не да му се одузме, већ на сва примања дода да би имао не за живот већ за преживљавање. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/506372/PROTEST-Zdravstveni-radnici-sutra-na-ulicama
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/licni-bankrot-duznike-spasava-od-gladi
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Очигледно, они који су се из било којег разлога презадужили, упали су у модерну верзију 
дужничког ропства. 

– Грађани су сада препуштени на милост и немилост приватних судских извршитеља – каже 
председник Удружења банкарских клијената „Ефектива“ Дејан Гавриловић. – Већина и не зна 
да, када им стигне опомена од извршитеља, уколико се не јаве у року од пет дана, пленидба и 
извршни поступак могу почети. Закон о банкроту би донео више реда. Грађани би, попут 
предузећа, добили свог стратеља. То је нешто попут стечајног управника. Он би грађанину 
направио план отплате дугова и омогућавао да преживи док не отплати обавезе. Добили бисмо 
више реда  у тој области. 

С тим ставом слаже се и економски стручњак с Новосадског универзитета Синиша Остојић. Он 
каже да би закон о банкроту омогућио да се раздвоје они који плаћају од оних који не измирују 
своје обавезе. Закон о банкроту омогућио би да грађани почну одговорније да се односе према 
обавезама. 

Д. Вујошевић 
  

Цео текст прочитајте у нашем штампаном издању за среду, 29. октобар 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/mmf-trazi-jos-200-miliona-evra-ustede 

ММФ тражи још 200 милиона евра уштедe 

– Мисија Међународног монетарног фонда највероватније неће олако пристати на нови 
аранжман „из предострожности” све док не добије гаранције да ће Влада Србије следеће 
године успети да уштеди додатних најмање 

200 милиона евра – изјавио је за „Дневник” проф. др Милојко Арсић с београдског Економског 
факултета, додавши да се то може урадити кроз смањење броја запослених у јавном сектору, 
кресање субвенција јавним предузећима или повећање пореза. 

Арсић наглашава да је смањење плата и пензија добар потез, али неће бити довољно да се да 
смањи дефицит буџета у следећој години. Због тога су додатни резови неминовни јер су 
остале предложене мере несигуран извори пуњења буyета, и то пре свега профит јавних 
предузећа који би, наводно, требало да се следеће године слије у државну касу. 

– Влада ће јасно морати да каже како ће следеће године смањити дефицит и како ће следеће 
године уштедети додатних најмање 200 милиона евра, а до 2017. године укупно 1,6 милијарду 
– каже Арсић. – Мора се прецизирати да ли ће уштеде настати отпуштањем у јавном сектору, 
да ли ће бити смањене субвенције или ће се пак ићи на повећање пореза, и то пре свега 
пореза на додату вредност – ПДВ-а. Без јасних рачуна и програма који ће бити законска 
обавеза у буџету за  2015. годину, мало је вероватно да ће ММФ одобрити нови арнажман „из 
предострожности”. 

Д. Урошевић 
  

Цео текст прочитајте у нашем штампаном издању за среду, 29. октобар 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/mmf-trazi-jos-200-miliona-evra-ustede
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http://www.dnevnik.rs/drustvo/godinama-hiljade-precicom-stizale-do-penzije 

Годинама хиљаде пречицом стизале до пензије 

Као што је и најављено, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
у протеклих месец дана интезивно је радило на ревизији свих инвалидских пензионера у 
Србији. 

Према речима Александра Вулина, ресорног министра, 126 људи остало је без чекова, а 
против 16 су поднете кривичне пријаве, након првог претреса, који ће бити настављен и у 
наредном периоду. 

- За 16 корисника инвалидске пензије већ је покренута процедура пред Првим основним 
тужилаштвом у Београду, због основне сумње да је дошло до злоупотребе приликом 
остваривања права на инвалидску пензију. Ако се утврди кривична одговорност, пензионери 
против којих су поднете кривичне пријаве мораће да врате новац који су добијали на име 
пензија у претходном периоду – рекао је Вулин. 

Он је додао како ће бити истражени и санкционисати и сви они који су омогућили да дође до 
злоупотреба инвалидских пензија. Иначе, како је појаснио, контрола инвалидских пензија 
односи се на период од 1. јануара 1990. до 5. септембра ове године, а у првој тури 
контролисано је 15.158 решења.  Од почетка контроле, која је започета прошлог месеца, 
прегледано је 958 корисника и код њих 829 потврђена је инвалидност односно исправност 
додељених решења за инвалидску пензију. 

- Код 76 корисника инвалидских пензија није потврђено раније стање инвалидности, што за 
собом повлачи престанак права на инвалидску пензију за убудуће, а на поновни преглед није 
се одазвало 34 корисника, а то значи да ће им пензија бити обустављена. У поступку ревизије 
инвалидских пензија неће бити заштићених, а подаци о инвалидским пензионерима до сада су 
били доступни само Фонду ПИО, док ће убудуће о њима бити обавештаван и МУП. Ревизијом 
инвалидских пензија желели смо да имамо тачан увид у стање инвалидских пензионера и да 
исправимо неправду – истакао је Вулин. 

Иначе, у Србији од 1,7 милиона пензионера има око 326.000 оних који су до пензије дошли 
због инвалидности, што је око 19 одсто од укупног броја пензионера. У последњој деценији 
број инвалидских пензионера је смањен за 100.000, јер у 2004. их је било 423.000, а сада их 
има 326.000. 

Но, и поред тога још увек, а ова прва ревизија је то и потврдила, оних који су до инвалиднине 
дошли “пречицом”, као што постоје и они који су неким људима омогућили да млади оду у 
инвалидску пензију и да је деценијама користи. 

Љубинка Малешевић 
  

Даница Драшковић прима старосну пензију 
Разлог за ревизију свих инвалидских пензија је сазнање да њу прима и Љубиша Буха Чуме, а 
према речима министра Вулина, његове принадлежности се испитују. На питање да ли ће Бухи 
бити одузета инвалиднина Вулин је одговорио да за њега недостаје доста документације, те да 
је она предата Министарству здравља, као и да му је до завршетка провере пензија 
обустављена. Али нема разлога да се испитује пензија Данице Драшковић јер не прима 
инвалидску, већ старосну пензију. 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/godinama-hiljade-precicom-stizale-do-penzije
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http://www.dnevnik.rs/drustvo/izdrzavace-unuke-i-sa-manje-para 

Издржаваће унуке и са мање пара 

Дакле, сад је све је јасно. Пензионери у Србији ће још у новембру, кад за исплату доспе 
октобарска плата, добити целу пензију, али у децембру следи умањење зависно од 
висине пензије. 

Око 61 одсто пензионера неће осетити никакву промену, јер Законом о привременом 
уређивању начина исплата пензија, коју су у усвојили народни посланици, утврђено да се 
пензије до 25.000 динара месечно не смањују. Но, оне изнад смањиваће се за 22 односно 25 
одсто, зависно од износа. По Закону до децембра 2017, за износ од 25.000 до 40.000 динара 
примењиваће се следећа формула: од укупног износа треба одузети 25.000 и добијену разлику 
помножити са 0,22. За пензије сада веће од 40.000 динара формула је: од износа одузети 
25.000 динара и разлику помножити са 0,25 одсто. Дакле, што је сада пензија већа, веће је и 
умањење од новембарског чека који на исплату стиже у децембру. 

 Према предлогу Закоа смањивање пензије односи се како на садашње пензионере, тако и 
будуће, чиме се, како је образложено, обезбеђује једнак положај садашњих и они који ће у 
наредне три године постатити пензионери. 

Одлука да се све плате у јавном сектору изнад 25.000 динара умање за 10 одсто, а да се 
пензије смањују прогресивно изазвала је незадовољство пензионера. Све њихове 
организације, а њима се придружују и синдикалне, најављују тужбу Устанвом суду Србије 
сматрајући да је одлука неуставна, као и да усвојеном законском акту недостаје део који се 
односи на то како ће пензије 2017. ако се већ каже да је реч о привременом смањењу, бити 
враћане. Односно, да ли ће дуг бити претоворен у јавни дуг или ће се он у деловима враћати 
пензионерима или њиховим наследницима. Оно што посебно мучи најстарије који су одрадили 
цео радни век па самим тим и остварили право на већу пензију јесте што они као стари људи 
данас треба да зарад штедње и опоравка државе дају више од запослених. 

Да је пензионерска рачуница тачна показује проста математика. До 45.000 смањење плата и 
пензија иде на “штету” запослених, али након тог износ пензионери су ти који ће од децембра 
имати мања примера. Тако ће запослени који примају 47.000 имати мању плату за 4.700, а 
пензионери са истим примањима 5.050 динара. Или, запослени који сада прима 50.000 динара 
добијаће од наредног месеца мање 5.000 а пензионери 5.800 динара. Пензионери са чеком од 
60.000 динара имаће пензију мању за 8.300 , а запослени са истим примањима за 6.000 
динара. Још ће више пензионери давати ако имају примања од 70.000 – њима се пензија 
умањује за 10.800, а иста плата за 7.000 динара. На крају крајева, они који имају пензију 
100.000, мада је таквих заиста мало, од децембра ће добијати 18.300 тањи чек, док ће плата 
бити смањена за 10.000 динара. 

Општепознато је да више од половине пензионера данас издржава незапослену децу па чак и 
унучади , па ће због тога одлука о смањењу пензија погодинити управо таква домаћинства у 
којима су они једини који сваког месеца добијају новац. “Дневнику” се јавио брачни пар 
пензионера М. и Н.М. који ће од децембра примати мање 10.350 динара. Наиме, супруг има 
пензију 50.000 а супруга 45.000 динара, обоје су отишли у пензију са пуним стажом и целог 
живота су радили у јавном предузећу за електодистрибуцију 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/izdrzavace-unuke-i-sa-manje-para
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- Тачно је да смо месечно добијали 95.000 динара, за наше прилике  можда велика суму за 
двоје људи. Но, од тог новца ми плаћамо трособан стан и издржавамо још троје чланова 
породице, јер син и снаја не раде а имају дете. Кад се наша пензија подели на нас петоро 
онда то и нису велика примања. Уз то  редовно измирујемо  високе комуналне трошкове, 
трошкове за струју, телефон... Од децембра ће нам примања бити мања за 10.350 динара, што 
аутоматски значи да морамо да смањимо све трошкове . Свесни смо да има оних који живе и 
мање од онога што ће нама остатити након смањења пензије, али све би било другачије када 
би оно што месечно добијамо одлазило само на нас и када би млади могли да се запосле и да 
ми престанемо да их издржавамо – каже наш читалац Н.М. 

Сличне су приче и оних читлаца који имају мање пензије од ових супружника, али прелазе 
утврђени лимит. Они су једногласни у оцени да им умањење пензија за неколико хиљада 
динара директно утиче на живот и тера их да се много чега одрекну, а у првом реду лекова и 
лечења. 

Председник Савеза пензионера Војводине Милан Ненадић објашњава да су овим смањењем 
пензије запрво враћене на ниво из 2009. и 2010, додајући да су и без њега пензије у протеклих 
пет година смањене у просеку од 12 до 15 одсто. Председник Савеза пензионера Србије Ђуро 
Перић, истиче да се једноставном рачуницом види да пензионери са вишим примањима 
подносе већи терет штедње. Он подсећа да су они прихватили предлог Владе Србије да се 
смање пензије, али да су очекивали да буде усвојен онај који је изнео премијер Александар 
Вучић да ће пензије од 25.000 до 35.000 бити опорезоване по стопи од 3,1 одсто, оне од 35.000 
до 50.000 динара по стопи од 6,2 одсто, а веће од 50.000 по стопи од девет одсто.Перић тврди 
да није било говора да ће бити двоцифреног умањења. 

НО, чланови Фискалног савета и економисти су сложни у оцени да другог рецепта осим 
смањења, а по њима је оно требало бити и веће, једноставно у овом тренутку нема , 
подсећајући да су пензије смањиле многе вропске државе. У Европи смањења пензија ишла су 
од 10 до 30 одсто.       

Љубинка Малешевић 

 

RTV 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/protest-sindikata-zdravstva_530984.html 

Protest sindikata zdravstva 

BEOGRAD -  

Reprezentativni sindikati u oblasti zdravstva i socijalne zaštite na nivou Srbije danas će ispred 

Vlade Srbije odrţati Javnu sednicu, na kojoj će iskazati nezadovoljstvo zbog smanjenja plata. 

Sindikati će iskazati ogromno nezadovoljstvo zbog smanjenja plata, daljeg urušavanja radno-

pravnog i materijalnog poloţaja zaposlenih, odugovlaĉenja sa postupkom pregovora o zakljuĉivanju 

Posebnog kolektivnog ugovora za oblast zdravstva, nejednakog sagledavanja zaposlenih u javnom 

sektoru, navodi se u saopštenju sindikata. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/protest-sindikata-zdravstva_530984.html
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Javnu sednicu ispred vlade organizovaće Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, 

Sindikat medicinskih sestara i tehniĉara Srbije i Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite 

"Nezavisnost. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/novosadski-putari-najavljuju-strajk_530965.html 

Novosadski putari najavljuju štrajk 

NOVI SAD -  

Zbog kašnjenja plata i putnih troškova, kao i nepostojanja materijala i uslova za rad, radnici 

JKP "Put" najavili su štrajk. 

Štrajk je najavljen za 3. novembar, kada će potpuno obustaviti rad. 

Rukovodstvo s druge strane traţi strpljenje i najavljuje bolje dane već od novembra, kada bi, 

prema reĉima direktora, trebalo da stigne pomoć grada od 150 miliona dinara. 

O stanju u ovom, ali i ostalim Javno-komunalnim preduzećima u Novom Sadu za RTV je govorio 

predsednik sindikata zaposlenih u komunalnoj delatnosti, Zoran Radosavljević. 

Zbog neisplaćivanja zaostalih plata i naknada za putne troškove, dovedena je u pitanje egzistencija 

zaposlenih, kaţe predsednik sindikata JKP "Put", Vladimir Plavšić. 

Plavšić dodaje da je još veći motiv neposlovanje preduzeća kako treba. Neposlovanje je ugroţeno, 

svaki dan su u zastoju, duţni za energente koje dobavljaĉi ne isporuĉuju. Jednom reĉju: teška 

situacija i svakim danom je sve gore. 

"Trenutno imamo, malo radimo malo ne radimo, danas imamo goriva a nemamo bitumena, ili 

imamo bitumena a nemamo goriva. Uvek se nešto dešava, iako je teško i organizovati posao pošto 

je ceo grad raskopan, zimska sluţba je na pomolu, grad ne moţe da se sanira bez tuĊe pomoći", 

kaţe Gojko Etinski. 

Radnici rukovodstvu zameraju to što su mere koje su do sada preduzimane, prespore. Za godinu 

dana pregovora ništa znaĉajno se nije promenilo, kaţu oni. Direktor "Puta", Ţeljko Dţakula, kaţe da 

rukovodstvo shvata tešku poziciju radnika, ali i podseća na to da su od njegovog dolaska na to 

mesto plate redovno isplaćivane, sa zaostatkom koji datira od ranije. On kaţe da Grad preduzima 

sve, kako bi "Put" izašao iz krize, pa će tako na narednom rebalansu obezbediti 150 miliona dinara, 

ali da se ništa ne moţe rešiti preko noći. 

"Ako je nešto 15 godina urušavano mi za ĉetiri meseca ili godinu dana to ne moţemo da 

rešimo...Sigurno je potrebno dve ili tri graĊevinske sezone da "Put" stane na svoje noge", kaţe 

Ţeljko Dţakula. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/novosadski-putari-najavljuju-strajk_530965.html
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JKP "Put" radnicima i dobavljaĉima duguje oko 500 miliona dinara. U dogovoru sa sindikatima, 

zaposlenima su smanjene plate za ĉetvrtinu, kao jedna od mera za prevazilaţenje krize. Ipak, 

radnici kaţu da nikakvog napretka nema, pa je štrajk jedino što im preostaje. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/stednja_nije_odgovor_na_krizu.4.html?news_id=291514 

Odrţan panel „Socijalne posledice ekonomskih 
politika na Zapadnom Balkanu“ 
Štednja nije odgovor na krizu 

AUTOR: G. VLAOVIĆ 

Beograd - Mere štednje koje sprovodi Vlada Srbije nisu dale nikakav pozitivan efekat. One samo 
kratkoroĉno mogu da odloţe bankrot zemlje za ne više od dva do tri meseca. 
Ono što je Srbiji potrebno jeste osmišljen i jak investicioni program koji bi otvorio nova radna 
mesta, kako bi se smanjila visoka stopa nezaposlenosti i siromaštva - izjavio je Zoran Mihajlović iz 
Saveza samostalnih sindikata Srbije na skupu „Socijalne posledice ekonomskih politika na 
Zapadnom Balkanu“ u organizaciji Fondacije Fridrih Ebert i MeĊunarodnog centra Olaf Palme. 

Prema njegovim reĉima, u ovom trenutku ne treba postavljati pitanje da li u javnom sektoru ima 
viška zaposlenih, već kako zaposliti ljude u realnom sektoru u kome postoji manjak radnika. 

Nebojša Atanacković, predsednik Unije poslodavaca Srbije, naglasio je da je naš problem taj što 
Vlada ne vuĉe poteze koji bi omogućili malim i srednjim preduzećima da zapošljavaju nove 
radnike, zbog visokih nameta koje je odrezala. Da bi se to promenilo potrebno je smanjiti 
opterećenje. 

Hajc Albert Hutmaher, direktor Fondacije Fridrih Ebert u Srbiji istakao je da su teme po kojima se 
diskutovalo na juĉerašnjem skupu veoma vaţne za sprovoĊenje reformi i zbog toga je znaĉajno da 
više budu zastupljene u medijima. 

- U Srbiji se sprovodi sveobuhvatni reformski proces koji je bitan ne samo zbog prikljuĉenja EU već 
i zbog ekonomskog razvoja zemlje. U tom procesu ekonomskih reformi nikako se ne sme zanemariti 
socijalna komponenta - naglasio je Hutmaher. 

On je dodao da u borbi protiv efekata svetske ekonomske krize mere stroge štednje nikako ne mogu 
biti jedini odgovor. 

- Zbog primena samo takvih mera, plaćena je velika cena u zemljama EU. U poslednjih pet godina 
povećana je stopa nezaposlenosti za pet odsto, a ono što predstavlja najveći problem je veliki 
procenat nezaposlenosti mladih ljudi, ĉak 25 odsto. Sve ovo ukazuje da politika niskih troškova ne 
daje rezultate i da je nuţno primeniti uravnoteţeniji model koji podrazumeva i socijalnu 
komponentu kako bi se stvorio ekonomski rast - istakao je Hutmaher. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/stednja_nije_odgovor_na_krizu.4.html?news_id=291514
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http://www.pressonline.rs/info/drustvo/333606/penzioneri-traze-od-nikolica-da-ne-potpise-zakon.html 

Penzioneri traţe od Nikolića da ne potpiše zakon 

Udruţenje sindikata penzionera Srbije zahteva od predsednika Srbije Tomislava Nikolića da u 

skladu sa svojim Ustavnim ovlašćenima ne potpišete doneti Zakon o privremenom dejstvu 

Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju. 

Ovo udruţenje, kako se navodi u saopštenju, smatra da bi predsednik Srbije na taj naĉin zaštitio 

Ustavna i zakonska prava penzionera Srbije. 
 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1735070/Penzioneri+tra%C5%BEe+od+Nikoli%C4%87a+da

+ne+potpi%C5%A1e+zakon.html 

Penzioneri traţe od Nikolića da ne potpiše zakon 

Udruţenje sindikata penzionera Srbije zahteva od predsednika Srbije Tomislava Nikolića da ne 
potpiše Zakon o privremenom dejstvu Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju. 

Penzioneri su zatraţili od predsednika da u skladu sa svojim ustavnim ovlašćenima ne potpiše 
doneti Zakon o privremenom dejstvu Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju, javlja Tanjug. 

Ovo udruţenje, kako se navodi u saopštenju, smatra da bi predsednik Srbije na taj naĉin zaštitio 
Ustavna i zakonska prava penzionera Srbije. 

 

 

 

http://www.pressonline.rs/info/drustvo/333606/penzioneri-traze-od-nikolica-da-ne-potpise-zakon.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1735070/Penzioneri+tra%C5%BEe+od+Nikoli%C4%87a+da+ne+potpi%C5%A1e+zakon.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1735070/Penzioneri+tra%C5%BEe+od+Nikoli%C4%87a+da+ne+potpi%C5%A1e+zakon.html

