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http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:518991-Ukidaju-se-privremene-penzije 

Ukidaju se privremene penzije 
J. Ž. SKENDERIJA  

Plan je da ubuduće poslednja godina radnog staža ne „ulazi“ u prosek 

ODMAH posle Nove godine, izmenama Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju ukinuće se 
odredba privremenog rešenja o penzionisanju. Naime, sada više od dve trećine penzionera u Srbiji 
dobija ovakvo rešenje. Iznos na takvom ĉeku ĉesto je viši nego na konaĉnom, pa tek posle nekoliko 
godina, kada iz PIO fonda stigne „pravi“ papir, mnogi penzioneri shvate da su postali duţnici ove 
ustanove. Novac koji moraju da vrate meri se ponekad i stotinama hiljada dinara. 

Ovaj problem postoji godinama unazad, a kako najavljuje Zoran Milošević, pomoćnik ministra rada 

zaduţen za PIO, trebalo bi da bude rešen u najskorije vreme. 

- Planiramo da oformimo radnu grupu koja će se pozabaviti rešavanjem ovog problema - kaţe 

Milošević. - Postoji nekoliko predloga, ali još nismo utvrdili konaĉnu verziju. Traţi se najbolji naĉin 

da se usklade privremena i konaĉna rešenja o penzionisanju, kako bi što manje penzionera moralo 

da vraća novac koji su primili kao višak. 

Kao jedno od rešenja navodi se mogućnost da se, kao pre desetak godina, poslednja godina staţa 

ne uzima u obzir pri donošenju rešenja, što, prema mišljenju Dragane Kalinović, v. d. direktora PIO 

fonda, neće uticati na iznos penzije. Problem je, meĊutim, što se izdaju privremena rešenja i u 

potpuno „ĉistim“ sluĉajevima kada su ljudi ceo radni vek proveli u istoj firmi i uplaćeni su im svi 

doprinosi. 

- Podatke Fondu dostavljaju poslodavci, opštinske uprave, APR, Poreska uprava, nadleţna 

ministarstva za svoje zaposlene, inostrani nosioci penzijskog osiguranja... - kaţu u PIO. - U mnogim 

sluĉajevima postoje teškoće kao što su neplaćeni doprinosi, naknadno utvrĊivanje staţa osiguranja 

usled nepostojanja prijava i odjava osiguranja, steĉaj ili likvidacija poslodavaca, zatim to što 

izmeĊu poslodavaca i korisnika nema saradnje, pa trajanje sudskih postupaka u vezi sa doprinosima 

za PIO, trajanje postupaka utvrĊivanja staţa osiguranja kroz prethodno „povezivanje“ staţa 

osiguranja... Neka rešenja mogu trajno ostati privremena, a pojam privremenog se ne odnosi na 

vreme, već na utvrĊene ĉinjenice.  
POKUŠAJOD 2003. godine postojalo je zakonsko rešenje kojim se za odreĊivanje iznosa penzije nije 
uzimala u obzir poslednja godina radnog staţa i svi su odmah dobijali konaĉna rešenja. To je, 
meĊutim, izazvalo negodovanje, pa je ta odredba brzo ukinuta. Tada je kao parametar korišćen 
staţ, ali ne i zarada u poslednjoj godini, što je nepravedno, s obzirom na to da su primanja pred 
penziju mnogima najviša. 

I dok se PIO poziva na neaţurnost poslodavaca, izgleda da je veći problem u neaţurnosti njihovih 

sluţbi, koje prema nekim procenama konaĉna rešenja izdaju odmah samo u sluĉajevima kada 
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korisnik napusti posao u martu. Naime, tada Zavod za statistiku utvrdi iznos proseĉne zarade za 

prethodnu godinu, koja je jedan od parametara za utvrĊivanje visine penzije. Svi zahtevi podneti u 

meĊuvremenu imaju oznaku „privremenih“. 

Prema sadašnjim zakonskim rešenjima, rok za donošenje rešenja o konaĉnom iznosu penzije kojim 

će privremeno rešenje biti zamenjeno ne postoji, već zavisi od toga kada će se kompletirati podaci 

zbog kojih je to prethodno rešenje oglašeno privremenim. 

Katarina Stanić, istraţivaĉ u oblasti fiskalne politike, trţišta rada i penzija, smatra da bi trebalo 

popraviti administraciju, a ne zakone. 

- Nije problem samo u poslednjoj godini staţa, kada se doprinosi nisu uplaćivali uglavnom 

devedesetih godina - kaţe Katarina Stanić. - Uostalom, zašto bi nekome oduzimali tu godinu kada 

većina tada, na kraju karijere, ima najvišu zaradu. U većini evropskih zemalja postoje elektronske 

baze podataka, koje funkcionišu, za razliku od nas, gde Centralni registar još nije proradio u 

pravom smislu te reĉi. 
 
LIĈNI ZAHTEV 

KORISNIK moţe da podnese zahtev PIO fondu za donošenje konaĉnog rešenja, naroĉito ako je u 

mogućnosti da inicira spornog poslodavca da uplati doprinose ili dostavi valjane dokaze fondu o 

plaćenim doprinosima. U PIO postoji obrazac koji korisnik popuni i traţi izdavanje rešenja. Mnogi 

ipak to ne rade - iz neznanja, ali ĉesto i noseći se mišlju da neće doţiveti konaĉno rešenje i 

vraćanje novca. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/510352/Penzioneri-zbog-smanjenja-pred-Ustavni-sud 

Penzioneri zbog smanjenja pred Ustavni sud 

Tanjug  

Udruţenje sindikata penzionera Srbije će danas, na konferenciji za novinare, govoriti o svojoj 

Inicijativi za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom ureĊivanju naĉina 

isplate penzija.Prema odredbama tog zakona, koji je stupio na snagu 1. novembra, u razliĉitom 

procentu se smanjuju sve penzije veće od 25.000 dinara. Kako je najavljeno na konferenciji će, 

izmeĊu ostalih govoriti predsednik Udruţenja Milorad Vujasinović. 
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Predstavnici tog udruţenja u više navrata su ukazali da će predloţenim merama koje obuhvataju i 

smanjenje penzija biti urušen sistem penziono-invalidskog osiguranja u Srbiji i najavili da će pred 

Ustavnim sudom pokrenuti postupak za ocenu ustavnosti zakona. 

Napomenuli su, takoĊe, da će zaštitu svojih prava zatraţiti i od meĊunarodnih institucija i 

MeĊunarodnog suda u Strazburu. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/510100/SAM-Povezivanje-privrednika-Srbije-Nemacke-i-Austrije 

SAM: Povezivanje privrednika Srbije, Nemaĉke i 
Austrije 

Tanjug  

Srpska asocijacija menadzera (SAM) potpisaće sutra Memorandum o saradnji sa Senatom privrede 

Srbije, koji treba da doprinese unapreĊenju saradnje sa privredama Austrije i Nemaĉke, saosteno 

je danas iz SAM-a. 

Senat privrede Srbije je deo internacionalne mreţe udruţenja "Global Economic network" i osnovan 

je sa ciljem da unapredi privrednu saradnju Srbije sa Austrijom i Nemaĉkom. 

 

Zato je SAM, kako je navedeno u saopšenju, uveren da će Memorandum povezati privrednike tih 

zemalja radi podsticaja investicija, ekonomske saradnje i izvoza. 

 

- Privlacenje investitora iz Nemaĉke i Austrije u Srbiju, predstavljanje preduzeća, plasman i 

promocija izvoza u zemlje EU samo su neke od tema o kojima će se diskutova ti na sastanku sa 

predstavnicima Senata privrede Nemaĉke, Senata privrede Austrije i Srbije - navedeno je u 

saopštenju. 

 

Prisutnima će se obratiti predsednik SAM-a Milan Petrović, predsednik UO Senata privrede Srbije 

Ivan Groš, kao i specijalni gost, predsednik Upravnog odbora Senata privrede Nemaĉke i Senata 

privrede Austrije, Diter Herte. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/509991/Krkobabic-Poste-Srbije-se-moraju-izuzeti-iz-privatizacije 

Krkobabić: "Pošte Srbije" se moraju izuzeti iz 
privatizacije 

Tanjug  

Direktor Javnog preduzeća "Pošte Srbije" Milan Krkobabić smatra da se to preduzeće mora izuzeti iz 

privatizacije. 

"Naravno, u nekim delovima smo otvoreni za zajedniĉke investicije sa domaćim ili stranim 

partnerima, mislim na IT Sektor ili Post Net, ali osnova mora ostati drţavna", naglašava Krkobabić. 

 

"Ostvarili smo dva i po puta veću dobit nego prošle godine. Pošta postoji 170 godina i u rangu je 

Srpske pravoslavne crkve ili Akademije nauka kada se spomene drţava Srbija. Ona je njen deo i 

mora ostati u njenom vlasništvu" rekao je Krkobabić u Boru. 

 

Osim toga, prema njegovim reĉima, interes privatnika bi moţda bio da raznosi poštu po Beogradu, 

ali ne i po selima Srbije, gde se jedva dolazi. 

 

Komentarišući odluku o smanjenju penzija Krkobabić, koji je i predsednik PUPS-a, kaţe da je bez 

obzira na smanjenje veliki deo penzionera ostao zaštićen. 

 

"Predloţeni koncept je dobio našu podršku u delu da najveci deo penzionera, njih više od milion, 

budu izuzeti od ovih mera i to je nama bilo kljuĉno. Naravno borimo se za sve penzionere, ali oni sa 

najniţim primanjima su prioritet. Socijalno ugroţeni su prepoznati i zaštićeni", rekao je on. 

 

Te mere PUPS shvata malo drugaĉije. 

"One za nas nisu umanjenje penzija. Ovo je privremena mera, mera solidarnosti dela penzionera 

koji će se odreći dela penzije, u relativno kratkom vremenskom roku, u cilju stabilizacije zemlje", 

rekao je Krkobabić. 
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http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Besplatno-zdravstvo-godisnje-kosta-31_255-dinara.sr.html 

„Бесплатно” здравство годишње кошта 31.255 
динара 

Због беспарице сваки четврти грађанин не иде код лекара 

Из свог џепа, без обзира на здравствену књижицу, грађани су за лекове, лабораторијске 
анализе, снимање на рендгену, ултразвуку, скенеру или магнетној резонанци прошле године 
плаћали 31.255 динара. 

Толико износи просечан годишњи износ укупних издатака за здравствену заштиту по глави 
становника. Податак је објављен у најновијем истраживању здравља становништва Србије у 
2013. години. 

Овај износ, како су истраживачи објаснили, чине директни издаци за здравствену заштиту, 
такозвана потрошња из џепа – за плаћање услуга или дела услуга које нису покривене 
здравственим осигурањем. 

Дакле, у четворочланој породици тај износ је виши од 1.200 евра на годишњем нивоу – без 
обзира на уредно оверену здравствену књижицу и плаћено здравствено осигурање. У Београду 
и Војводини тај износ је чак и већи – износи више 38.500, док је у јужној и источној Србији 
22.600 динара. 

У ову статистику се уклапа податак да чак сваки четврти грађанин Србије (24,8 одсто) наводи 
недостатак пара као разлог што није остварио здравствену заштиту. Овај проблем је у Србији 
израженији него у земљама Европске уније: до лекара из финансијских разлога у Немачкој не 
стиже само 0,8 одсто становништва, у Грчкој – 6,5, а најгоре је у Литванији са 10,4 одсто, што 
је опет боље од наших 18 одсто грађана. Испитаници су изјавили да се најтеже стиже до 
зубара (19,3 одсто), а 14,2 одсто грађана тешко налази новац да обезбеди прописане лекове. 

– То је за наше прилике ипак велики износ, виши од једне просечне пензије. Сиромашни људи 
не могу себи да приуште додатна издвајања за партиципације или учешћа у трошковима и то 
има директног утицаја на исход лечења. Неретко пацијенти тешко купљени лек пију погрешно, 
ломећи га на пола или га пију два, три пута недељно, уместо свакога дана. Како није мали 
број таквих грађана, то грубо нарушава здравствено стање нације – упозорава епидемиолог 
професор др Зоран Радовановић. 

Директор Лекарске коморе Србије (ЛКС), професор др Драган Делић каже да су оваква давања 
из џепа, посматрано кроз прокламовани систем здравствене заштите у Србији – 
неприхватљива. Он додаје да је забрињавајући податак да чак 24 одсто грађана због 
финансијских разлога није користило здравствену заштиту, јер смо друштво које је 
декларативно рекло да свако има право на социјално и здравствено осигурање. 

– Мора да се дефинише основни пакет здравствених услуга које држава гарантује. Тако би 
одређени дијагностички прегледи, операције и лечења били доступни свима, у сваком 
тренутку, а све изван тог основног пакета морало би бити регулисано неким допунским 
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осигурањем. То би било много поштеније, јер у садашњем систему има много импровизација. 
У ЛКС-у смо се договорили да оформимо радну групу експерата који треба да сагледају 
постојећу економију нашег здравства и предложе решења – каже др Делић. 

Он додаје како се са 260 евра, колико се одваја из Републичког завода за здравствено 
осигурање за здравствену заштиту сваког осигураника, плус поменутих око 300 евра, у Србији 
и даље за здравство издвајају далеко мањи износи од оних у земљама Европске уније. 

Занимљив је и податак да је само 19 од 19.079 испитаника изјавило да је дало мито, односно 
да је директно платило здравствену услугу на захтев здравствених радника. Самоиницијативно 
је директно платило још 147 грађана. 

– Овај податак нити је тачан, нити употребљив. У англосаксонској статистици то се зове грубо 
потцењивање стварног стања. Међутим, то није чудно, јер код мита је кажњиво и давање и 
примање новца. Грађанин који је дао мито сигурно је да то неће признати анкетару – сматра др 
Радовановић. 

Оливера Поповић 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Nacionalne-penzije-naljutile-obicne-penzionere.sr.html 

Националне пензије наљутиле „обичне” 
пензионере 

Иако би смањивање тих примања за минус у буџету било безначајно, њихово кресање имало 

би велику морална порука, јер у фискалној консиолидацији не би било изузетака 

Националне пензије добили су и они који су зарадили више новца него што сам ја у животу 
видео. Овим речима је Милан Карапанџа, читалац „Политике”, негодовао на нашу вест да су 
ова признања изузета из мера фискалне консолидације. Мирослав Маринковић, питао је по 
чему су то они заслужни? Да нису случајно бранили државу па их сада награђујмо? 

„Оне који су бранили државу, њих још треба казнити, а овe што су певушили – наградити. И 
данас они певају и зарађују па им је и то мало. Узимате од поштено зарађених пензија и дајете 
неким заслужнима за певање и сличнима, а они уживају сва народна права као народни 
хероји.” 

Ово су само неки од коментара са сајта „Политике” који показују колико је грађане и 
пензионере изиритирао потез државе да националне пензије, спортска признања и 
академијске награде изузме из мера штедње. 

Формално објашњење за такву одлуку постоји и у најкраћем се може објаснити аргументом да 
није реч о пензијама, већ о признањима. Као и да се средства не исплаћују из Фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање. Без обзира на све то, тај новац ипак иде из буџета, а, 
истини за вољу, и чак половина пара за пензије иде из државне касе, а друга половина преко 
ПИО фонда. 

Друго оправдање је да су та примања регулисана другим законима. На пример, академијски 
додаци додељују се по Закону о Српској академији наука и уметности. Смањења ових накнада 
не би донела велике уштеде и ефекти примене тих мера из угла буџетских бројки били би 
занемарљиви. Чини се, ипак, да то није економско, већ морало питање, нарочито ако су 
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државни званичници изричито рекли да изузетака неће бити, па ће све врсте апанажа и 
накнада, такође, бити смањене. 

Упитан, колико је морално да се од умањења националних пензија поштеде они који ове 
надокнаде примају, Милан Ненадић, преседник Савеза пензионера Војводине, каже да је 
недопустиво изузимати било кога из овог смањења, тим пре што су сви други, које је држава 
опорезовала од 22 и 25 одсто, своје пензије зарадили уплатом доприноса и радним стажом, а 
чиме су то заслужили они који примају ове надокнаде? 

– Недопустиво је да неко ко је радио 35 или 40 година у привреди или производњи, на норми, 
сада треба да попуни држави буџет од своје пензије, а да они који највише зарађују, естрада, 
не осете никакве последице, каже Ненадић. 

Морално би било да овај предлог уђе у измену Закона о ПИО и да овим повлашћеним стигну 
умањења од 1. децембра која се тичу и свих осталих пензионера, категоричан је он и додаје 
да је Уставном суду Савез пензионера Војводине упутио већ иницијативу за оцену уставности 
смањења пензија за око 40 одсто пензионера. 

Милорад Вујасиновић, председник Удружења синдиката пензионера Србије каже да је просто 
невероватно како је то влада заборавила или намерно испустила ове повлашћене да и њима 
смање примања без обзира што их нема много. Сад је права прилика да исправе грешку и да 
се ово питање нађе пред посланицима, каже он. 

Милојко Арсић, професор Економског факултета, каже да нема никаквог оправдања да се ова 
примања изузму из мера фискалне консолидације. Он, ипак, мисли да је могуће да су 
креаторима фискалне политике ова примања промакла, јер ефекат уштеда није велики, али да 
принципијелно гледано изузетак овакве врсте није смео да се деси. 

Његов колега Мирослав Прокопијевић, каже да нема сумње да је то учињено намерно. 

– Иако би у економском смислу уштеде биле бесмислене, принципијелно оне имају велико 
значење. Тиме је практично власт отворила позив свима да дођу испред владе и штрајкују, јер 
изузетака очигледно има – закључује Прокопијевић. 

Ј. Петровић-Стојановић, А. Телесковић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/oruzari_nisu_zadovoljni_dogovorom_sa_gasicem.4.html?news_id=292308 

Sindikati fabrika odbrambene industrije danas 
odluĉuju o eventualnom štrajku 
Oruţari nisu zadovoljni dogovorom sa Gašićem 

AUTOR: Z. RADOVANOVIĆ 

Kragujevac - Da li će sindikati i radnici fabrika odbrambene industrije Srbije (OIS), uprkos ĉinjenici 
da se tokom prošlonedeljnih pregovora sa nadleţnima gotovo ni oko ĉega nisu dogovorili, poslušati 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/oruzari_nisu_zadovoljni_dogovorom_sa_gasicem.4.html?news_id=292308
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poruku ministra odbrane Bratislava Gašića „da nemaju razloga za štrajk“ i odustati od za sutra 
najavljene jednosatne obustave rada, znaće se, najverovatnije - danas. 

- Sindikati odbrambene industrije zajedniĉki će odluĉiti o daljim aktivnostima, ali će pregovori sa 
ministrom Gašićem i nadleţnima u Ministarstvu odbrane biti nastavljeni, jer ima još mnogo 
otvorenih pitanja o kojima moramo da razgovaramo. Naš kljuĉni zahtev je da radnici iz ove grane 
budu izuzeti iz odluke o smanjenju plata za deset odsto, ali je gotovo izvesno da će ostati 
neispunjen, pošto je Vlada tu svoju inicijativu ozakonila - kaţe za Danas predsednik Sindikata u 
Zastavi oruţju Dragan Ilić. 

Inaĉe, sindikalna rukovodstva već su pregovarala sa ministrom Gašićem, koji je posle tih razgovora 
izjavio kako je drţava dosta pomogla domaćoj vojnoj industriji, ali je i dalje neizvesno da će se on 
zaloţiti za predlog da preduzeća iz te grane dobiju status delatnosti od posebnog znaĉaja i da se 
vrate u sferu vojnoprivredne delatnosti, s obzirom na to da su pod direktnom ingerencijom 
Ministarstva odbrane. Sindikati su traţili i da se novac za modernizaciju fabrika odvoji iz vojnog 
budţeta, ili da se za te namene obezbedi fond za kreditiranje sa povoljnim rokovima vraćanja. 
Oruţarski sindikati od nadleţnih su traţili i hitnu konverziju neizmirenih obaveza fabrika u drţavni 
kapital, te da se preduzećima OIS odobri angaţovanje najneophodnijih kadrova, jer su zbog 
zabrane zapošljavanja „ţivoti mnogih radnika fabrika OIS ugroţeni“, a onemogućena je i 
primopredaja znanja, posebno kod zaposlenih sa visokom struĉnom spremom. 

- Proizvodnja preduzeća OIS izvozi se u zemlje širom sveta, a prošlogodišnji plasman proizvoda svih 
fabrika na inostranim trţištima vredan je više od 200 miliona dolara. Uz to, firme su tokom tri 
prethodne godine, isporukom znanja i opreme, te projektovanjem i izgradnjom objekata vojne 
namene, u azijske i afriĉke zemlje izvezle i vojni inţenjering u vrednosti od 120 miliona dolara. S 
druge strane, fabrike OIS imaju nenaplaćena potraţivanja za ranije izvezeno oruţje i municiju, koja 
su već dostigla 300 miliona dolara - tvrde sindikalci. 

Razoreno 

Fabrike OIS zapošljavaju oko 8.000 radnika, ĉija je proseĉna starost iznad 50 godina, i koji u 
proseku imaju oko 27 godina radnog staţa. Sve fabrike u većinskom su vlasništvu drţave, a vrednost 
preostalog društvenog kapitala u njima procenjuje se na oko sedam milijardi dinara. Osim uţiĉkog 
Prvog partizana, sve ostale domaće vojne fabrike su, u proleće 1999, pretrpele teška razaranja, jer 
ih je avijacija NATO alijanse gaĊala sa više od 200 projektila. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/od_ponedeljka_casovi_po_30_minuta.55.html?news_id=292235 

Neuspeli pregovori sindikata obrazovanja i Vlade 
Srbije 
Od ponedeljka ĉasovi po 30 minuta 

AUTOR: V. ANDRIĆ 

Beograd - Reprezentativni sindikati prosvetnih radnika ne odustaju od štrajka koji poĉinje 17. 
novembar, jer nisu postigli nikakav dogovor na sastanku koji je u petak odrţan sa ministrima Vlade 
Srbije. Prema ranijoj odluci, prosvetari će od ponedeljka stupiti u zakonski štrajk, što znaĉi da će 
ĉasovi u školama biti skraćeni na 30 minuta.  

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/od_ponedeljka_casovi_po_30_minuta.55.html?news_id=292235
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Nastavnici koji budu štrajkovali moraće da nadoknade izgubljeno vreme, jer će u protivnom ostati 
bez dela plate. Na svaka tri odrţana ĉasa u zakonskom štrajku nastavnik mora da nadoknadi jedan 
ĉas. Zakonom je predviĊeno da „zaposleni koji uĉestvuje u štrajku ostvaruje osnovna prava iz 
radnog odnosa, osim prava na zaradu“. 

Na pitanje koliko bi protest mogao da potraje, Jasna Janković, ĉlanica Predsedništva Unije 
sindikata prosvetnih radnika, kaţe za Danas da to ne zavisi od sindikata. 

- Ministarka Kori Udoviĉki informisala nas je da je vlada odluĉila da napravi objedinjene platne 
razrede za ceo javni sektor do juna 2015. godine, a da će oni poĉeti da se primenjuju posle 2017. 
godine. Tim zakonom neće biti obuhvaćena javna preduzeća, ĉak ni ona koja drţava subvencioniše. 
Sve što smo na tom sastanku ĉuli je isuviše neozbiljno da bi bilo razmatrano i neće uticati na našu 
odluku da od ponedeljka stupimo u štrajk - kaţe Jankovićeva. 

Sindikati, kako dodaje, ne odustaju od zahteva da obrazovanje bude izuzeto od smanjenja plata za 
10 odsto, da se donesu jedinstveni platni razredi za ceo javni sektor i da hitno poĉnu pregovori o 
posebnom kolektivnom ugovoru i izmenama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. 

- Sada je već javna tajna da će policija biti izuzeta od smanjenja plata za 10 odsto. Ako su izuzeli i 
one koji dobijaju nacionalnu penziju, što ne bi i obrazovanje? Vlada treba da izaĊe sa konkretnim 
predlogom kako će izgledati zakon o platnim razredima i kada će stupiti na snagu. Oni ne pominju 
ni koliko će smanjenje plata trajati, već samo kaţu „dok nam ne bude bolje“ - istiĉe Jasna 
Janković. 

I Slobodan Brajković, predsednik Sindikata radnika u prosveti Srbije, smatra da od druge strane 
zavisi koliko bi štrajk u školama mogao da potraje. On istiĉe da sindikatima predstoje pregovori o 
posebnom kolektivnom ugovoru, jer postojeći istiĉe krajem januara i da je primarni cilj da se 
zaštite tehnološki viškovi. Prosvetari se oštro protive najavi da bi u predstojećim izmenama Zakona 
o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja mogao da bude izbrisan ĉlan kojim se konkurs za 
prijem novih radnika moţe raspisati samo ako nema odgovarajućeg kadra na listi tehnoloških 
viškova, sa koje se vrši preduzimanje. 

- Naš glavni cilj je da odbranimo postojeći kolektivni ugovor i ĉlan zakona kojim se ovo pitanje 
reguliše, a potom da se izborimo da se zaposlenima koji su primljeni u radni odnos sa nepunom 
normom, dopuni fond ĉasova, ako nema raspoloţivog kadra meĊu tehnološkim viškovima. 
Mogućnost da direktori sami biraju koga će primiti u radni odnos je otvoren put za korupciju - 
ukazuje Brajković, napominjući da radno mesto u prosveti košta od 5.000 do 10.000 evra. 

Na pitanje kakvo je raspoloţenje meĊu zaposlenima, on istiĉe da će još veći broj ljudi biti spreman 
da uĊe u štrajk, kada bude osetio smanjenje plate. S obzirom da su vladine mere štednje stupile na 
snagu 1. novembra, to znaĉi da će prvo smanjenje zarade prosvetari osetiti 6. decembra, kada 
primaju prvi deo novembarske plate. 

Završava se jesenji raspust 

Posle dvodnevnog jesenjeg raspusta, uĉenici osnovnih i srednjih škola u Srbiji sutra se vraćaju u 
klupe. Naredni predah Ċaci će imati za zimski raspust, od 31. decembra do 19. januara, a u 
vojvoĊanskim školama on traje od 24. decembra do 14. januara. 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/tesko-je-ziveti-u-subotici-i-zrenjaninu 

Тешко је живети у Суботици и Зрењанину 
 

Од петнаестак градова у којима званична статистика мери однос просечне плате и зараде, 
најтеже је грађанима Суботице, Зрењанина и Лесковца. Становницима ових градова, 
онима који раде и примају плату, недостаје највише пара 

Зрењанинцима слабо цветају руже 

да покрију трошкове хране, становања, грејања, транспорта и осталих ставки из потрошачке 
корпе. 

Најскупља потрошачка корпа у Србији у августу, последња коју је статистика измерила, била 
је у Зрењанину - чак 73.424 динара. Просечна зарада запослених Зрењанинаца износила је 
43.482 динара, без пореза и доприноса, и за корпу им је била потребна 1,69 плата. 
Суботичанима је за животне потрепштине тешке 70.431 динар, требала 1,7 плата од 41.338 
динара. Корпу тежу од просечне републичке, која износи 66.069 динара, тешко су пунили и 
становници Сремске Митровице. Они, наиме, кући носе коверте са 41.511 динара, а трошкови 
живота у том граду су добрано већи - 68.778 динара. И новосадска корпа је папрена и после 
зрењанинске, најтежа је у Србији. Износи 73.258 динара, али Новосађани у просеку зарађују 
51.043 динара па им је лакше да је напуне него Суботичанима или Зрењанинцима, који веле да 
је ситуација још тежа јер статистика, када мери куповну моћ, бележи само исплаћене зараде, 
те се у њој не виде они који немају посао, који не примају редовне плате ... 

- Плаћамо вероватно најскупље грејање и гас у земљи, а флаширану воду купујемо већ 
годинама. Притом, мноштво је незапослених, а и оних који зарађују око 20.000 динара. У 
нашој породици радимо супруга и ја, и укупна примања су нам око 60.000 динара, чак смо и 
задовољни јер примамо редовне плате, за разлику од многих комшија  - каже за наш лист 
Зрењанинац Војислав М. и додаје да је у Новом Саду или Београду дост тога јефтиније, јер,  
много је радњи и већи је избор.   

Поменимо, просечна потрошачка корпа у Србији посматраног месеца износила је 66.069 
динара, док је плата била 45.610 динара. Рецимо и то да најлакше животне трошкове 
покривају Београђни, којима је за то довољна 1,22 месечна зарада. Запослени у престоници 
имају 56.616 динара на крају месеца, а просечна потрошачка корпа у том граду износи 69.342 
динара.  

Иначе, ако се ови подаци упореде са прошлогодишњим, за исти месец, види се да нема 
велике разлике у џеповима и на трпезама грађана петнаестак градова које статистика прати. 
Зрењанинцима је, рецимо, лане било мао лакше јер им је зарада била за кои динар већа, а 
корпа лакша, те им је за трошкове требала 1,66 плата. Ни лане, као ни сада, ни у једном граду 
није се зарађивало довољно за трошкове из потрошачке корпе. Иначе, куповну моћ изнад 
републичког просека имају само Београд, Панчево, Крагујевац, Зајечар и Нови Сад. 

С. Глушчевић 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/tesko-je-ziveti-u-subotici-i-zrenjaninu
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Шта научимо за 444 динара 
За алкохолна пића и дуван, од оног што зарадимо, месечно дајемо 5.180 динара, а одевамо се 
и обувамо за 3.214 динара. За рекреацију и културу, према статистици, издвајамо 3.212 
динара, за здравство још мање - 2.375 динара, а најмање за образовање - тек 444 динара. 

  

Цео текст прочитајте у нашем штампаном издању за среду, 12. новембар 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/radnicka-prava-se-sad-jos-lakse-krse 

Радничка права се сад још лакше крше 
 

Нови Закон о раду, који је крајем јула ступио на снагу, по мишљењу синдикалних 
представника није донео никакав бољитак за раднике, напротив. По речима председника 
Уједињених гранских синдиката “Независност” 

Бранислаава Чанка и председника Савеза самосталних синдиката Војводине Горана Милића, 
уместо отварања нових радних места, положај радника је све гори, радно место све 
несигурније, а полуга за заштиту радничких права све мање. Већ на правом кораку, истичу 
саговорници “Дневника”, Закон није поштован што се показало при утврђивању минималне 
зараде. Тако је практично поново потврђено да у Србији нису проблем закон, него то што се 
они не поштују. 

- Оно што је било обећано да ће доношење новог Закона о раду донети - отварање нових 
радних емста нема - каже Чанак. - Да се нешто позитивно на том плану десило било би 
видљиво, промену на боље осетили би сви грађани Србије, а радници би били у позицији да од 
свог рада живе, а не да просе. 

Због тога истиче Чанак, јасно је да  се ништа није променило те да је реч о пропагандној 
акцији о којој говори министар рада Александар Вулин - да је отворено 147.000 нових радних 
места, иако не говори и где су та радна места, не зна се у ком сектору су она отворена ни 
какви су ефекти . По његовим речима. за такав подухват и отврање толиког броја радних 
места потребно је неколико милијарди евра, а ако је неко и уложио толике паре у Србију, 
зашто се не зна ко. Уз то, каже Чанак, грађани би веома лако осетили толику промену јер би 
то значило значајан прилив средстава у све фондове, као и у буyет државе. Што се тиче броја 
од око 10.000 запослених, који су радили на “црно” а сада раде легално, Чанак каже да је 
веома тешко поверовати да су сви који су остали да раде.  

- Да је за свега неколико мсеци отворено готово 150.000 радних места то би било 
незапамћено, а такав ритам новозапошљавања није се десио нигде. Да јесте, то би значило 
опоравак Србије, даљи раст броја запослених, већи стандард грађана - истиче Чанак. 

Предедник УГС “Независност” каже да се и овог пута потврдило да Закон о раду не ствара 
нова радна места, да то не обезбеђује ни Закон о запошљавању, већ да се тим документима 
само регулишу стандарди за ову област.  

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/radnicka-prava-se-sad-jos-lakse-krse
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- Не може закон да донесе нова радна места, за то је потребно да услови пословања буду 
повољни за инвеститоре: Нажалост, стање у Србији није такво, јер је много ударних рупа у 
улици у која се зове Србија и само њихово крпљење не омогућава бржу вожњу - наглкашава 
Чанак.  

Никакве позитивне ефекте новог Закона о раду, каже Горан Милић нема, осим инспекцијских 
конрола захваљујући којима  је одређен број запослених преведен у легалне токове. 

- Новог запошљавања, које је било основни аргумент за доношње новог Закона о раду нема, а 
од надлежних и оних који су тврдили да ће захваљујући овом документу бити поспешено 
отварање нових радних места тражили смо да нам доставе податке о новим радним местима и 
наравно, нисмо га добили - каже Милић. - Нови закон омогућио је далеко лакше отпуштање. 

Милић наглашава да су запсолени у Србији материјално и социјално потпуно несигурни, да 
минимална зарада не обезбеђује ни минимум за преживљавање и да је на сцени с једне 
стране виртуална стварност, а с друге реалност, те да је јасно да поклапања нема. 

Д. Млађеновић 
  

Ускоро нове промене 
- Већ сада знамо да ће овај Закон о раду претпрети промене и да се то очекује крајем 2015. 
године - каже Горан Милћ. - На основу информација којима располажем тај, опет нови 
законски оквир претпреће измене у оним деловима који нису усаглашени са регулативу 
Европске уније. 

По његовим речима, у синдикату оправдано страхују да ће нове промене поново ићи на штету 
права запослених 

- Поново је иста слика пред нама - експертски тим ради на измени Закона, без присуства 
социлних партнера и зато сумњамо у добре намере и поштовање демоктатских принципа - да 
ће се о решењима разговарати, да ће  бити донет уз компромисе свих партнера, да ће се 
потштовати социјални дијалог и да ће бити одржана  јавна расправа - каже Милић. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/javna-preduzeca-moraju-da-se-reformisu 

Јавна предузећа морају да се реформишу 
 

Премијер Александар Вучић састао се с делегацијом Међународног монетарног фонда, а 
уочи састанка истако је да Влада Србије дели уверење те финансијске институције да је 
реформа јавних предузећа приоритет. 

„Суштина је у томе да ММФ инсистира на ономе што је добро за нас, а то је озбиљна и 
спроводљива реформа јавних предузећа. Ако у томе успемо, одлично, а ако не, не само да 
нам ММФ неће помоћи, већ ни сами себи нећемо моћи да помогнемо”, објаснио је премијер. 

„Боримо се да уредимо јавне финансије”, подвукао је Вучић и додао да је проблем био и у 
томе што су јавна предузећа узимала кредите, што све улази у јавни дуг. Он је објаснио да је 
због тога стварни јавни дуг око седам, а не 5,6 одсто БДП. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/javna-preduzeca-moraju-da-se-reformisu
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Вучић је, на критике појединих политичара да никаквих реформи нема, узвратио да је јасно да 
влада, напротив, проводи најсвеобухватније реформе у историји Србије, за шта стижу и 
потврда и признање из целог света. 

„Право питање је да ли смо ми способни да то урадимо. Ја сам оптимиста”, рекао је премијер. 
Он је поновио процене да ћемо 2015. године имати привредни раст у висини од 1, 5 одсто, а у 
2016. и „далеко озбиљније резултате”. 

Говорећи о економској и фискланој политици, Вучић је као највећи проблем означио то што се 
паре за пензије и плате потроше одмах, док средства намењена развојним пројектима остају 
неискоришћена, а у прилог томе је изнео податак да од 40 милиона евра намењених за путеве 
и обнову половина остане неутрошена и не иде у додатни развој. Вучић је додао да 
реализацију више инфраструктурних пројеката очекује кроз јавно- приватна партнерства. Како 
је рекао, идеја је да са француским пријатељима радимо на ширењу капацитета Аеродрома 
Никола Тесла, затим да у мају почињу радови на пројекту „Београд на води”, те да се ти 
велики пројекти реализују новцем страних партнера, чиме се обезбеђује да се не повећава 
јавни дуг и фискални дефицит. Због тога је, каже, и инсистрирао код председника Руске 
Федерације Владимира Путина да не платимо одмах још 100 милиона евра дуга на име гаса, те 
да после разговора са шефом руске државе више нема проблема са дотоком тог енергента. 

Е. Дн. 
 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=11&dd=11&nav_id=922543 

Dug Petrohemije kao dug Gaspromu 
 
IZVOR: NOVOSTI 

Beograd -- Kada bi najveća industrijska postrojenja, toplane i gradovi platili samo petinu svojih 

zaboravljenih raĉuna za gas - Srbija bi mogla da isplati dugove Rusiji. 

 Dug za plavi energent koji je prošle nedelje usporio energetske odnose Beograda i Moskve, teţak 

179 miliona evra, samo je 20 odsto od cifre koju su „Srbijagasu“ ostali duţni „Petrohemija“, 

„Azotara Panĉevo“, „Ţelezara Smederevo“, toplane po Srbiji, ali i celokupni gradovi poput 

Zrenjanina i Kragujevca. 

Prema reĉima Veljka Miloševića, predsednika sindikata „Srbijagasa“, ovo preduzeće se apostrofira 

kao glavni krivac za nagomilane raĉune prema ruskom „Gaspromu“. 

 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=11&dd=11&nav_id=922543
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"„Srbijagas“ ima dugova od oko milijardu evra, u šta 

spada i neplaćeni gas Rusima. Ipak, kada bi svi naši 

duţnici poplaćali šta nam duguju, preduzeće bi bilo na 

nuli. Ĉak 925 miliona evra su kratkoroĉna potraţivanja", 

kaţe on.  

 

Na listi onih sa najdubljim dugom su „Petrohemija“, ĉiji 

zaostali raĉuni za plavi energent vrede za oko 20 

miliona evra više nego neplaćeni iznos „Gaspromu“.  

 

"Najviše duguje „Azotara“ i to 330 miliona evra. 

Zrenjanin, Kragujevac, Jagodina preko svojih toplana 

ĉiji su vlasnici ne plaćaju godinama. Imamo i problem 

što kod većine naših duţnika imamo uĉešća u kapitalu. Tako, moramo da im isporuĉujemo gas, a 

nemamo mogućnost naplate. Dolazimo u situaciju da su naše plate ugroţene", kaţe Milošević.  

 

Ne postoji toplana u Srbiji koja je u grejnu sezonu ušla bez dugova, koji sa sobom vuku i 

potencijalno „zavrtanje“ radijatora potrošaĉima. Iako su lokalne samouprave pritekle u pomoć 

svojim elektranama, „rupa“ u plaćanju energenata „Srbijagasu“ dostigla je devet milijardi dinara. 

Duplo više za grejanje pak duguju potrošaĉi, pa ako i jedni i drugi ne izmire svoje obaveze - preti 

im smrzavanje.  

 

"Neplaćena potraţivanja toplana iznose 75 miliona evra milijade, od ĉega na kamate ide trećina", 

kaţu u „Srbijagasu“.  

 

"Najveći dug ima toplana „Energetika Kragujevac“, koja treba da plati 29 miliona evra. Ovo je 

jedina toplana iz kategorije daljinskog sistema grejanja koja ima nerešen status, odnosno do 

usvajanja novog zakona o privatizaciji, nalazila se u restrukturiranju".  

 

Prema reĉima Milovana Leĉića, predsednika Udruţenja toplana Srbije, veliki problem u plaćanju 

energenata ovom novosadskom preduzeću predstavlja spor oko visine kamata.  

 

"Izraĉunali smo da polovina od duga odlazi na kamate. Dugujemo i robnim rezervama oko 40.000 

tona. Ove koliĉine se vraćaju, ali ne predviĊenom brzinom. Jedini pogon koji je u novu sezonu ušao 

ĉist jeste prestoniĉka toplana. Ipak, i ova elektrana treba da plati zaostale kamate", kaţe on. 
 

 

 

NAJVEĆI DUŽNICI u dinarima 

* Petrohemija 200.000.000 

* Azotara Panĉevo 330.000.000 

* Ţelezara Smederevo 20.800.000 

* Grad Karagujevac 29.166.000 

* Agroţiv 16.700.000 

* Toplane Srbije 75.000.000 

* Gas Novi Sad 50.000.000 
  


