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Vučić u Boru: Imaćemo rast veći od prognoze MMF 
Lj. TRIFUNOVIĆ  

Premijer Srbije obišao radove na novoj topionici i najavio bolje dane za privredu. Osim ove 
visoke peći, dogodine će i smederevska železara raditi punim kapacitetom, a proradiće i 

hemijski kompleks, poručio Vučić 

PO proceni MMF, Srbija će 2017. godine imati rast BDP veći od dva odsto. Ja, meĊutim, tvrdim da 
ćemo taj rast, ukoliko ostanemo na reformskom kursu, imati već 2016. I, nakon toga će nivo 
zaduženosti od 77 odsto poĉeti da pada, a naša država će imati najveći privredni rast u Evropi. I to 
je za zemlju, sa uništenom privredom i razorenim bankarskim sistemom, za jedan ĉetvorogodišnji 
mandat, više nego što su i najveći optimisti predviĊali. 

Ovo je u sredu u Boru izjavio Aleksandar Vuĉić, premijer Srbije. 

- Završava se topionica u Boru, mislim da smo uspeli da završimo izbor strateškog partnera za 

smederevsku železaru, na pomolu su rešenja za FAP, „Petrohemiju“, „Azotaru“ i MSK Kikinda - 

nabrojao je Vuĉić. - Topionica u Boru poĉinje da radi krajem godine, a oĉekujemo da će obe visoke 

peći u Smederevu biti puštene u rad maksimalnim kapacitetom najkasnije do juna naredne godine. 

To su okosnice razvoja Srbije, i mi od toga nećemo odustati. 

Premijer Srbije je podvukao da nova topionica, vredna oko 250 miliona evra, ĉak i kada bi se uvozio 

koncentrat bakra, omogućuje godišnji profit do 14 miliona evra. 

- E, taj profit će biti daleko veći ukoliko naĊemo strateške partnere za otvaranje rudnika bakra i 

zlata Cerovo, Borska reka i u okolini Majdanpeka. Konkretno, sa domaćim sirovinama, godišnja 

dobit bi bila daleko veća - precizirao je Vuĉić. - Ipak, RTB je nacionalno blago i on će ostati u 

vlasništvu države, a strateški partneri su nam potrebni za otvaranje novih rudnika. Borski basen ima 

rezerve da profitabilno radi najmanje još 50 godina, ali moramo i da otkrivamo nova ležišta i tako 

obezbedimo dugoroĉnu stabilnost. 

Vuĉić je kazao da svakodveno prati rezultate istraživanja ameriĉke kompanije „Friport Mekmoran“, 

koja je, kako se pretpostavlja, u okolini Bora pronašla najbogatije ležište bakra i zlata na svetu. 

- Amerikanci su istraživali i imali rezultate - dodao je Vuĉić. - Ne možemo mi to sada da im 

otimamo, jer bismo kršili zakon i sve postulate na kojima poĉiva moderan svet. U direktnom 

kontaktu sa predstavnicima „Friporta“, ukoliko njihovi dalji rezultati definitivno potvrde 

pronalazak bogatog ležišta bakra i zlata, moraćemo da pregovaramo i da postignemo najbolji 

mogući dogovor, koji je u interesu Srbije. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:519297-Vucic-u-Boru-Imacemo-rast-veci-od-prognoze-MMF
http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:519297-Vucic-u-Boru-Imacemo-rast-veci-od-prognoze-MMF
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KRAĐE 

VUĈIĆ je kazao da država ima veliki problem sa kraĊama bakra, a lopovi ne prezaju da ukradu ni 

kablove sa elektromreže i šina. 

- Ono što ukradu ĉesto je, na crnom tržištu, vredno vrlo malo, ali nama priĉinjavaju veliki štetu - 

kazao je premijer. - Pa u Sremskoj Mitrovici otkrili smo fabriku za proizvodnju rezanog duvana. E, 

to tako ne može. I, zato je jedan od naših priorietta spreĉavanje pljaĉki i suzbijanje sive 

ekonomije. 

 
http://www.novosti.rs/vesti/beograd.74.html:519218-Beograd-Dom-sindikata-dobija-vlasnika 

Beograd: Dom sindikata dobija vlasnika? 
V. C. S. - J. Ž. S.  

Za oko mesec dana znaće se sudbina zgrade u centru prestonice površine oko 20.000 kvadrata. 

Ministarstvo raspisuje javni poziv 

SUDBINA ekskluzivnih dvadesetak hiljada kvadrata u centru Beograda, pod krovom Doma sindikata, 
znaće se sledećeg meseca. Do tada će Ministarstvo privrede predložiti po kojem modelu će biti 
privatizovani, a nadležna Agencija će raspisati javni poziv. 
- Agencija za privatizaciju razmotrila je sva pisma o zainteresovanosti koja su stigla, ne samo za 
Dom sindikata, već i za ostalih 500 preduzeća, i krajem oktobra poslali smo Ministarstvu privrede 
predloge kako bi privatizacija mogla da se sprovodi - kažu u agenciji. 
Konaĉnu reĉ za svaki pojedinaĉan sluĉaj daće Ministarstvo privrede, do kraja meseca, pa će u 
decembru biti raspisan javni poziv za prikupljanje obavezujućih ponuda. 
Kako su nam potvrdili i u agenciji, i u ministarstvu, koliko je zainteresovanih i ko su oni, zasad je 
tajna. Jer, to što je neko poslao pismo o zainteresovanosti ne znaĉi da će poslati i ponudu, kao što 
neko može da pošalje ponudu, a da nije do sada pokazao zainteresovanost. 
U liĉnoj karti Doma sindikata kao osnivaĉ se ne navodi ni Grad Beograd, ni Republika, već društveni 
kapital. Iako je otvoren još 1957, kao datum osnivanja današnjeg Doma sindikata stoji 18. 
novembar 2004. Tada je registrovan kao Društveno preduzeće za pripremanje i organizovanje 
kulturno-umetniĉkog i obrazovnog programa. Vlada ga je prošle godine proglasila spomenikom 
kulture, što znaĉi da budući vlasnik neće smeti da menja njegovu osnovnu namenu. 
Savez samostalnih sindikata Srbije, koji tvrdi da je vlasnik ove zgrade, na svoje ime ima najmanje 
60.000 kvadrata ili 102 nepokretnosti, dok samo u prestonici, prema nekim procenama, imaju ĉak 
13.500 kvadrata prostora na ekskluzivnim lokacijama. 
Zoran Mihajlović, potpredsednik SSSS kaže za "Novosti" da ovaj sindikat nema zvaniĉnih informacija 
o pomenutoj prodaji i da oĉekuju da će biti obavešteni kada za to doĊe vreme. 
- Prema našim informacijama prodaje se samo preduzeće, koje se takoĊe nalazi u našim 
prostorijama koje smo izdali na duži period - kaže Mihajlović. 
- To znaĉi da se ne otuĊuje deo zgrade, već samo firma. Celokupna zgrada na Trgu Nikole Pašića je 
vlasništvo SSSS, osim dela zgrade gde je VojvoĊanska banka. 

http://www.novosti.rs/vesti/beograd.74.html:519218-Beograd-Dom-sindikata-dobija-vlasnika
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Za Ranku Savić iz Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Srbije je nedopustivo da posle toliko 
godina sindikalna imovina i dalje nije podeljena. Oni su nedavno istupili u javnosti kao 
zainteresovana strana za kupovinu, ali samo da bi skrenuli pažnju na ovaj problem. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/510322/Guvernerka--plate-na-sunce 

NBS MORA DA DOSTAVLJA PODATKE O PLATAMA, KAŽU SAGOVORNICI „BLICA“ 

Guvernerka, plate na sunce! 

SUZANA LAKIĆ  

Narodna banka Srbije je deo države pa ima obavezu da Upravi za trezor šalje podatke o zaradama, 

kaže Vladimir Goati, direktor “Transparentnosti Srbija”. 

- Ova obaveza ne bi postojala jedino u sluĉaju da je centralna banka nevladina ili tajna 

organizacija poput obaveštajnih službi, a ona to nije. Narodna banka je u ĉvrstoj vezi sa 

ekonomskom i monetarnom politikom države i vlade. Zato me ĉudi da uopšte postoje nedoumice o 

tome da li guverner treba da prijavljuje plate svojih zaposlenih - ocenio je Goati za “Blic”. 

 

Na spisku Ministarstva finansija je 10.850 državnih organa koji svakog meseca trezoru moraju 

dostavljati izveštaje o zaradama. Na njemu nije i NBS koja ukupno zapošljava 2.322 radnika. Izvor 

blizak Ministarstvu finansija kaže da je centralna banka državna institucija, a da to znaĉi obavezu 

koja važi i za ostale državne organe. 

Vujović vratite SDK 

Ministar Dušan Vujović pitao je po dolasku na funkciju u Vladu Srbije da li je moguće vratiti sistem 

SDK. 

- Ideja je da se sve plate državnih službenika slivaju na jedno mesto i da se u jednom registru 

taĉno vidi koliko ko plata dobija meseĉno. U sistemu SDK banke su prosleĊivale podatke o stanju na 

raĉunima svojih klijenta, a to danas nije sluĉaj - kaže sagovornik “Blica”. 

  

NBS je pritom usko vezana za rad najviših državnih organa - za rad odgovara Narodnoj skupštini 

koja bira guvernera. Istovremeno joj je povereno i upravljanje deviznim rezervama i politika kursa 

dinara. Zaposleni u centralnoj banci pritom imaju isti tretman kao i ostali zaposleni u javnom 

sektoru kada je u pitanju smanjenje plata. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/510322/Guvernerka--plate-na-sunce
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S druge strane, u NBS istiĉu da nema razloga da kriju podatke o zaradama, kao i da one nisu nikako 

najveće u javnom sektoru. Podsetimo, prema podacima Agencije za borbu protiv korupcije, plata 

guvernera Jorgovanke Tabaković je u januaru 2014. bila 535.323 dinara, dok su viceguverneri 

zaraĊivali izmeĊu 405.601 i 518.216 dinara. Prema podacima Ministarstva finansija, najveća plata u 

javnom sektoru, izuzimajući NBS, u avgustu ove godine bila je 489.979 dinara. 

 

U NBS su i juĉe ponovili za “Blic” da po Zakonu o budžetskom sistemu nisu dužni da dostavljaju 

podatke o platama zaposlenih i druge podatke Upravi za trezor. 

 

- Centralna banka nije ni privredno društvo, ni ustanova, ne upisuje se u registar privrednih 

društava niti u sudski registar. Javne agencije jesu pravna lica sa direktnom, odnosno indirektnom 

kontrolom države, a zakonodavac ih je posebno izdvojio. Da je zakonodavac želeo za Narodnu 

banku da propiše obavezu, postupio bi na isti naĉin - navode u NBS. 

 

Podatke o avgustovskim platama u javnom sektoru trezoru nije dostavilo 550 državnih institucija. 

Zakon o budžetskom sistemu predviĊa kaznu i do 2,5 miliona dinara. Ali, Zakonom nije regulisano 

ko je odgovoran za naplatu, pa kazna nikom dosad nije naplaćena. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/510561/Drzava-zaposlenima-uzima-skoro-55-odsto-mesecne-zarade 

Država zaposlenima uzima skoro 55 odsto mesečne 
zarade 

Beta  

Mreža za poslovnu podršku saopštila je danas da je istraživanje koje je sprovedeno u Srbiji 

pokazalo da država zaposlenima uzima 54,87 odsto meseĉne zarade. 

Država zaposlenima uzima skoro 55 odsto meseĉne zarade 

Kako se navodi, istraživanje koje se sprovedeno u okviru šireg istraživanja na nivou zemalja 

Jugoistoĉne Evrope, uzelo je za polaznu taĉku istraživanja, proseĉnu bruto zaradu zaposlenih u 

Srbiji u septembru 2014. koja je iznosila 71.221 dinara. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/510561/Drzava-zaposlenima-uzima-skoro-55-odsto-mesecne-zarade
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Dodaje se da je istraživanje pokazalo da država proseĉnom zaposlenom graĊaninu meseĉno uzme 

27.246 dinara na ime poreza i doprinosa na zarade, i za život mu ostavi svega 45,13 odsto bruto 

zarade, odnosno 43.975 dinara koliko je bila proseĉna neto zarada u septembru. 

  

Istraživanje je pokazalo da kada se od te neto zarade oduzmu i svi ostali troškovi koje meseĉno 

nameće država, zaposlenom graĊaninu proseĉno meseĉno za sve ostale životne potrebe ostane 

32.140 dinara. 

  

Proseĉan graĊanin Srbije meseĉno plati 4.320 dinara poreza na dodatu vrednost (PDV) kada kupuje 

osnovne životne namirnice i robu široke potrošnje u prodavnicama, dok je 1.312 dinara udeo PDV-a 

u ukupnim cenama komunalnih usluga, mobilnu i fiksnu telefoniju, elektriĉnu energiju, struju i gas. 

  

Zaposleni graĊanin proseĉno meseĉno potroši 1.970 dinara na razliĉite administrativne takse, 

obnavljanje i vaĊenje odreĊenih dokumenata, razne troškove državne i opštinske birokratije, dok 

je porez na imovinu (na stanove i kuće) 496 dinara. 

  

Proseĉna meseĉna potrošnja robe sa akciznom markicom je 772 dinara, a proseĉna meseĉna 

potrošnja naftnih derivata po zaposlenom je 2.965 dinara. 

  

- Ovi rezultati pokazuju da su nameti države na zaposlene graĊane previsoki za siromašnu zemlju 

kao što je Srbija, što posebno onemogućava mlade ljude koji imaju posao da zasnuju porodice i 

podignu potomstvo - naglašava se u saopštenju Mreže za poslovnu podršku. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/510381/NOVI-NOVI-ZAKON-O-RADU-Izrada-jos-jednog-seta-zakona-posle-samo-

cetiri-meseca 

NOVI NOVI ZAKON O RADU Izrada još jednog seta 
zakona posle samo četiri meseca? 

FoNet  

U Ministarstvu za rad i socijalna pitanja nedavno je održan sastanak sa većim brojem profesora koji 

se bave radnim pravom, a to je praktiĉno oznaĉilo poĉetak rada na novom setu zakona - o radu, 

sindikalnom organizovanju, zapošljavanju, saznaje Politika. 

Prema pisanju Politike, samo ĉetiri meseca od usvajanja toliko osporavanog zakona o radu 

pristupilo se izradi novog. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/510381/NOVI-NOVI-ZAKON-O-RADU-Izrada-jos-jednog-seta-zakona-posle-samo-cetiri-meseca
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/510381/NOVI-NOVI-ZAKON-O-RADU-Izrada-jos-jednog-seta-zakona-posle-samo-cetiri-meseca
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Potpuno nov zakon biće onaj koji je u radnoj verziji nazvan zakonom o socijalnom dijalogu i 

socijalnom pregovaranju. 

  

Zamisao je, dodaje Politika, da u taj zakon bude ugraĊen i postojeći Zakon o štrajku, jer je sam 

štrajk direktna posledica kršenja kolektivnog ugovora. 

  

Nov bi bio zakon i o socijalnom preduzetništvu, kao i zakon o zapošljavanju. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/510470/USPS-trazi-ocenu-ustavnosti-zakona-o-smanjenju-penzija 

USPS traži ocenu ustavnosti zakona o smanjenju 
penzija 

Beta  

Udruženje sindikata penzionera Srbije najavilo je danas da će do kraja ove nedelje predati 

ustavnom sudu inicijativu o oceni ustavnosti zakona kojim se propisuje smanjenje penzija. 

Zakon o privremenom ureĊivanju naĉina isplate penzija je kratak, nejasan i potpuno neustavan, jer 

su penzije steĉeno i neotuĊivo pravo, rekao je na konferenciji za novinare predsednik USPS Milorad 

Vujasinović. 

  

- Mi nismo protiv Vlade, ali je Vlada protiv nas. Ona je uĉinila da oko 700.000 penzionera postanu 

graĊani drugog reda - rekao je Vujasinović. 

  

Kako je kazao, Vlada dovodi u pitanje visinu penzija onih graĊana koji su 1950-ih godina izgradili 

puteve, pruge i mostove u Srbiji.  On je ocenio da je Vlada takvu reformsku meru mogla da donese 

samo ukoliko proglasi bankrot države. 

  

On je takoĊe ocenio kao sremnu odluku Saveza penzionera Srbije da podrži taj zakon dodajući da 

je Partija ujedinjenih penzionera Srbije partija vlade, a ne penzionera. 

  

Potpredsednik USPS Miša Lazović kazao je da je zakon definisan kao privremeno uredjivanje isplate 

penzija iako nije precizirano do kada će on biti na snazi i da li će penzionerima biti vraćen taj 

novac. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/510470/USPS-trazi-ocenu-ustavnosti-zakona-o-smanjenju-penzija
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On je ukazao na problem vojnih penzionera koji su potraživali od države dve milijarde dinara, ali 

kada je njihova žalba stigla do Strazbura dug države prema njima narastao je na 20 milijardi dinara 

ukazujući da će to plaćati poreski obveznici Srbije. 

  

 - Ako se neko odvaži da stavi ruku u neĉiji džep bez pitanja, to se onda ne zove štednja već 

kraĊa - kazao je Lazović. 

  

Na konferenciji je reĉeno da je USPS 26. oktobra bio u Briselu i razgovarano je sa ĉlanovima 

Evropske federaciuej penzionera i starih lica koji podržavaju njihove stavove i ovu inicijativu. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Novi-zakon-o-radu.sr.html 

„ПОЛИТИКА” САЗНАЈЕ 

Нови закон о раду 
У Министарству за рад и социјална питања недавно је одржан састанак са већим бројем 
професора који се баве радним правом. То је практично, сазнаје „Политика”, означило 
почетак рада на сету нових закона – о раду, синдикалном организовању, запошљавању… 

Тако се после само четири месеца од усвајања толико оспораваног Закона о раду приступило 
изради новог (постојећи закон усвојен је 18. јула ове године). 

У суштини, ради се о више закона, који произлазе из Закона о раду, који ће такође претрпети 
измене. Потпуно нов закон биће онај који је у радној верзији назван законом о социјалном 
дијалогу и колективном преговарању. Замисао је да постојећи Закон о штрајку буде уграђен у 
овај јер је сам штрајк директна последица кршења колективног уговора. 

Нов би био и закон о социјалном предузетништву. Овим правним актом би се регулисало 
запошљавање инвалида, угрожених социјалних, па и етничких група. Ове групе тренутно су 
више третиране у Закону о порезу којим им омогућава повољнији положај у друштву, 
ослобађање од намета, олакшање пословања. 

За сада је идеја и да се донесе закон о запошљавању. Овим би се прецизирала и позиција 
Националне службе за запошљавање. Сви послодавци, од Прешева до Хоргоша, морали би, ако 
се идеја спроведе у дело, да пријављују Националној служби свако ново радно место. Тиме би 
се, верује се, омогућила равноправност да свако може да конкурише за посао било где на 
територији Србије. Циљ је стварање јединствене базе података о радној снази. Послодавцима 
би се, наравно, оставила слобода да запосле оног кога они хоће, али би имали обавезу да 
пријаве радника. 

Г. Волф 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Novi-zakon-o-radu.sr.html
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http://www.politika.rs/rubrike/Hronika/Smanjenje-penzija-pred-Ustavnim-sudom-ove-nedelje.sr.html 

Смањење пензија пред Уставним судом ове 
недеље 
БЕОГРАД – Удружење синдиката пензионера Србије крајем ове недеље поднеће Уставном суду 
иницијативу за оцену уставности закона којим се прописује смањење пензија. 

Чланови тог удружења оценили су данас на конференцији за новинаре да је Закон о 
привременом уређивању начина исплате пензија неуставан, јер је, како су објаснили, пензија 
стечено и неотуђиво право, лична имовина која се не може умањивати. 

„Ми нисмо против владе, али је влада против нас. Она је учинила да око 700.000 пензионера 
постану грађани другог реда”, рекао је председник удружења Милорад Вујасиновић. 

Он је назвао срамном одлуку Савеза пензионера Србије да подржи тај закон, односно умањење 
пензија, наводећи да је „њихова партија ПУПС, партија владе а не пензионера”. 

„Савез пензионера ужива велике бенефиције и од ПИО фонда и од државе и скренуо је од свог 
пута и од свог статута”, рекао је Вујасиновић. 

Према његовим речима, представници Удружења синдиката пензионера Србије су 26. октобра 
били гости у Бриселу, где су учествовали на састанку са представницима Европске 
организације пензионера и старијих лица, који су их, како је казао, подржали у иницијативи за 
оцену уставности одлуке о смањењу пензија. 

Потпредседница удружења синдиката пензионера Марија Тодоровић је подсетила на случај 
проблема са војним пензијама, када је дуг државе према војним пензионерима нарастао са 
две милијарде на 20 милијарди динара и проблем је стигао до суда у Стразбуру. 

Србија у овом тренутку има 1.720.542 пензионера, а за њихове принадлежности из буџета 
Србије годишње се издваја око 513 милијарди динара. 

Према подацима Фонда ПИО, просечна пензија у Србији износи 24.315 динара. 

Процењује се да просечну пензију прима око 600.000 пензионера у Србији или готово трећина 
укупног броја пензионера. 

Танјуг 

 

 

 

 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Hronika/Smanjenje-penzija-pred-Ustavnim-sudom-ove-nedelje.sr.html
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/administracija_zaustavila_gradjevinare.4.html?news_id=292357 

Zbog dugotrajnih i skupih procedura privrednici i po 18 meseci čekaju na sertifikate za materijale 

i opremu 

Administracija zaustavila građevinare 

AUTOR: IVANA NIKOLETIĆ 

Beograd - Duge i komplikovane procedure dobijanja domaćih sertifikata o usaglašenosti za 
proizvode, materijale i opremu koja se uvozi iz EU, mnogo koštaju firme u Srbiji, a meĊu 
najugroženijima je graĊevinska industrija. Poslovi ĉesto stoje, jer se pojedini atesti ĉekaju i po 18 
meseci. 
I dok oni koji posluju legalno, po jednom sertifikatu plaćaju u proseku 3.000 evra, istovremeno se 
otvara prostor na tržištu za neatestirane proizvode sumnjivog kvaliteta, koji se slobodno koriste. 
Iako je iz Ministarstva graĊevine najavljeno da će sledeće nedelje biti doneta uredba koja treba da 
pojednostavi i ubrza ove procedure, graĊevinari smatraju da će time biti rešen samo deo problema. 

Predstavnik svetski poznatog koncerna Knauf u Srbiji, Goran Stojiljković, objašnjava da ta firma, 
koja se bavi proizvodnjom graĊevinskih, termoizolacionih materijala prema nemaĉkoj recepturi, po 
jednom sistemu za sertifikaciju izdvaja od 4.000 do 7.000 evra, a od toga samo na takse 
ministarstvu odlazi više od 400.000 dinara. 

- Priznavanje stranih izveštaja ispitivanja ili dobijanje sertifikata prema stranim izveštajima je 
skupa i neverovatno duga procedura, jer ne funkcioniše sistem rada komisije unutar Ministarstva. 
Najava ministarke Mihajlović da će biti donete neke uredbe znaĉiće tek poĉetak rešavanja 
problema u graĊevinarstvu. Nama će sigurno znaĉiti to da postoji pravilnik po kome se postupa, jer 
za sada u Ministarstvu ili ne znaju šta treba da rade ili imaju tehniĉke propuste. Ovde je zaista 
potreban niz pravilnika da bi se to rešilo - kaže Stojiljković. 

Kao kuriozitet, on je naveo i to da se meĊunarodni simbol „CE“, koji garantuje da je deklaracija 
ispravna, kod nas ne priznaje, nego ministarstvo daje posebnu saglasnost kako bi se proizvod sa 
tom oznakom našao na tržištu. 

- Privreda ima dosta resora koji su zavisni jednih od drugih, a kako neke firme mesecima ĉekaju na 
ateste, stvoren je zastoj i ĉitava graĊevinska operativa je stala. I strana i domaća preduzeća imaju 
problem i prilikom izvoza, jer i naše sertifikate u inostranstvu ne priznaju - kaže Milan Vuĉković iz 
Delegacije nemaĉke privrede u Srbiji. 

Iz Ministarstva odgovaraju da je „u najvećem broju zahteva dokumentacija koja je dostavljena uz 
zahtev nekompletna“, kao i da se to dešava u više navrata, „jer postoji problem da sami podnosioci 
zahteva i pored svih, usmenih i pismenih pojašnjenja, ne znaju koje priloge treba da dostave“. U 
prilog tome da je ĉitava procedura priznavanja inostranih isprava preduga i komplikovana jeste i 
podatak da je „od jula 2013. do danas izdato 12 rešenja o priznavanju inostranih isprava, a tri 
predloga su poslata na saglasnost Ministarstvu privrede“. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/administracija_zaustavila_gradjevinare.4.html?news_id=292357
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Kako je najavljeno, Ministarstvo priprema donošenje uredbe o graĊevinskim proizvodima, koja će 
urediti postupak stavljanja na tržište više stotina graĊevinskih proizvoda. „U pripremnoj fazi 
potrebno je specijalizovano i detaljno istraživanje tržišta najzastupljenijih graĊevinskih materijala 
i proizvoda u srpskom graditeljstvu, kako bi se doneo kvalitetan i primenjiv propis, primeren našoj 
privredi“, kažu u Ministarstvu i dodaju da su istraživanja u toku. 

Goran Rodić, sekretar Komore graĊevinske industrije, tvrdi da novi pravilnici nisu dovoljna mera, 
već je neophodno hitno donošenje zakona o graĊevinskim proizvodima, ali pod uslovom da u 
njegovom kreiranju glavnu reĉ vodi struka, inženjerska i komora graĊevinske industrije, jer one 
jedine imaju struĉne potencijale za to. 

- Zakonom moraju precizno da se urede procedure izdavanja atesta, ispitivanja materijala, 
akreditacija naših i stranih laboratorija, a posebno treba da se povede raĉuna kakvog su kvaliteta i 
uticaja na zdravlje uvozni repromaterijali. Potrebno je da se domaća proizvodnja forsira i da se 
dovede u red, ne možemo da idemo u svet ako nemamo zakone, ako nemamo akreditovane 
laboratorije, i kvalitetne proizvode. Mi ne priznajemo ateste svetskih institucija, a sami nemamo 
ĉak ni laboratoriju koja ispituje otpornost daske na lom - kaže Rodić. 

On dodaje da je kod predugih procedura najveći problem „birokratija, njihovo neznanje i 
nepoznavanje posla, jer politiĉki kadrovi dolaze na mesta na kojima je potrebna struka“, a da 
posao usporava i korupcija. 

- Mi smo uvozno zavisni jer nemamo svoju baziĉnu proizvodnju repromaterijala. Pretežno se uvozi 
iz Nemaĉke, gde postoje problemi oko dobijanja dozvola za uvoz, nešto iz Italije, problem je i 
izdavanje francuskih i nemaĉkih atesta. Kod primarnih izvoznika najveći problem je to što 
energenti utiĉu 50 odsto na cenu proizvoda. Drugo, mi nemamo puno keramiĉara, ciglara, crepara, 
i sada kada su energenti poskupeli, uz ovakve uslove izvoza, oni teško mogu da budu konkurentni - 
objašnjava Rodić. 

Možemo u izvoz 

- Veliki deo naše industrije mogao bi da se zaposli kroz izvoĊaĉke radove u inostranstvu, da kroz 
njih izvozimo svoje finalne proizvode. Nekada je to funkcionisalo, i mi se kao Komora zalažemo da 
vratimo tu ulogu graĊevinskoj industriji. Imate primer Puteva Užice, koji rade posao od milijardu 
dolara u Moskvi, a sav repromaterijal, ĉak i malter, nose iz Srbije. To pokazuje koliko izvoz finalnih 
proizvoda može da bude interesantna grana, kroz koju se postižu daleko više cene. Isto se može 
postići i sa stolarijom, podovima, raznim proizvodima za opremanje enterijera - kaže Goran Rodić. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/do_2016_rast_bdp_dva_odsto.4.html?news_id=292353 

Vučić obišao radove na borskoj topionici 

Do 2016. rast BDP dva odsto 
AUTOR: E. D. 

Bor - Ĉak i posloviĉno skeptiĉni MMF predviĊa rast bruto društvenog proizvoda u Srbiji za dva odsto 

u 2017. godini, ali ja liĉno procenjujem da će taj rast biti dostignut već 2016. Istovremeno, 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/do_2016_rast_bdp_dva_odsto.4.html?news_id=292353
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oĉekujem da će i javni dug Srbije do 2017. godine biti sveden na 77 ili 78 odsto BDP. Mislim da je to 

za jedan mandat više nego što je bilo ko mogao da oĉekuje - izjavio je juĉe premijer Aleksandar 

Vuĉić prilikom obilaska radova u borskoj topionici.  

On je najavio da će pravi efekti rasta BDP-a biti vidljivi 2016, a temelje se na poĉetku rada 
Železare Smederevo punim kapacitetom u maju naredne godine, a i drugi kompleksi poput Fabrike 
u Priboju, petrohemijskog kompleksa, Azotare i MSK-a u Kikindi poĉeće sa intenzivnijom 
proizvodnjom. 

- Ĉak i ako ne budemo uspeli da rešimo Cerovo, Borsku jamu i Majdanpek, zaraĊivaćemo 10, 12 ili 
14 miliona evra na godišnjem nivou kada topionica u Boru bude završena - rekao je Vuĉić i dodao 
da je topionica za njega najvažnija, jer će i ona donositi profit, takoĊe već 2016. 

On je istakao da je Vlada ispunila obavezu prema RTB-u, isplativši 30 miliona. Potrošnja tog novca 
se precizno kontroliše i „nema više mogućnosti da novac ode na drugu stranu“. Podsetimo, nova 
topionica bi sa hladnim probama trebalo da poĉne do kraja godine, a njena izgradnja će koštati 
više od 250 miliona evra. 

Neće biti oštećenih u sluĉaju Srpske banke 
- Uskoro će se izaći sa preciznim podacima o gubitku Srpske banke i mogu da garantujem da tu 
neće biti oštećenih, posebno ne u namenskoj industriji i u Novom Sadu, koji su veliki deponenti. 
Država će naći najbolje rešenje za sve i ne postoji bilo kakav razlog za strah - rekao je Vuĉić i 
dodao da je „taj sluĉaj pokazatelj od ĉega se srpska privreda leĉi, jer je samo u toj banci 
izgubljeno od 40 do 50 miliona evra, i još po toliko i u nekim drugim bankama“, naglašavajući da 
se to dogaĊalo „jer je neko podmićivao direktore i poslovodne odbore u tim bankama“. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sindikati_domacih_vojnih_fabrika_odlozili_strajk.4.html?news_id=292342 

Sindikati domaćih vojnih fabrika odložili štrajk 
AUTOR: Z. R. 

Kragujevac - Sindikati fabrika Odbrambena industrija Srbije (OIS) odluĉili su da najavljeni 

jednosatni štrajk upozorenja odlože do daljeg, odnosno do ishoda pregovora sa nadležnima o 

zahtevima oružara, koji, podsetimo, izmeĊu ostalog, traže da budu izuzeti iz ozakonjene odluke 

Vlade o smanjenju zarada za 10 odsto. 
Zahtevaju i modernizaciju fabrika i kadrovsko podmlaĊivanje, konverziju dugova u državni kapital, 
rešavanje statusa društvene imovine u vojnoj industriji i drugo. Na juĉerašnjem sastanku u Ĉaĉku, 
rukovodstva sindikalnih organizacija fabrika OIS (Zastava oružje, Prvi partizan, Sloboda, Krušik , 
Milan Blagojević i Prva iskra) zajedniĉki su ocenila da je na prošlonedeljnom sastanku sa ministrom 
odbrane Bratislavom Gašićem „došlo do odreĊenih pomaka“ kad je rešavanje dela njihovih zahteva 
u pitanju. „Pregovori će biti nastavljeni o zahtevu za izuzeće iz odluke o smanjenju zarada, a 
realizacija planiranih aktivnosti i akcija zavisiće od ishoda pregovora sa ministrom Gašićem“, 
navodi se u saopštenju sindikata Odbrambene industrije Srbije. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sindikati_domacih_vojnih_fabrika_odlozili_strajk.4.html?news_id=292342
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/zeleznice-srbije-se-dele-na-dva-preduzeca 

Железнице Србије се деле на два предузећа? 
 

Потпредседница владе и министар грађевинарства, саобаћаја и инфраструктуре Зорана 
Михајловић разговраће данас са делегацијом ММФ-а о реформи јавних предузећа и 
најавила да ће Железнице Србије до краја године бити подељене на два предузећа. 

"Железница до краја године мора практично да има два предузећа - за инфраструктуру и 
превоз путника и робе, рекла је Михајловић новинарима у Клубу посланика.Она је казала да је 
одлука о томе донета још у мају и да сада треба да се реализује. 

Михајловић је истакла да ће влада врло брзо именовати новог директора Железница Србије на 
основу спроведеног конкурса и да ће то предузећа добити и извршне директоре, који ће имати 
задатак да се железнице што пре реформишу."Оно на чему се посебно инсистира (ММФ) је 
реформа железнице и проналажењу начина да смањимо субвенције том предузећу и да 
убрзамо реформисање", каже Михајловић. 

Она је навела да су реформе више започете у путевима него железницама и да ће ускоро се 
Коридори Србије припојити Путевима Србије, што ће омогућити уштеде од најмање 20 
одсто.Према неким проценама, спајање тих предузећа ће донети уштеде између 20 и 30 одсто 
и убрзати реализацију актуелних пројеката."Србија мора да убрза реформисање јавних 
предузећа", поручила је  Михајловић. 

(Танјуг) 
 

AKTER 

http://akter.co.rs/27-drutvo/print-109564-usps-za-ocenu-ustavnosti-smanjenja-penzija.html 

USPS ZA OCENU USTAVNOSTI SMANJENJA PENZIJA 
Beta  

Udruženje sindikata penzionera Srbije najavilo je u sredu da će do kraja ove nedelje predati 

ustavnom sudu inicijativu o oceni ustavnosti zakona kojim se propisuje smanjenje penzija 

Zakon o privremenom uredjivanju naĉina isplate penzija je kratak, nejasan i potpuno neustavan, 
jer su penzije steĉeno i neotudjivo pravo, rekao je na konferenciji za novinare predsednik USPS 
Milorad Vujasinović. 
 
"Mi nismo protiv Vlade, ali je Vlada protiv nas. Ona je uĉinila da oko 700.000 penzionera postanu 
gradjani drugog reda", rekao je Vujasinović. 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/zeleznice-srbije-se-dele-na-dva-preduzeca
http://akter.co.rs/27-drutvo/print-109564-usps-za-ocenu-ustavnosti-smanjenja-penzija.html
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Kako je kazao, Vlada dovodi u pitanje visinu penzija onih gradjana koji su 1950-ih godina izgradili 
puteve, pruge i mostove u Srbiji. 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=11&dd=12&nav_id=922976 

700.000 penzionera građani II reda 
IZVOR: TANJUG 

Beograd -- Udruženje sindikata penzionera Srbije podneće Ustavnom sudu inicijativu za ocenu 

ustavnosti zakona kojim se propisuje smanjenje penzija. 

 Ĉlanovi tog udruženja ocenili su na konferenciji za novinare da je Zakon o privremenom ureĊivanju 

naĉina isplate penzija neustavan, jer je, kako su objasnili, penzija steĉeno i neotuĊivo pravo, liĉna 

imovina koja se ne može umanjivati. 

"Mi nismo protiv vlade, ali je vlada protiv nas. Ona je uĉinila da oko 700.000 penzionera postanu 

graĊani drugog reda", rekao je predsednik udruženja Milorad 

Vujasinović. 

"Mi nismo protiv vlade, ali je vlada protiv nas. Ona je uĉinila da oko 

700.000 penzionera postanu graĊani drugog reda", rekao je 

predsednik udruženja Milorad Vujasinović.  

 

On je nazvao sramnom odluku Saveza penzionera Srbije da podrži taj 

zakon, odnosno umanjenje penzija, navodeći da je "njihova partija 

PUPS, partija vlade a ne penzionera".  

 

"Savez penzionera uživa velike beneficije i od PIO fonda i od države i 

skrenuo je od svog puta i od svog statuta", rekao je Vujasinović.  

 

Prema njegovim reĉima, predstavnici Udruženja sindikata penzionera 

Srbije su 26. oktobra bili gosti u Briselu, gde su uĉestvovali na 

sastanku sa predstavnicima Evropske organizacije penzionera i 

starijih lica, koji su ih, kako je kazao, podržali u inicijativi za ocenu 

ustavnosti odluke o smanjenju penzija.  

 

Srbija u ovom trenutku ima 1.720.542 penzionera, a za njihove prinadležnosti iz budžeta Srbije 

godišnje se izdvaja oko 513 milijardi dinara.  

 

Potpredsednica 

udruženja sindikata 

penzionera Marija 

Todorović je podsetla na 

sluĉaj problema sa 

vojnim penzijama, kada 

je dug države prema 

vojnim penzionerima 

narastao sa dve 

milijarde na 20 milijardi 

dinara i problem je 

stigao do suda u 

Strazburu. 
  

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=11&dd=12&nav_id=922976
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Prema podacima Fonda PIO, proseĉna penzija u Srbiji iznosi 24.315 dinara.  

 

Procenjuje se da proseĉnu penziju prima oko 600.000 penzionera u Srbiji ili skoro trećina ukupnog 

broja penzionera. 
 

RTV 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/traze-ocenu-ustavnosti-smanjenja-penzija_535820.html 

Traže ocenu ustavnosti smanjenja penzija 

BEOGRAD  

Udruženje sindikata penzionera Srbije najavilo je danas da će do kraja ove nedelje predati 

ustavnom sudu inicijativu o oceni ustavnosti zakona kojim se propisuje smanjenje penzija. 

Zakon o privremenom ureĊivanju naĉina isplate penzija je kratak, nejasan i potpuno neustavan, jer 

su penzije steĉeno i neotuĊivo pravo, rekao je na konferenciji za novinare predsednik USPS Milorad 

Vujasinović. 

"Mi nismo protiv Vlade, ali je Vlada protiv nas. Ona je uĉinila da oko 700.000 penzionera postanu 

graĊani drugog reda", rekao je Vujasinović. 

 Kako je kazao, Vlada dovodi u pitanje visinu penzija onih graĊana koji su 1950-ih godina izgradili 

puteve, pruge i mostove u Srbiji. 

On je ocenio da je Vlada takvu reformsku meru mogla da donese samo ukoliko proglasi bankrot 

države. On je takoĊe ocenio kao sramnu odluku Saveza penzionera Srbije da podrži taj zakon 

dodajući da je Partija ujedinjenih penzionera Srbije partija vlade, a ne penzionera. 

Potpredsednik USPS Miša Lazović kazao je da je zakon definisan kao privremeno ureĊivanje isplate 

penzija iako nije precizirano do kada će on biti na snazi i da li će penzionerima biti vraćen taj 

novac. 

On je ukazao na problem vojnih penzionera koji su potraživali od države dve milijarde dinara, ali 

kada je njihova žalba stigla do Strazbura dug države prema njima narastao je na 20 milijardi dinara 

ukazujući da će to plaćati poreski obveznici Srbije. 

"Ako se neko odvaži da stavi ruku u neĉiji džep bez pitanja, to se onda ne zove štednja već kraĊa", 

kazao je Lazović. 

Na konferenciji je reĉeno da je USPS 26. oktobra bio u Briselu i razgovarano je sa ĉlanovima 

Evropske federacije penzionera i starih lica koji podržavaju njihove stavove i ovu inicijativu. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/traze-ocenu-ustavnosti-smanjenja-penzija_535820.html
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NOVA EKONOMIJA 

http://novaekonomija.rs/sr/vesti-iz-zemlje/penzioneri-se-pred-ustavnim-sudom-bore-protiv-smanjenja-penzija 

Penzioneri se pred Ustavnim sudom bore protiv smanjenja penzija 

Tanjug 

Penzioneri kažu da je penzija stečeno i neotuđivo 
pravo 

Udruženje sindikata penzionera Srbije podneće Ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti 

zakona kojim se propisuje smanjenje penzija. 

Ĉlanovi tog udruženja ocenili su na konferenciji za novinare da je Zakon o privremenom ureĊivanju 

naĉina isplate penzija neustavan, jer je, kako su objasnili, penzija steĉeno i neotuĊivo pravo, liĉna 

imovina koja se ne može umanjivati. 

"Mi nismo protiv vlade, ali je vlada protiv nas. Ona je uĉinila da oko 700.000 penzionera postanu 

graĊani drugog reda", rekao je predsednik udruženja Milorad Vujasinović. 

"Mi nismo protiv vlade, ali je vlada protiv nas. Ona je uĉinila da oko 700.000 penzionera postanu 

graĊani drugog reda", rekao je predsednik udruženja Milorad Vujasinović.  

On je nazvao sramnom odluku Saveza penzionera Srbije da podrži taj zakon, odnosno umanjenje 

penzija, navodeći da je "njihova partija PUPS, partija vlade a ne penzionera".  

"Savez penzionera uživa velike beneficije i od PIO fonda i od države i skrenuo je od svog puta i od 

svog statuta", rekao je Vujasinović.  

Prema njegovim reĉima, predstavnici Udruženja sindikata penzionera Srbije su 26. oktobra bili 

gosti u Briselu, gde su uĉestvovali na sastanku sa predstavnicima Evropske organizacije penzionera i 

starijih lica, koji su ih, kako je kazao, podržali u inicijativi za ocenu ustavnosti odluke o smanjenju 

penzija.  

Srbija u ovom trenutku ima 1.720.542 penzionera, a za njihove prinadležnosti iz budžeta Srbije 

godišnje se izdvaja oko 513 milijardi dinara.  

Prema podacima Fonda PIO, proseĉna penzija u Srbiji iznosi 24.315 dinara.  

Procenjuje se da proseĉnu penziju prima oko 600.000 penzionera u Srbiji ili skoro trećina ukupnog 

broja penzionera. 

 

 

 

http://novaekonomija.rs/sr/vesti-iz-zemlje/penzioneri-se-pred-ustavnim-sudom-bore-protiv-smanjenja-penzija
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VESTI ONLAIN 

http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/448269/Penzioneri-na-sudu-Ne-damo-da-nas-drzava-pljacka 

Penzioneri na sudu: Ne damo da nas država pljačka! 

Udruženje sindikata penzionera Srbije najavilo je danas da će do kraja ove nedelje predati 

ustavnom sudu inicijativu o oceni ustavnosti zakona kojim se propisuje smanjenje penzija. 

Penzoneri traže pravdu: Pljaĉkaju nas, a kažu da štede 

"Zakon o privremenom ureĊivanju naĉina isplate penzija je kratak, nejasan i potpuno neustavan, 

jer su penzije steĉeno i neotuĊivo pravo", rekao je na konferenciji za novinare predsednik USPS 

Milorad Vujasinović. 

  

"Mi nismo protiv Vlade, ali je Vlada protiv nas. Ona je uĉinila da oko 700.000 penzionera postanu 

graĊani drugog reda", rekao je Vujasinović. 

  

Kako je kazao, Vlada dovodi u pitanje visinu penzija onih graĊana koji su 1950-ih godina izgradili 

puteve, pruge i mostove u Srbiji. 

  

On je ocenio da je Vlada takvu reformsku meru mogla da donese samo ukoliko proglasi bankrot 

države. On je takoĊe ocenio kao sramnu odluku Saveza penzionera Srbije da podrži taj zakon 

dodajući da je Partija ujedinjenih penzionera Srbije partija vlade, a ne penzionera. 

  

Potpredsednik USPS Miša Lazović kazao je da je zakon definisan kao privremeno ureĊivanje isplate 

penzija iako nije precizirano do kada će on biti na snazi i da li će penzionerima biti vraćen taj 

novac. 

  

On je ukazao na problem vojnih penzionera koji su potraživali od države dve milijarde dinara, ali 

kada je njihova žalba stigla do Strazbura dug države prema njima narastao je na 20 milijardi dinara 

ukazujući da će to plaćati poreski obveznici Srbije. 

  

"Ako se neko odvaži da stavi ruku u neĉiji džep bez pitanja, to se onda ne zove štednja već kraĊa", 

kazao je Lazović. 

  

Na konferenciji je reĉeno da je USPS 26. oktobra bio u Briselu i razgovarano je sa ĉlanovima 

Evropske federaciuej penzionera i starih lica koji podržavaju njihove stavove i ovu inicijativu.  

 

 

 
 

http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/448269/Penzioneri-na-sudu-Ne-damo-da-nas-drzava-pljacka
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STUDIO B 

http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=110094 

Smanjenje penzija pred Ustavnim sudom ove 
nedelje 
Tanjug 

Udruženje sindikata penzionera Srbije krajem ove nedelje podneće Ustavnom sudu inicijativu 

za ocenu ustavnosti zakona kojim se propisuje smanjenje penzija. 

Ĉlanovi tog udruženja ocenili su na konferenciji za novinare da je Zakon o privremenom ureĊivanju 
naĉina isplate penzija neustavan, jer je, kako su objasnili, penzija steĉeno i neotuĊivo pravo, liĉna 
imovina koja se ne može umanjivati. 

"Mi nismo protiv vlade, ali je vlada protiv nas. Ona je uĉinila da oko 700.000 penzionera postanu 
graĊani drugog reda", rekao je predsednik udruženja Milorad Vujasinović. 

On je nazvao sramnom odluku Saveza penzionera Srbije da podrži taj zakon, odnosno umanjenje 
penzija, navodeći da je "njihova partija PUPS, partija vlade a ne penzionera". 

"Savez penzionera uživa velike beneficije i od PIO fonda i od države i skrenuo je od svog puta i od 
svog statuta", rekao je Vujasinović. 

Prema njegovim reĉima, predstavnici Udruženja sindikata penzionera Srbije su 26. oktobra bili 
gosti u Briselu, gde su uĉestvovali na sastanku sa predstavnicima Evropske organizacije penzionera i 
starijih lica, koji su ih, kako je kazao, podržali u inicijativi za ocenu ustavnosti odluke o smanjenju 
penzija. 

Potpredsednica udruženja sindikata penzionera Marija Todorović je podsetla na sluĉaj problema sa 
vojnim penzijama, kada je dug države prema vojnim penzionerima narastao sa dve milijarde na 20 
milijardi dinara i problem je stigao do suda u Strazburu. 

Srbija u ovom trenutku ima 1.720.542 penzionera, a za njihove prinadležnosti iz budžeta Srbije 
godišnje se izdvaja oko 513 milijardi dinara. 

Prema podacima Fonda PIO, proseĉna penzija u Srbiji iznosi 24.315 dinara. 

Procenjuje se da proseĉnu penziju prima oko 600.000 penzionera u Srbiji ili gotovo trećina ukupnog 
broja penzionera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=110094
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N1 INFO 

http://rs.n1info.com/a11372/Vesti/Zalba-ustavnom-sudu-zbog-smanjenja-penzija.html 

 

Žalba ustavnom sudu zbog smanjenja penzija 

Udruženje sindikata penzionera Srbije najavilo je danas da će do kraja ove nedelje predati 

ustavnom sudu inicijativu o oceni ustavnosti zakona kojim se propisuje sniženje penzija. 

Predstavnici udruženja ocenili su da je Vlada takvu meru mogla da donese samo ukoliko proglasi 

bankrot države. 

Reĉeno je da je Zakon o privremenom ureĊivanju naĉina isplate penzija neustavan, jer je, kako su 

objasnili, penzija steĉeno i neotuĊivo pravo, liĉna imovina koja se ne može umanjivati. 

 

 

 

http://rs.n1info.com/a11372/Vesti/Zalba-ustavnom-sudu-zbog-smanjenja-penzija.html

