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http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/514425/ORUZARI-prete-strajkom-Ministre-Selakovicu-dalje-prste-od-Prvog-partizana 

ORUŽARI prete štrajkom: Ministre Selakoviću, dalje 
prste od „Prvog partizana“ 

V. Lojanica  

Radnici „Prvog partizana" u ponedeljak 1. decembra stupiće u štrajk, najavio je za „Blic“ Zoran 

Stanić, predsednik Samostalnog sindikata ovog preduzeća namenske industrije. 

Razlozi za obustavu rada, navodi Stanić, jesu pokušaj ministra Nikole Selakovića da kadruje u 

„Prvom partizanu“ i odugovlačenje sa izborom direktora fabrike o čemu se pita Nadzorni odbor, 

sastavljen od kadrova Ministarstva odbrane. 

  

- Dva puta je izbor direktora odlagan, pa je raspisan i treći konkurs. Mi smo u međuvremenu 

organizovali interni referendum na kome se 95,6 odsto od ukupno 1.550 radnika izjasnilo da 

aktuelni direktor Dobrosav Andrić i dalje ostane na čelu firme - priča Stanić.  

  

Na treći konkurs za direktora, osim Andrića, prijavila su se još četvorica kandidata. Nadzorni odbor 

je sa svakim obavio pojedinačni razgovor. 

  

- Do nas je došao glas da je Andrić reizabran, ali tom saznanju nema zvanične potvrde. Zato se i 

plašimo mućki! Po istim izvorima za izvršnog direktora firme biće postavljen Mileta Rstić, šef 

tehnološke celine pištoljske municije u „Prvom partizanu“, koji je bio jedan od kandidata za 

generalnog direktora.  

  

Samostalni i Industrijski sindikat ne žele Ristića u menadžmentu jer smatramo da je nestručan. Po 

saznanjima koje imamo iza njega stoji ministar pravde Nikola Selaković - navodi predsednik 

Samostalnog sindikata užičkih oružara i dodaje: 

  

- „Prvi partizan“ je najuspešnije preduzeće srpske namenske industrije. Svi proizvodni kapaciteti su 

uposleni, imamo ugovorene unosne poslove, najveći smo srpski izvoznik u SAD, plata je redovna i 

solidna za srpske prilike. Zato ćemo i da štrajkujemo - da ne dopustimo da nestručni sve ovo 

upropaste - navodi Stanić. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/514425/ORUZARI-prete-strajkom-Ministre-Selakovicu-dalje-prste-od-Prvog-partizana
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/514360/Od-malih-nogu-uce-kako-da-osnivaju-preduzeca 

Od malih nogu uče kako da osnivaju preduzeća 

Tanjug  

Učenici kroz program organizacije Dostignuća mladih u Srbiji u osnovnim i srednjim školama imaju 

priliku da nauče kako funkcioniše malo preduzeće, odnosno da nauče kako da ga osnuju, osmisle 

proizvod, plasiraju ga na tržište i prodaju. 

Ovakav program, poručio je danas ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srdjan Verbić 

veoma je važan, istakavši da je to nešto o čemu se ne uči mnogo na časovima. 

  

- Veoma su nam potrebne vannastavne aktivnosti na kojima bi se razvijao preduzetnički duh - rekao 

je ministar na skupu te nevladine organizacije i dodao da u tom projektu vidi posvećene 

nastavnike, ali i učenike željne da nauče kako funkcioniše preduzeće. 

  

On je izrazio želju da u skorijoj budućnosti taj projekat da rezultate i da treba da se obuči što veći 

broj nastavnika. 

  

- Treba nam i veća podrška poslodavaca, jer bez njihove pomoći škole to neće moći same - poručio 

je ministar. 

  

Direktor nevladine organizacije "Dostignuća mladih u Srbiji" Darko Radičanin izrazio je zadovoljstvo 

što je novo ministarstvo prepoznalo važnost preduzetničkog obrazovanja u školama. 

 

Kaže da su učeničke kompanije veoma važne jer uče buduće generacije da budu spremnije za 

poslovni svet koji ih sutra čeka. 

  

- Tu je i uloga roditelja veoma važna da oni podstaknu decu da se bave takvim stvarima u školama - 

rekao je Radičanin i dodao da su oni prisutni u više od 85 opština u Srbiji, a da 260 škola imaju 

otvorena vrata da se priključe programima. 

 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/514360/Od-malih-nogu-uce-kako-da-osnivaju-preduzeca
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/514309/Verbic-Kolektivni-ugovor-pre-roka-januara-2015-godine 

Verbić: Kolektivni ugovor pre roka, januara 2015. 
godine 

Tanjug  

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srđan Verbić poručio je danas da će jedino 

ustanovljavanje platnih razreda rešiti problem prosvetnih radnika, istakavši da taj posao ne može 

da bude završen "prekosutra". 

 Ministar prosvete kaže da je otpočet rad na izradi kolektivnog ugovora što je bio zahtev sindikata i 

očekuje da on bude završen pre roka“  

 - „ Jedino pravo rešenje za status nastavnika je da budu u pravoj platnoj grupi, da to definišemo i 

da to usvoji skupština... To nije nešto što ćemo imati prekosutra kao rezultat, ali smatramo da je 

prioritet. Jedino kada nastavnici budu imali platu koja je u skladu sa njihovom odgovornošću i 

nivoom obrazovanja tek tada ćemo imati rezultat“  - rekao je Verbić novinarima u pauzi skupa 

Dostignuća mladih u Srbiji. 

  

Kaže i da očekuje da kolektivni ugovor bude završen pre roka, odnosno januara 2015. godine.„  

  

- Otpočet je rad na izradi kolektivnog ugovora što je bio zahtev sindikata i očekujemo da on bude 

završen pre roka“  - kazao je ministar. 

  

On je ponovio da jedino zahtev o izuzimanju od smanjenja plata prosvetnih radnika ne može da 

bude ispunjen, a najavio da će sutra razgovarati sa predstavnicima sindikata o kolektivnom 

ugovoru. 

  

- „ Treći zahtev je onaj koji je najvažniji za mnoge predstavnike sindikata i to je onaj zahtev kome 

ne možemo da izađemo u susret - rekao je Verbić. 
 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/514309/Verbic-Kolektivni-ugovor-pre-roka-januara-2015-godine
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Od-pocetka-godine-najvise-poskupelo-voce-52-odsto.sr.html 

Од почетка године највише поскупело воће - 52 
одсто 
БЕОГРАД – Натпросечан раст цена, у периоду јануар-септембар, у распону од 2,4 одсто до 52 
одсто, евидентиран је код група, које у укупном обухвату чине 42,3 одсто, показује анализа 
Министарства трговине. 

Цене фармацеутских производа , горива и мазива за аутомобиле порасле су 2,4 одсто, док је 
воће поскупело 52 одсто. Поштанске услуге поскупеле су 31,2 одсто од почетка године, 
осигурање и транспортна средстава 27,6 одсто. 

Поправке аудиовизуелне опреме биле су скупље 11,7 одсто, дуван 9,6, ветеринарске услуге 
8,3, пакет аранжмани 7,9 одсто, медицински производи 6,2, информатичка опрема 5,8, услуге 
у вези са спортом и рекреацијом седам, одржавање и поправка возила 5,3 одсто. 

Цене књига, као и снабдевања водом и различитих комуналних услуга веће су за 5,1 одсто, 
одевних предмета 4,8, аутомобила 4,5, фризерско козметичких услуга 4,4, меса и малих 
електричних апарата за по 4,1, изнајмљивања стана 3,8, оправке обуће, као и већи алати и 
опреме за кућу и врт по 3,7 одсто. 

Услуге смештаја поскупеле су 3,4 одсто, превоз путника авионом, као и материјали и услуге за 
одржавање и поправку стана а по 3,3, опреме за спорт, камповање и рекреацију на отвореном 
3,0одсто, млеко, сир и јаја, као и фотографска и филмска опреме за по 2,9 одсто. Медицинске 
услуге биле су скупље 2,7 одсто, канцеларијски материјал 2,6, а услуге транспортних 
средстава 2,5 одсто. 

Танјуг 

 

 

http://www.dnevnik.rs/politika/ako-treba-gurace-penzioneri-svoje-penzije-cak-do-strazbura 

Ако треба, гураће пензионери своје пензије чак 
до Стразбура 
 

Представници Удружења синдиката пензионера Србије предали су Уставном суду 
иницијативу за оцену уставности закона о смањењу пензија а у току дана састали су се са 
заштитником грађана 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Od-pocetka-godine-najvise-poskupelo-voce-52-odsto.sr.html
http://www.dnevnik.rs/politika/ako-treba-gurace-penzioneri-svoje-penzije-cak-do-strazbura
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Пензионери јуче обишли и Уставни суд и заштитника грађана 

Сашом Јанковићем и од њега тражили да учини исто. 

– Покрећемо иницијативу за оцену уставности Закона о привременом уређењу начина исплата 
пензија јер сматрамо да је неуставан. Пензионерима не сме бити узет ниједан динар. 
Очекујемо да нашу иницијативу Уставни суд разматра по хитном поступку. Искористићемо све 
правне могућности у земљи, а уколико не будемо задовољни, ићи ћемо и до суда у Стразбуру – 
рекао је новинарима потпредседник Удружења синдиката пензионера Србије Михајло Весовић, 
пренео је Тањуг. 

Иницијативу тог Удружења подржали су Савез синдиката пензионера Војводине, Независни 
синдикат, као и војни пензионери, навео је он. 

– Апелујемо на Уставни суд да под хитно почне да решава тај проблем – казао је Весовић, који 
сматра да би тај суд морао да уведе привремену меру да се тај закон не би спроводио док се 
не донесе решење о томе да ли је уставан или није. 

На састанку представника удружења са заштитником грађана, Саша Јанковић је, како је 
саопштено је из његовог кабинета, изразио озбиљну сумњу у уставност Закона о привременом 
уређивања начина исплате пензија, као и Закона о умањењу нето прихода лица у јавном 
сектору. Заштитник је изнео уверење да ће Уставни суд, у разумном року, мериторно одлучити 
о поднетим иницијативама за оцену уставности.    

Представници Удружења војних пензионера Србије су Јанковићу изнели и проблем који војни 
пензионери имају с усклађивањем висине пензија јер Фонд ПИО не извршава одлуку Уставног 
и пресуде Врховног касационог суда и Управног суда. Заштитник грађана је позвао 
представнике Удружења војних пензионера да поднесу притужбу на рад надлежних органа, 
додаје се у саопштењу. 

Након што су Уставом суду поднели иницијативу, председник Удружења синдиката пензионера 
Србије Милорада Вујасиновића рекао је новинарима да је њихову иницијативу подржала и 
Међународна конфедерација синдиката пензионера и старијих лица, у којој је то удружење 
придружени члан, а у фебруару следеће године биће примљено у редовно чланство. 
Вујасиновић је рекао да ће представници те међународне конфедерације упутити писмо 
српском премијеру Александру Вучићу и указати на неправилности закона којим се смањују 
пензије у Србији. 

Кад вам неко без питања гурне руку у yеп – онда то није штедња, и код нас има много 
другачијих израза за такву врсту понашања, закључују представници тог удружења. 

Е. Д. 
 

http://www.dnevnik.rs/vojvodina/nova-radna-pravila-u-jkp-%E2%80%9Estandard%E2%80%9C 

Нова радна правила у ЈКП „Стандард“ 
 

ВРБАС: На Колективни уговор којим се уређују права, обавезе и одговорности запослених 
у ЈКП „Стандарду“ потписе су ставили председник општине Врбас др Братислав Кажић, 
в.д. дирекотор ЈКП „Стандард“ Радомир Чуровић 

http://www.dnevnik.rs/vojvodina/nova-radna-pravila-u-jkp-%E2%80%9Estandard%E2%80%9C
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и председник синдиката врбаског комуналног предузећа Мирко Деретић. 

- „Стандард“ је прво општинско јавно предузеће с којим смо потписали Колективни уговор 
усаглашен с новим Законом о раду. Ово предузеће последњи пут овакву врсту уговора 
потписало је 2008. године, а према мојим сазнањима, он је раскинут 2012 – рекао је 
председник Општине.У изради Колективног уговора највише су, свакако, учествовали 
представници синдикалне организације. 

- Уговор је потписан на троструко задовољство. Наше руководство изашло нам је максимално у 
сусрет, али поштујући нови Закон о раду, били смо принуђени на многа ограничења која су 
њиме прописана и иду на уштрб радника – истиче председник СССС ЈКП „Стандард“ Мирко 
Деретић. 

Деретић каже да је новим уговором предвиђено да неплаћено одсуство, уместо до 60, сада 
траје 90 дана и да постоје наградни дани за годишњи одмор у зависности од броја година 
стажа. Непримерено је то, како истиче председник синдиката, што не постоји плаћено 
одсуство за смртни случај, осим ако је ожалошћени у најближој сродничкој вези с 
преминулим. 

Руководство ЈКП „Стандард“ донело је и нову систематизацију радних места.- Сигурно је да ће 
систематизација у наредном периоду, због обима пословања, доживети ситне измене. Ми 
настојимо да поспешимо ниво рада у нашем предузећу, али систематизација ће донети и 
непопуларне мере, односно, укидање административних, а повећање производних радних 
места – нагласио је в.д. директора ЈКП „Стандард“ Радомир Чуровић.  

В. Х. 
 
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/neimari-ostali-bez-65000-radnih-mesta 

Неимари остали без 65.000 радних места 
 

Није само економска криза бацила грађевинарство на колена већ су га сасекли и закони, 
то јест стално одлагање доношења неопходних нових прописа у тој области. Одлагање 
реформи у планирању и изградњи 

за три године појело је 3,3 милијарде евра нереализованих послова и 65.000 радних места у 
грађевини. То је, наиме, показало истраживање Мреже за пословну подршку, која је, 
праћењем података Републичког завода за статистику, Агенције за привредне регистре, 
катастара и анкетом спроведеном међу 726 менаyера грађевинских фирми које послују у 
Србији, истраживала колику је штету у протекле три године компанијама нанело одлагање 
доношења новог закона о планирању и изградњи. 

Од 726 грађевинских компанија у чак 684 рекли су да су претрпели штету због нереализованих 
или делимично реализованих послова. Таквим се сматрају послови који су потпуно закочени 
због издавања грађевинских дозвола и других препрека, а штета за те фирме је огромна. У 
Мрежи за пословну подршку израчунали су да је губитак по фирми због нереализованих 
послова 176.248 евра. Делимично неостварени послови грађевинским компанијама нанели су 
штету од чак 291.314 евра понаособ. То су послови које је фирма испланирала и чија је 
реализација отпочела, али су рокови пробијени и све је успорено у односу на планирану 
динамику због бирократских процедура. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/neimari-ostali-bez-65000-radnih-mesta
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– С обзиром на то да 726 анкетираних компанија представља 10,09 одсто од броја укупно 
регистрованих грађевинских фирми у земљи, када се добијени подаци мултиплицирају на ниво 
читавог сектора грађевинарства с индустријом грађевинског материјала, укупна штета у 
периоду 2012–2014. године је 3,365 милијарде евра – каже за „Дневник” консултант Мреже за 
пословну подршку Драгољуб Рајић, напомињући и да би реализација закочених послова у 
грађевинарству значила и отварање више од 21.500 нових радних места у тој привредној грани 
годишње. 

Како каже, одлагање доношења новог закона о планирању и изградњи и упрошћавања 
процедура у грађевинарству у 2012, 2013. и десет месеци 2014. године онемогућило је 
отварање 65.000 сталних или привремених запошљавања.  

Менаyери 726 компанија, одговрајући на питање које процедуре су онемогућиле или закочиле 
реализацију послова грађевинских фирми, оценили су да им је највећа препрека од 2012. 
године било издавање грађевинске дозволе, а муку су мучили и с Катастром. Више од 
половине испитаних фирми је то рекло. Свака четврта компанија има проблема и код добијања 
локацијске и употребне дозволе, а иза тога постоје и значајни проблеми код дозвола за 
доградњу или надоградњу објеката. 

На све то, произвођачи и увозници грађевинског материјала имају проблем са сертификацијом 
материјала у грађевинарству и на стотине градилишта у земљи стоји и чека одобравање-
атесте за савремене квалитетне материјале који треба да буду коришћени током изградње. 

С друге стране, извозници грађевинског материјала плаћају сертификацију својих производа 
два пута, једном у Србији, други пут у ЕУ, зато што стандарди за сертификацију производа у 
Србији нису усаглашени с онима у ЕУ. Те дупле трошкове произвођачи после уграђују у цену 
својих производа, који на крају испадају скупљи од производа конкурентских фирми на 
тржишту ЕУ које плаћају сертификацију само једном. На тај начин онемогућава се извоз 
грађевинског материјала и опреме из Србије. 

С. Глушчевић 
  

Ради се у Београду, Бачкој... 
Вредност изведених радова грађевинских извођача из Србије опала је у трећем кварталу 20,7 
одсто у односу на исти период 2013. године. Од укупне вредности у трећем кварталу, вредност 
радова на територији Србије износи 89,2 одсто, а у иностранству 10,8 одсто. Посматрано по 
областима, највећу грађевинску активност забележили су извођачи из Београдске области, чак 
57 одсто од укупне вредности, те Јужнобачка област с 9,8 одсто. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/treba-jace-udariti-na-sivu-ekonomiju 

Треба јаче ударити на сиву економију 
– Пореска управа подржава иницијативу Националне алијансе за локални економски 
развој и предложиће Министарству финансија оснивање интерминистарске радне групе 
која би била задужена за осмишљавање 

и спровођење националног програма за сузбијање сиве економије – изјавио је в. д. директора 
Пореске управе Марко Маринковић на радном сусрету са члановима и партнерима НАЛЕД-а. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/treba-jace-udariti-na-sivu-ekonomiju
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Реч је о једном од предлога Савеза за фер конкуренцију, радног тела НАЛЕД-а, који чини 15 
највећих друштвено одговорних компанија, упућених Влади Србије с циљем да се конкретним 
решењима допринесе обезбеђивању опипљивих резултата у сузбијању сиве економије. 

Како је навео Маринковић, у досадашњим активностима Пореске управе на смањивању обима 
сиве зоне препознато је да појединачно поступање државних органа не даје довољне 
резултате. Он је напоменуо да ће развијати сарадњу с НАЛЕД-ом, привредом и грађанима, а 
све у циљу стварања бољег и транспарентнијег амбијента за пословање у Србији. 

С. Г. 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_protiv_stecaja_.4.html?news_id=293140 

Sindikati i poslovodstvo firmi u restrukturiranju danas u Agenciji za privatizaciju 

Radnici protiv stečaja 
AUTOR: Z. RADOVANOVIĆ 

Kragujevac - Sindikalno-poslovodne delegacije pedesetak preduzeća u restrukturiranju danas i sutra 

imaju zakazane razgovore u Agenciji za privatizaciju, gde će svaka od firmi imati na raspolaganju 

pola sata za razgovor o modelu privatizacije. Položaj više od 30 tih fabrika predviđeno je da se reši 

stečajem, a za 15 prodajom imovine, sa čim se ne slažu ni sindikati ni poslovodstva. Jedan od 

argumenata je da bi se hiljade radnika našle na ulici. 

Među firmama predviđenih za stečaj su pojedine proizvodne celine Goše iz Smederevske Palanke, 
Metal sistemi iz Kragujevca, fabrika Kočiona tehnika koja posluje u sastavu Prve petoletke iz 
Trstenika, MIN vagonk iz Niša, Zastavine firme za proizvodnju rezervnih i auto - delova... Prodaja 
imovine predviđena je u kragujevačkom „21. oktobru“, Kablovima iz Jagodine, Zastavi specijalnim 
vozilima u Somboru i drugim preduzećima. 

- Smatramo da mnoge od fabrika sa te liste mogu da imaju perspektivu. MIN Vagonka, na primer, 
jedino je preduzeće u Srbiji za remont lokomotiva, Kočiona tehnika Prve petoletke sa nekoliko 
stotina radnika, svojevremeno je sarađivala i sa vodećim svetskim kompanijama za proizvodnju 
aviona, kragujevački „21. oktobar“ sarađuje sa Gorenjem ... Očekujem da se tokom ovih razgovora 
prihvate argumentovani zahtevi - rekao je našem listu predsednik Saveza sindikata metalaca Srbije 
Zoran Vujović, napominjući da su, prema dogovoru sa premijerom Aleksandrom Vučićem i 
ministrom Dušanom Vujovićem, predstavnici tog sindikata i UGS „Nezavisnost“, kao i poslovodstva 
preduzeća uključeni u rad radne grupe Ministarstva privrede koja će konačno odrediti model 
privatizacije. 

I Savez samostalnih sindikata u Kragujevcu saopštio je da najave da će se položaj preduzeća u 
restrukturiranju najčešće rešavati kroz stečaj, odišu neiskustvom i nerazumevanjem problema. 
Državni činovnici, ističu u SSS-u, jednostavnim sagledavanjem dugovanja preduzeća i vrednošću 
njihovog kapitala, odlučuju o tome da li će neka fabrika postojati ili će, njihovim nestankom, biti 
odbačen trud više generacija koje su stvarale te fabrike. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_protiv_stecaja_.4.html?news_id=293140
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=11&dd=26&nav_id=929078 

"Sumnjam da je smanjenje ustavno" 
 
IZVOR: BETA, TANJUG 

Beograd -- Zaštitnik građana Saša Janković izrazio je ozbiljnu sumnju u ustavnost zakona 

kojima se umanjuju penzije i plate zaposlenih u javnom sektoru. 

Janković je tokom sastanka sa predstavnicima Udruženja sindikata penzionera Srbije i Udruženja 

vojnih penzionera Srbije izneo uverenje da će Ustavni sud naći vremena da, u razumnom roku, 

meritorno odluči o podnetim inicijativama za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom uređivanju 

načina isplate penzija, kojim je predviđeno smanjenje penzija. 

Inicijativu za ocenu ustavnosti podneli su predstavnici tog udruženja koji smatraju da su im 

donošenjem tog zakona povređena Ustavom garantovana prava, pre svega pravo na imovinu.  

 

Navedeno je i da su predstavnici Udruženja vojnih penzionera Srbije zaštitniku građana izneli i 

problem koji vojni penzioneri imaju sa usklađivanjem visine penzija iz razloga što PIO Fond ne 

izvršava odluku Ustavnog i presude Vrhovnog kasacionog suda i Upravnog suda.  

 

Zaštitnik građana je pozvao predstavnike Udruženja vojnih penzionera da podnesu pritužbu na rad 

nadležnih organa.  

 

Predstavnici Udruženja sindikata penzionera Srbije predali su ranije danas Ustavnom sudu 

inicijativu za ocenu ustavnosti zakona o smanjenju penzija.  

 

"Pokrećemo inicijativu za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom uređenju načina isplata penzija, 

jer smatramo da je taj zakon neustavan. Penzionerima ne sme biti uzet nijedan dinar. Očekujemo 

da našu inicijativu Ustavni sud razmatra po hitnom postupku. Iskoristićemo sve pravne mogućnosti 

u zemlji, a ukoliko ne budemo zadovoljni ići ćemo i do suda u Strazburu", rekao je novinarima 

podpredsednik Udruženja sindikata penzionera Srbije, Mihajlo Vesović.  

 

Inicijativu ovog Udruženja podržali su Savez sindikata penzionera Vojvodine, Nezavisni sindikat, kao 

i vojni penzioneri, naveo je on, i dodao da će danas razgovarati i sa zaštitnikom gradjana i tražiti 

od njega da po službenoj dužnosti pokrene svoju inicijativu da ocenu ustavnosti ovog zakona.  

 

"Apelujemo na Ustavni sud da pod hitno počne da rešava ovaj problem", kazao je Vesović, koji 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=11&dd=26&nav_id=929078


11 

 

smatra da bi taj sud morao da uvede privremenu meru kako se taj zakon ne bi sprovodio dok se ne 

donese rešenje o tome da li je ustavan ili nije.  

 

Prema rečima predsednika Udruženja sindikata penzionera Srbije Milorada Vujasinovića, njihovu 

inicijativu podržala je i Međunarodna konfederacija sindikata penzionera i starijih, u kojoj je ovo 

udruženje pridruženi član, a u februaru sledeće godine biće primljeni u redovno članstvo.  

 

Vujasinović je rekao da će predstavnici te međunarodne konfederacije uputiti pismo srpskom 

premijeru Aleksandru Vučiću i ukazati na nepravilnosti zakona kojim se smanjuju penzije u Srbiji.  

 

"Kad vam neko bez pitanja gurne ruku u džep - onda to nije štednja, i kod nas ima mnogo 

drugačijih izraza za takvu vrstu ponašanja", zaključuju predstavnici tog udruženja. 

 

AKTER 

http://akter.co.rs/27-drutvo/print-110888-usps-tra-i-ocenu-ustavnosti-smanjenja-penzija.html 

USPS TRAŽI OCENU USTAVNOSTI SMANJENJA 
PENZIJA 
Beta  

Udruženje sindikata penzionera Srbije (USPS) predalo je danas Ustavnom sudu inicijativu za ocenu 

ustavnosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplata penzija 

U saopštenju USPS, navodi se da je taj zakon neustavan po više osnova i da predstavlja grubo 
kršenje Ustavom zagarantovanih prava za oko 650.000 ljudi. 
 
U inicijativi predatoj Ustavnom sudu navodi se da je taj Zakon kontradiktoran u samom nazivu, jer 
se ne propisuje rok važenja, iz čega, prema mišljenju USPS, proizilazi da nema privremeno dejstvo. 
 
USPS navodi da se isplate penzija u skladu sa tim zakonom smatraju konačnim, kao i da se njegova 
primena odnosi na zatečene i buduće korisnike penzija, posećajući da je prema Ustavu Srbije 
vladavina prava osnovna pretpostavka Ustava i počiva na neotuđivim ljudskim pravima. 
 
Zakonom o privremenom uređivanju načina isplate penzija, država je prekršila niz ustavnih načela, 
počev od vladavine prava, stečenih imovinskih prava, pravne jednakosti, zabrane 
diskriminacije, zajemčenosti ljudskih i manjinskih prava, zaštite ekonomske sigurnosti penzionera, 
dodaje USPS. 
 
USPS traži od Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da obustavi izvršenje isplate 
penzija predviđeno Zakonom o privremenom uređivanju načina isplata penzija, do 
okončanja postupka pred Ustavnim sudom. 

http://akter.co.rs/27-drutvo/print-110888-usps-tra-i-ocenu-ustavnosti-smanjenja-penzija.html
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RTV 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/penzioneri-sumnja-u-ustavnost-smanjenja-penzija_541014.html 

Penzioneri: Sumnja u ustavnost smanjenja penzija 

BEOGRAD -  

Predstavnici Udruženja sindikata penzionera Srbije i Udruženja vojnih penzionera Srbije danas 

su razgovarali sa zaštitnikom građana Sašom Jankovićem koji je, kako su saopštili, izrazio 

sumnju u ustavnost zakona o smanjenju penzija i plata. 

Kako je saopštilo Udruženje sindikata penzionera Srbije, zaštitnika građana su danas obavestili da 

je to udruženje podnelo Ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom 

uređivanju načina isplate penzija. 

Oni su na sastanku Jankoviću ukazali da su im donošenjem ovog zakona povređena Ustavom 

garantovana prava, a pre svega pravo na imovinu - stečenu svojinu. 

"Zaštitnik građana je izrazio ozbiljnu sumnju u ustavnost Zakona o privremenom uređivanju načina 

isplate penzija, kao i Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru i izneo uverenje da 

će Ustavni sud naći vremena da, u razumnom roku, meritorno odluči o podnetim inicijativama za 

ocenu ustavnosti", navedeno je u saopštenju. 

Predstavnici Udruženja vojnih penzionera Srbije upoznali su Jankovića sa problemom koji vojni 

penzioneri imaju sa usklađivanjem visine penzija, zbog toga što PIO Fond ne izvršava odluku 

Ustavnog i presude Vrhovnog kasacionog suda i Upravnog suda. 

Zaštitnik građana je pozvao predstavnike Udruženja vojnih penzionera da podnesu pritužbu na rad 

nadležnih organa. 

Predstavnici Udruženja sindikata penzionera Srbije predali su danas Ustavnom sudu inicijativu za 

ocenu ustavnosti zakona o smanjenju penzija. 

Inicijativu ovog Udruženja podržali su Savez sindikata penzionera Vojvodine, Nezavisni sindikat, 

Udruženje vojnih penzionera kao i Međunarodna konfederacija sindikata penzionera i starijih lica. 

 

 

 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/penzioneri-sumnja-u-ustavnost-smanjenja-penzija_541014.html
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STUDIO B 

http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=110969 

Smanjenje penzija pred Ustavnim sudom» 
 
Izvor : Tanjug 

Predstavnici Udruženja sindikata penzionera Srbije predali su danas Ustavnom sudu inicijativu 
za ocenu ustavnosti zakona o smanjenju penzija a u toku dana sastaće se sa zaštitnikom 
građana Sašom Jankovićem i od njega tražiti da učini isto. 

"Pokrećemo inicijativu za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom uređenju načina isplata penzija, 
jer smatramo da je taj zakon neustavan. Penzionerima ne sme biti uzet nijedan dinar. Očekujemo 
da našu inicijativu Ustavni sud razmatra po hitnom postupku. Iskoristićemo sve pravne mogućnosti 
u zemlji, a ukoliko ne budemo zadovoljni ići ćemo i do suda u Strazburu", rekao je novinarima 
podpredsednik Udruženja sindikata penzionera Srbije, Mihajlo Vesović. 

Inicijativu ovog Udruženja podržali su Savez sindikata penzionera Vojvodine, Nezavisni sindikat, kao 
i vojni penzioneri, naveo je on, i dodao da će danas razgovarati i sa zaštitnikom građana i tražiti od 
njega da po službenoj dužnosti pokrene svoju inicijativu da ocenu ustavnosti ovog zakona. 
"Apelujemo na Ustavni sud da pod hitno počne da rešava ovaj problem", kazao je Vesović, koji 
smatra da bi taj sud morao da uvede privremenu meru kako se taj zakon ne bi sprovodio dok se ne 
donese rešenje o tome da li je ustavan ili nije. 

Prema rečima predsednika Udruženja sindikata penzionera Srbije Milorada Vujasinovića, njihovu 
inicijativu podržala je i Međunarodna konfederacija sindikata penzionera i starijih lica, u kojoj je 
ovo udruženje pridruženi član, a u februaru sledeće godine biće primljeni u redovno članstvo. 

Vujasinović je rekao da će predstavnici te međunarodne konfederacije uputiti pismo srpskom 
premijeru Aleksandru Vučiću i ukazati na nepravilnosti zakona kojim se smanjuju penzije u Srbiji. 
"Kad vam neko bez pitanja gurne ruku u džep - onda to nije štednja, i kod nas ima mnogo 
drugačijih izraza za takvu vrstu ponašanja", zaključuju predstavnici tog udruženja. 

  

Janković se sastao sa predstavnicima udruženja penzionera 

  

Zaštitnik građana Saša Janković sastao se danas sa predstavnicima Udruženja sindikata penzionera 
Srbije i Udruženja vojnih penzionera Srbije, kako bi razmotrili probleme smanjenja penzija na 
osnovu Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija. 

Kako je saopšteno iz kabineta Zaštitnika građana, Janković je izrazio ozbiljnu sumnju u ustavnost 
Zakona o privremenom uređivanja načina isplate penzija, kao i Zakona o umanjenju neto prihoda 
lica u javnom sektoru i izneo uverenje da će Ustavni sud, u razumnom roku, meritorno odlučiti o 
podnetim inicijativama za ocenu ustavnosti. 

Predstavnici udruženja prethodno su informisali Jankovića da su Ustavnom sudu podneli inicijativu 
za ocenu ustavnosti ovog zakona, smatrajući da su im donošenjem ovog zakona povređena ustavna 
prava, pre svega pravo na imovinu. 

http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=110969
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Takođe, predstavnici Udruženja vojnih penzionera Srbije su Jankoviću izneli i problem koji vojni 
penzioneri imaju sa usklađivanjem visine penzija iz razloga što PIO Fond ne izvršava odluku 
Ustavnog i presude Vrhovnog kasacionog suda i Upravnog suda. 

Zaštitnik građana je pozvao predstavnike Udruženja vojnih penzionera da podnesu pritužbu na rad 
nadležnih organa, dodaje se u saopštenju. 

 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/rad-na-crno-u-porastu_540937.html 

Rad na crno u porastu 

BEOGRAD  

Fondacija "Centra za demokratiju" predstaviće sutra predloge praktične politike - "Srbija bez 

rada na crno - unapređenje uloge inspekcija rada u suzbijanju neformalne zaposlenosti", s 

obzirom na to da je rad na crno u porastu od aprila 2012. godine. 

Predlog je rezultat detaljne analize, ankete o stavovima inspektora rada o ulozi i mogućnostima 

inspekcija rada u suzbijanju rada na crno i saradnji sa drugim institucijama u pogledu smanjenja 

ove pojave i konsultativnih sastanaka na kojima su učestvovali predstavnici Inspektorata za rad, 

sindikata, Unije poslodavaca Srbije, Međunarodne organizacije rada, nevladinih organizacija, kao i 

predstavnici akademske zajednice. 

Prema anketi o radnoj snazi za drugi kvartal 2014. stopa neformalne zaposlenosti je iznosila 21,2 

odsto, saopštila je ta Fondacija. 

Nivo neprijavljenog rada je u porastu od aprila 2012. godine, kada je ova stopa iznosila 17 odsto. 

Prema istraživanju "Građani za reformu inspekcija" 9,7 odsto ispitanika je imalo kontakt sa 

inspekcijom rada, dok je samo 9,83 odsto upoznato sa njenim radom. 

Na skupu će govoriti generalni sekretar Fondacije "Centar za demokratiju" Nataša Vučković, 

profesor Univerziteta u Beogradu u penziji i autor predloga praktične politike Ksenija Petovar, 

predstavnik Međunarodne organizacije rada Jovan Protić i koordinator projekta i autor predloga 

praktične politike Milena Vujović. 

Projekat "Efikasnija uloga inspekcija rada u suzbijanju rada na crno" podržava organizacija "Solidar 

Suis". 
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Povraćaj poreza fabrici "Jastrebac" 

Poreska uprava trebalo bi fabrici pumpi "Jastrebac" iz Niša da vrati više od 40 miliona dinara. 
Toliko im je od 2012. godine skinuto sa računa na ime poreza na kapitalnu dobit od prodaje i 
PDV-a za prenos opreme preduzeću "Jastrebac Hidromaž", za koje su radnici tvrdili da je tada 
nezakonito ušlo u fabriku. To je 2011. godine dokazano na sudu, ali je "Jastrebac" trebalo da 
izmeni poresku prijavu, jer prodaje praktično nije ni bilo. 

U korov obrasli hektari zemljišta u vlasništvu "Jastrepca" čine ovu fabriku zanimljivom, tvrdi 
predstavnik samostalnog sindikata Miodrag Jovančić. Zato kaže prethodno rukovodstvo nije 
izmenilo poresku prijavu, pa je račun Jastrepca u blokadi. 

Pripremila Lidija Georgijev 

"Lice za praćenje plana reorganizacije i bivši generalni direktor su smenjeni zato što su imali 
nameru da ovu firmu oteraju po drugi put u likvidaciju. I onda bi interesne grupe koje su 
zainteresovane, jer postoji imovina od 14 hektara, 35 ari i i 53 metra - to njih interesuje", kaže 
Miodrag Jovančić, Samostalni sindikat. 

Navode da je propusta bilo i u poreskoj upravi, ekipa RTS u Nišu proverili su u niškoj filijali, ali su 
ih tamo uputili na centralu. 

Iz centrale poreske uprave u Beogradu ni posle dva dana nema odgovora, iako, kako RTS nezvanično 
saznaje, postoji spremnost da se ovaj problem reši, što podrazumeva vraćanje novca Jastrepcu. 

S tim novcem Jastrebac bi nesmetano ostvario plan reorganizacije. U to veruje stotinak radnika i 
posle  dve neuspešne privatizacije. Jedan od njih je pedesetogodišnji Vojkan Djokić koji ovde radi 
od svoje 18. Iako sa minimalcem za avgust u džepu, on kaže, veruje u budućnost. 

"Pumpe treba i kad je suša i kad je poplava, znači pumpe uvek trebaju narodu. Jastrebac ima 
program i za poljoprivredu i za domaćinstva i za industriju", kaže Vojkan. 

"Ogromna imovina i u mašinama, a mi smo sve to zadržali, uspeli da zadržimo zajedno sa 
radnicima, znači da vredi raditi, jer 12. maja naredne godine punimo 105 godina", kaže Miodrag 
Jovančić. 

Problemi Jastrepca, nekadašnjeg lidera u proizvodnji pumpi, počeli su 2006. godine kada je fabriku 
kupio konzorcijum preduzeća među kojima i Miškovićeva Delta M, a na delu placa sagrađen 
"Tempo". 
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