
1 

 

          

29-30. новембар  2014. 

                                        

  

 

 
 

POSLEDICA NEUSPELIH PRIVATIZACIJAU steĉaju 22 veterinarske stanice, „isterali“ ih zbog lokala, seoska 
podruĉja bez veterinara!;(str.2) 
Nacionalne penzije: Koverte tanje 5.000 dinara; (str.3) 
Vulin: Poštovaćemo odluku Ustavnog suda o penzijama; (str.4) 
Bez posla ostali i invalidi; (str.5) 
Aleksandar Vulin: Ko poveća, moţe i da smanji penzije; (str.6) 
Verbić: Nema naĉina da se bilo ko izuzme od smanjenja plata; (str.7) 
CRNA LISTA Sertić pravi registar loših gazdi; (str.8) 
KONTROLA JAVNIH PREDUZEĆA Stevanović: Ĉelnici moraju da slušaju vladu; (str.8) 
Вулин: Поштоваћемо одлуку Уставног суда о пензијама; (str.9) 
Отказ добило више од три хиљаде банкара; (str.10) 
Радници ЈКП „Пут” од у генералном штрајку; (str.11) 
Radnici spremni za radikalnu sindikalnu borbu; (str.12) 
Pitanje ustavnosti manjih penzija; (str.13) 
I u bankarskom sektoru "seĉa";(str.14) 
 

 

 

   ПРЕС КЛИПИНГ 



2 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:521708-U-stecaju-22-veterinarske-stanice-isterali-

ih-zbog-lokala-seoska-podrucja-bez-veterinara 

POSLEDICA NEUSPELIH PRIVATIZACIJAU steĉaju 22 

veterinarske stanice, „isterali“ ih zbog lokala, seoska 

podruĉja bez veterinara! 

 
J. Subin  

Osim što će zaposleni biti na ulici, pojedine srpske varošice ostaće bez veterinara, što moţe 

dovesti u pitanje i opstanak ljudi koji u njima ţive od stoĉarstva 

LOŠE procene prilikom privatizacija koje je drţava sprovela u prethodnom periodu, oteraće u 
stečaj 22 veterinarske stanice u Srbiji. Osim što će zaposleni biti na ulici, pojedine srpske varošice 
ostaće bez veterinara, što moţe dovesti u pitanje i opstanak ljudi koji u njima ţive od stočarstva, 
naročito u seoskim područjima. 

Na spisku preduzeća kojima će biti stavljen katanac u bravu nalaze se i veterinarske stanice iz 
Blaca, Majdanpeka, Bajine Bašte, Ćićevca, Bele Crkve, Ivanjice, Raţnja, Novog Kneţevca, 
Plandišta, Dragačeva, Knjaţevca, Ţablja, Vlasotinca, Bačke Topole, Kovina, Kladova, Bojnika... U 
stečaj su ih gurnuli prezaduţenost i trajna nesposobnost plaćanja. 

Privatizacija veterinarskih stanica započela je 2006. godine. Najproblematičnije su one koje su već 
jednom bile prodate, ali čije gazde nisu ispoštovale ugovorene obaveze, pa je u većini takvih 
slučajeva Agencija za privatizaciju postala vlasnik. 

- Sve privatizacije koje su sprovedene u veterini slika su i prilika onih koje su rađene u privredi 
Srbije - smatra Luka Stević, veterinar iz Šapca. - Privatizacije su se odigrale „bratski“, ja tebi, ti 
meni. Kod onih koji su pošteno konkurisali slati su nepoznati ljudi, kako bi im „skrenuli paţnju“ da 
ne izađu na tender. Takav primer imamo u Šapcu, kada je bila privatizacija lokalne veterinarske 
stanice. 

“ZEMUN“ U BLOKADIPRIMER propadanja veterinarskih stanica je i ona u Zemunu - smatra Petrović.  
- Nikad nisu bili u procesu privatizacije i drţava je sto odsto vlasnik. Oni, međutim, imaju spor zbog 
imovine, jer se ne vodi na njih. Teren im je oduziman i nisu mogli da funkcionišu. Uz to su i u 
blokadi, jer je bivši radnik dobio spor protiv njih. V. N. 

Nenad Petrović, šef Odseka za veterinarske organizacije i usluge Ministarstva poljoprivrede, 
objašnjava da je sa privatizovanim veterinarskim stanicama pravljen ugovor da sedam godina 
moraju da se bave istom delatnošću i da ne smeju otpustiti radnike. 

- Mnoge stanice, međutim, kupljene su zbog atraktivnih lokacija - napominje Petrović.  

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:521708-U-stecaju-22-veterinarske-stanice-isterali-ih-zbog-lokala-seoska-podrucja-bez-veterinara
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:521708-U-stecaju-22-veterinarske-stanice-isterali-ih-zbog-lokala-seoska-podrucja-bez-veterinara
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- Nisu čak svuda ni veterinari pazarili te stanice, već ima primera da su kupci bili vlasnici 
stovarišta! Veterinarsku stanicu u Surdulici lokalna samouprava je htela da preuzme, ali su njena 
dugovanja prevazišla opštinski budţet. 

Petrović smatra da drţava mora da zadrţi „jake“ veterinarske stanice, koje su od nacionalnog 
značaja. Naročito gde su epidemiološki rizični predeli. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:521928-Nacionalne-penzije-Koverte-tanje-5000-

dinara 

Nacionalne penzije: Koverte tanje 5.000 dinara 

 
J. Ţ. Skenderija - D. Matović  

Nacionalne penzije biće smanjene za 10 odsto, tvrde u Ministarstvu kulture. Vladin „paket“ ne 

predviĊa smanjenje iznosa priznanja u oblasti sporta 

 
KOVERTE estradnih umetnika, pisaca, filmskih radnika, muzičara biće tanje za 5.000 dinara, pošto 
je Ministarstvo kulture i informisanja predloţilo da mesečni dodatak na njihovu redovnu penziju, 
koji iznosi 50.000 dinara, bude smanjen za 10 odsto. Tako će i nacionalne penzije, koje su u prvom 
krugu izuzete, sada biti obuhvaćene merama štednje. 
 

Kako su „Novosti“ već pisale, na jednoj od poslednjih sednica vlade je postignuta neformalna 
saglasnost da ovaj izdatak iz budţeta mora biti usklađen sa merama štednje. Procedura za izmenu 
uredbe o bliţim uslovima i načinu dodele priznanja pokrenuta je još 12. novembra. 
- Ako će zaista biti bolje Srbiji, neka prvo meni ukinu penziju - kaţe za „Novosti“ pevač Predrag 
Ţivković Tozovac. - Ako je došlo do nokata, onda zaista penzije moraju da se smanje. U tom 
slučaju je normalno da se umanji i dodatak koji primamo uz redovnu penziju kao nagradu za 
doprinos nacionalnoj kulturi. Gde svi Turci, tu i blesavi Mujo! Teraj dok moţeš, skidaj dok moţeš! 
ILIĆ: PODELITI MUKULegenda narodne muzike, Miroslav Ilić, za „Novosti“ kaţe da je vrlo 
neopravdano to što nacionalne penzije nisu smanjene.  
- Zašto bi to bilo izuzeto - pita se on.  
- Mislim da bi svi trebalo ravnopravno da podele ovu muku koja nas je snašla. Moj patriotizam nije 
promenljiva kategorija, već konstanta koja se ne menja od prilike do prilike, kad mi nešto odgovara 
ili ne odgovara, ili od toga ko je trenutno na vlasti. Biću iskren do kraja, nisam glasao za sadašnju 
vlast, ali u ovoj muci koja nas je snašla, kada bi me sutra neko iz aktuelne vlasti pozvao da uradim 
nešto za moju zemlju i narod, trčeći bih to učinio. Svoj patriotizam i narod stavljam iznad svake 
politike. (S. D.) 

Tozovac kaţe da je nacionalnu penziju, pre svega, doţiveo kao nagradu za svoj rad: 
- Negovao sam i negujem narodnu umetnost. Pevao sam i pevam za narod. Za pare ili bez njih. I 
zato ne prihvatam potcenjivanje estrade, naročito kad je reč o tome ko zasluţuje, a ko ne 
nacionalnu penziju. Estrada se često izjednačava sa „ulicom“, što je i izvorno značenje ove reči. 
Ali, mi koji negujemo našu izvornu narodnu muziku i čuvamo je od istrebljenja, nikako ne moţemo 
biti ulični pevači i svirači. I zato mislim da je licemerno uopšte povesti polemiku o tome da li 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:521928-Nacionalne-penzije-Koverte-tanje-5000-dinara
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zasluţujemo da, kao i drugi umetnici, dobijemo priznanje za svoj umetnički doprinos nacionalnoj 
kulturi. Naravno da ga zasluţujemo! 
Kako je „Novostima“ potvrđeno u Ministarstvu omladine i sporta, u ovom momentu su 562 imena na 
listi bivših sportista koji su našu zemlju predstavljali u najboljem svetlu i nosioci su nacionalnog 
sportskog priznanja. U paketu mera, koji je Vlada usvojila, nije predviđeno „kresanje“ ovih 
primanja. 
- Za tu namenu iz budţeta Ministarstva na godišnjem nivou se izdvaja oko 750 miliona dinara, 
zaključno sa 6. novembrom isplaćeno je 626.642.497 dinara - kaţu nadleţni. 
- Svakako da ćemo slediti uputstva i odluke Vlade na polju štednje. 
U zavisnosti od toga da li su nosioci zlatne, bronzane ili srebrne medalje sa olimpijade, svetskog ili 
evropskog prvenstva, iznosi koji se isplaćuju kreću se od jedne do tri prosečne plate u Srbiji. U 
obzir se uzimaju samo olimpijski sportovi i discipline, a prema pravilniku najviše se vrednuju 
odličja osvojena na olimpijskim igrama, zatim na svetskom, pa na evropskom prvenstvu. 
- Apsolutno nemam problem da se smanje iznosi sportskih priznanja ako će to biti svima 
podjednako - kaţe za „Novosti“ odbojkaš Vanja Grbić. - Generalno ne mislim da je to rešenje, jer 
ukoliko samo budemo smanjivali prihode, a nemamo proizvodnju, nećemo ništa postići. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:521937-Vulin-Postovacemo-odluku-Ustavnog-suda-o-

penzijama 

Vulin: Poštovaćemo odluku Ustavnog suda o penzijama 
Tanjug  

Ukoliko Ustavni sud odluĉi da je smanjenje penzija neustavno, Vlada Srbije će to poštovati, 
izjavio je danas u Ivanjici ministar za rad, zapošljavanje, boraĉka i socijalna pitanja Aleksandar 

Vulin 

Ukoliko Ustavni sud odluči da je smanjenje penzija neustavno, Vlada Srbije će to poštovati, izjavio 
je danas u Ivanjici ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin. 
"Ustavni sud je najviša vlast u zemlji i ako donese odluku da je smanjenje penzija neustavno, Vlada 
Srbije će je poštovati, "rekao je Vulin u Ivanjici. 
On je podsetio da je doneta mera bila obrazloţena, da je prošla Zakonodavni odbor, pa se zapitao 
zašto je ustavno povećati, a neustavno smanjiti penzije. 
Ministar je podsetio da penzije zavise od budţeta koji je, kako je rekao, nekada puniji, a nekada 
prazniji, pa se Vlada time mora rukovoditi. 
On je izrazio bojazan da će punjenje budţeta iz nerealnih izvora prodati i pojesti budućnost naše 
dece, što Vlada svakako ne ţeli da čini. 
Vulin je danas posetio ivanjički Centar za socijalni rad i dnevni boravak za decu ometenu u razvoju 
"Otvorena vrata". 
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http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:521851-Bez-posla-ostali-i-invalidi 

Bez posla ostali i invalidi 
Sl. PAŠIĆ  

Najveći poslodavac u srednjem Banatu, zrenjaninski „Drekslmajer“, proglasio 41 radnika 

tehnološkim viškom. Otpušteni: Umesto nas, Nemci će zaposliti nove, sa evidencije NSZ. ISS: 

„Prekobrojni“ nisu bili efikasni 

ZRENjANIN - Najveći poslodavac u gradu i regionu nemačka kompanija „Drekslmajer“ tehnološkim 
viškom proglasila je 41 radnika, među kojima i nekoliko invalida. I dok invalidi ovaj potez smatraju 
nepravdom, jer su saznali da će, navodno, na njihova radna mesta biti zaposleni novi radnici sa 
evidencije NSZ, predstavnici sindikata iznose saznanje da ovi ljudi nisu bili dovoljno efikasni. 
 

- Posle šest godina rada u „Drekslmajeru“ razbolela sam se i dobila invalidnost. Po povratku u 
firmu, rasporedili su me u drugi pogon, na liniju gde sam vukla jednu veliku mašinu i tu stekla 
hroničnu upalu nerva desne ruke - kazuje Vesna Vlahović. 
A, njena koleginica Marija Đurović veli da je zaradila tuberkulozu i lečila se tri meseca u Sremskoj 
Kamenici. Kada se posle bolovanja vratila u fabriku, prebacili su je na liniju da tera normu. 
- I pored ozbiljno narušenog zdravlja, morala sam da radim teţak posao, mada su znali da imam 
posledice, da ne mogu da dišem i da se brzo umaram... Sada od nas prave socijalne slučajeve - ţali 
se Marija. 
Nera Mladenović takođe je više od šest godina u pogonima, a pre godinu i po stekla je invalidnost. 
Zbog teškog posla, oštetila je kičmu i morala na operaciju. 
- Po povratku su mi dali lakše radno mesto, ali sam morala da radim sve, čak da budem i čistačica - 
iznosi Nera, a svi otpušteni radnici nezadovoljni su angaţovanjem sindikata. 
Međutim, prema saznanjima do kojih su došli predstavnici Industrijskog sindikata Srbije (ISS), 
radnici su proglašeni tehnološkim viškom posle nedovoljne efikasnosti u sektoru „Drekslmajera“ 
koji radi za potrebe „Fijata“. 
- Utvrdili smo da je predlog programa rešavanja tehnološkog viška radnika donet potpuno u skladu 
sa zakonom i kolektivnim ugovorom. Ljudi su, naţalost, ostali bez posla, ali u „Drekslmajeru“ se 
nadaju da će uskoro doći do poboljšanja uslova poslovanja i da će nastaviti zapošljavanje - kaţe 
Dragan Matić, predsednik ISS, uz nadu da će nemački poslodavac ostati društveno odgovorna 
kompanija kao dosad, a na predlog ISS pre dve godine primio je više od 500 radnika. 
Menadţment „Drekslmajera“ nije se oglašavao ovim povodom, uz najavu da će za nekoliko dana 
izdati saopštenje. Svim otpuštenim radnicima isplaćene su otpremnine u skladu sa zakonom. 
 
MANjE POSLA ZA “FIJAT“ 
U ZRENjANINSKOJ fabrici za montaţu aitomobillskih elektro-setova, u industrijskoj zoni „Bagljaš“, 
nemačka kompanija trenutno zapošljava 2.670 radnika na neodređeno vreme. Otpuštanje 41 
radnika prvo je veće rešavanje tehnoloških viškova, navodno, zbog smanjenja posla za „Fijat“. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/515432/Aleksandar-Vulin-Ko-poveca-moze-i-da-smanji-penzije 

Aleksandar Vulin: Ko poveća, moţe i da smanji 
penzije 

Fonet  

Ministar rada i socijalne politike Aleksandar Vulin danas je, prilikom posete Gerontološkom centru u 

Beogradu rekao i "da ne razume kako bi Ustavni sud mogao da naredi Vladi da stvori novac, ako tog 

novca nema". 

Ministar rada i socijalne politike Aleksandar Vulin obišao je danas Gerontološki centar u 

beogradskoj opštini Voţdovac, gde je, u razgovoru s penzionerima, rekao, povodom odluke Vlade o 

smanjenju penzija, da "ako neko moţe da povećava penzije, moţe i da ih smanji". 

  

Penzioneri su Vulinovu posetu iskorisitili da ga pitaju o smanjenju penzija, cenama smeštaja 

ishrane i drugim problemima s kojima se suočavaju. 

  

Penzioner Lazar Nikiolić pitalo je ministra kakav odgovor od Ustavnog suda očekuje u vezi sa 

zahtevom penzionera da se ispita ustavnost odluke Vlade o smanjenju penzija, dok je penzionerka 

Marija Pjevac pitala kako će da plaća 

smeštaj i ishranu kada kojoj bude smanjena penzija. 

 Vulin im je odgovorio da će poštovati odluku Ustavnog suda, ali je dodao i da penzije zavise od 

budţeta Srbije. 

 "Ako neko moţe da poveća penzija, onda moţe i da ih smanji", rekao je Vulin. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/515431/Verbic-Nema-nacina-da-se-bilo-ko-izuzme-od-smanjenja-plata 

Verbić: Nema naĉina da se bilo ko izuzme od 
smanjenja plata 

Tanjug  

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srđan Verbić izjavio je da je neophodno pronaći 

trajno rešenje problema zarada u prosveti i naglasio da nema načina da se prosvetari, niti bilo ko 

drugi, izuzmu od najavljenog smanjenja plata. 

Budţet koji se sad usvaja je toliki koliki je i bez obzira na to da li se to nekom sviđa ili ne, novca 

nema više i nema načina da se bilo ko izuzme od smanjenja plata” , rekao je Verbić u intervjuu 

novosadskom “ Dnevniku” . 

  

Odgovarajući na pitanje o tome da li ipak postoji neki model prema kojem bi moglo da bude 

ispunjen taj deo zahteva prosvetara koji već dve nedelje štrajkuju, ministar je ocenio da nije 

dobro “ bilo koje privremeno rešenje, kojim bi se na neki način, uvođenjem bonusa, varao 

sistem” . 

  

Naglasivši da se mora traţiti trajno rešenje problema plata u prosveti, Verbić je objasnio da je u 

tom pogledu neophodno utvrditi “ kolika bi trebalo da bude plata nastavnika i onda, korak po 

korak, ići ka tome” . 

  

On je napomenuo da “ moţda sad nije pravi momenat za uvođenje platnih razreda, ali mi drugi 

nemamo”  i dodao da “ ako znamo da su nam ti platni razredi cilj i ako do tog cilja ne moţemo u 

jednom koraku, ipak moţemo korak po korak. I tada će se znati koji posao koliko vredi i kojem 

platnom razredu pripada” . 

  

Povodom Predloga izmena i dopuna Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, na koji je 

radnoj grupi stiglo oko 150 primedbi, ministar Verbić je rekao da će se u resornom ministarstvu 

fokusirati na “ pet ili deeset prioritetnih stvari, čija će promena popraviti postojeći zakon” . 

  

Tim primedbama se bavi radna grupa i kad ona završi posao znaće se u kom pravcu će ići te 

izmene, kazao je Verbić i napomenuo da je već sad izvesno to da će biti omogućeno ukrupnjavanje 

norme nastavnicima koji su sad angaţovani s delom norme. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/515431/Verbic-Nema-nacina-da-se-bilo-ko-izuzme-od-smanjenja-plata
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Prosvetni sistem kojim rukovodi ministar Verbić je nazvao “ preduzećem sa 140.000 zaposlenih, 

3.000 poslodavaca i sedam miliona akcionara, u kojem svi očekuju perfektno poslovanje, ali i da se 

o svemu pitaju” . 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/515375/CRNA-LISTA-Sertic-pravi-registar-losih-gazdi 

CRNA LISTA Sertić pravi registar loših gazdi 

G.B.  

Gazde koje osnuju novu firmu, na nju prebace kompletno dotadašnje poslovanje ostavljajući staro 

preduzeće u problemima, biće već od naredne godine sankcionisane. 

Juče je započeta javna rasprava o Nacrtu zakona o privremenim ograničenjima prava, a kojim bi 

dosadašnja, loša praksa trebalo da se spreči. 

 

- Ovaj zakon predviđa formiranje registra diskvalifikovanih lica, a koji ne postoji u Srbiji i koji bi 

bio dostupan svim nadleţnim institucijama. Vlasnici firmi koji ne izmiruju svoje obaveze na vreme 

biće privremeno onemogućeni da rade - objašnjavaju u Ministarstvu privrede, koje je i predloţilo 

donošenje propisa. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/514942/KONTROLA-JAVNIH-PREDUZECA-Stevanovic-Celnici-moraju-da-slusaju-

vladu 

KONTROLA JAVNIH PREDUZEĆA Stevanović: Ĉelnici 
moraju da slušaju vladu 

Tanjug  

Sva rukovodstva javnih preduzeća koja se ne budu pridrţavala uputstava o radu dobijenih od 

Ministarstva privrede biće pozivana na odgovornost, izjavio je Tanjugu drţavni sekretar ovog resora 

u vladi Dragan Stevanović. 

Javna preduzeća moraju da se pridrţavaju uputstava Vlade 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/515375/CRNA-LISTA-Sertic-pravi-registar-losih-gazdi
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/514942/KONTROLA-JAVNIH-PREDUZECA-Stevanovic-Celnici-moraju-da-slusaju-vladu
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/514942/KONTROLA-JAVNIH-PREDUZECA-Stevanovic-Celnici-moraju-da-slusaju-vladu
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 - Ukoliko bude utvrđeno da je reč o političkoj odgovornosti takvi će rukovodioci biti razrešeni, a 

ako bude utvrđen neki drugi oblik odgovornosti, za to će biti nadleţni drugi drţavni organi, od 

policije do pravosuđa - rekao je Stevanović. 

  

Pojasnio je da se čelnici javnih preduzeća moraju pridrţavati ne samo uputstva koje je Vlada Srbije 

usvojila 14. novembra, a koje sadrţi 19 pravila ponašanja, već i Zakona o javnim preduzećima. 

  

- Ministarstvo privrede predvidelo je određene oblike kontrole, odnosno mogućnost da inspekcije 

uđu u svako javno preduzeće ili privredno društvo koje kontroliše drţava i da analizira njihovo 

poslovanje u skladu sa programom koji je utvrđen za tu godinu - objasnio je. 

  

Sva javna preduzeća će, prema njegovim rečima imati obavezu da kvartalno izveštavaju 

ministarstvo o ostvarenim rezultatima, pa će samim tim moći da se prati u kojoj meri ona sprovode 

ono što je na početku godine dogovoreno. Inače, uputstva poslata na adrese svih javnih preduzeća 

obavezuju njihova rukovodstva da na najmanju moguću meru svedu rashode za reprezentzacije, 

donacije, sponzorstva i sve ono što je u domenu diskrecionih prava. 

  

Stevanović je ocenio da bi prvi rezultati u radu javnih preduzeća po novim pravilima trebalo da se 

očekuju već u prvom kvartalu naredne godine, ali da bi bilo neozbiljno računati da javna preduzeća 

u sledećoj godini mogu sve probleme da reše kroz ovu vrstu kontrole. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Vulin-Postovacemo-odluku-Ustavnog-suda-o-penzijama.sr.html 

Вулин: Поштоваћемо одлуку Уставног суда о 
пензијама 
ИВАЊИЦА – Уколико Уставни суд одлучи да је смањење пензија неуставно, Влада Србије ће то 
поштовати, изјавио је данас у Ивањици министар за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања Александар Вулин. 

„Уставни суд је највиша власт у земљи и ако донесе одлуку да је смањење пензија неуставно, 
Влада Србије ће је поштовати, „рекао је Вулин у Ивањици. 

Он је подсетио да је донета мера била образложена, да је прошла Законодавни одбор, па се 
запитао зашто је уставно повећати, а неуставно смањити пензије. 

Министар је подсетио да пензије зависе од буџета који је, како је рекао, некада пунији, а 
некада празнији, па се Влада тиме мора руководити. 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Vulin-Postovacemo-odluku-Ustavnog-suda-o-penzijama.sr.html
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Он је изразио бојазан да ће пуњење буџета из нереалних извора продати и појести будућност 
наше деце, што Влада свакако не жели да чини. 

Вулин је данас посетио ивањички Центар за социјални рад и дневни боравак за децу ометену у 
развоју „Отворена врата”. 

Танјуг 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/otkaz-dobilo-vise-od-tri-hiljade-bankara 

Отказ добило више од три хиљаде банкара 
 

Када је транзиција у Србији почела, сан готово сваког стручњака који је имао диплому из 
области финансија био је да се запосли у банци. Они који су тих година бирали студије, 
опседали су економске факултете. 

Али ни радити у банци није данас оно што је било јуче. Подаци Самосталног синдиката 
запослених у банкама, осигуравајућим компанијама и другим финансијским организацијама у 
Србији – БОФОС – показују да је у банкарском сектору у претходну годину и по број запослених 
смањен за 2.710.  Прецизније, на крају 2012. било их је 28.394, а концем јуна ове године 
25.684. Агробанка није била члан БОФОС-а па ту треба додати и њихових      око пет стотина 
службеника, а то је онда више од 3.000 радника. Осим смањене кредитне активности, највећи 
кривац за то су стечајеви пропалих државних банака, плус приватна Универзал банка, као и 
одлазак КБЦ банке с нашег тржишта. Запослени из потоње су добро прошли јер им је помогао 
и синдикат из белгијске групације којој су припадали 

О томе како је било банкарима председница БОФОС-а Мара Ердељ каже: 

– Од почетка 2013. покренут је стечајни поступак за Агробанку, Развојну банку Војводине, 
Привредну банку Београд – подсећа Мара Ердељ. – Наше чланице биле су све сем Агробанке. 
Када је у РВБ-у кренуо стечај, остали смо без 528 чланова. Банка у стечају преузела је 150 
запослених и још 41 трудницу. Али нису сви остали, данас ту ради 60 људи. Када је Привредна 
банка Београд ликвидирана октобра прошле године, остали смо без иједног њиховог члана, 
односно њих 370. У Универзал банци, којој је НБС одузела дозволу у јануару ове године, било 
је запослено 460 људи. 

Занимљив је случај белгијске групе КБЦ, која се с нашег тржишта повукла лане. БОФОС је 
остао без 492 члана који су тамо били запослени. Мањи број запослених, 71, остао је да ради у 
Теленор банци која је преузела од Белгијанаца лиценцу и бави се мобилним банкарством. 

– Запослени у бившемКБЦ-у су код нас прошли добро. Ми смо преговарали с топ-менаyментом 
у Белгији, а подржала нас је синдикална организација КБЦ-а у централи. То се исплатило јер 
смо за запослене обезбедили отпремнине које су биле веће од законских, плус исплату 
регреса и новац за неискоришћен годишњи одмор – каже Мара Ердељ. – Нешто слично имали 
смо и у РВБ-у: веће отпремнин, регрес и накнада за одмор.,Плус што је део запослених који су 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/otkaz-dobilo-vise-od-tri-hiljade-bankara
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социјално угрожени остао да ради у банци у стечају. А исти финасијски третман имали су 
запослени у Привредној банци Београд. 

Уколико се догоди да још нека банка доживи исту судбину, запослени неће имати тако 
повољан третман. Отпремнина се сада плаћа само за период проведен на раду код последњег 
послодавца. Запослени који су радили код више послодавца, била то банка или не, добиће 
мање суме од оних који су радили у истој компанији. То се односи како на банке, тако и на све 
друге компаније. 

Д. Вујошевић 
 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/radnici-jkp-%E2%80%9Eput%E2%80%9D-od-u-generalnom-strajku 

Радници ЈКП „Пут” од у генералном штрајку 
 

Запослени у ЈКП “Пут” од понедељка ће ступити у генерални штрајк, јер у петак нису 
примили други део зараде за август, мада је део августовске плате према споразуму 

склопњеним између менаџмента фирме и синдиката о исплати заосталих радничких дуговања 
требао да буде на рачунима запослених још 15. новембра. 

Гојко Етински, председник синдиката “Независност”у овој градској фирми изјавио је да се 
штрајк, који треба да буде започет данас, неће прекидати до испуњења захтева, а он је да се 
поштује споразум, по коме је до сада морао бити успостављен континуитет у исплати личних 
доходака и да бар део плате буде месечно намирен уз путне трошкове. 

- Пријавили смо полицији и окупљање, па ћемо испред Градске куће доћи на  крају радног 
времена, у 15.15 часова –навео је Етински. 

Подсећамо, да  су путари од понедељка 17. новембра  сваки дан имали одмах на почетку 
радног времена једносатни штрајк упозорења, па су посао почињали у осам часова. Међутим, 
радници -непосреди извршиоци ни тада нису излазили на новосадске улице ради санација, али 
не својом вољом, већ из објективних разлога, пошто је готово сваки дан недостајао по неки 
енергент, битумен... 

„Пут” ће, након усвајања ребаланса у прошли петак, из буџета града добити око 144 милиона 
динара за санацију пословања, па ће тим новцем покривити дугове банкама  комерцијалним 
добављачима, Пореској управи и исплатити  отпремнине технолошком вишку, а њих је у 
путарској фирми  53. 

Пошто се новац мора наменски потрошити ова сума ће помоћи у пословању предузећа, али се 
неће моћи да користити за личне дохотке. 

Предузеће је лане забележило губитак од око 141 милион динара, а у првих девет месеци ове 
године минус је 129 милиона. Уз то, фирма има и 208 активних судских спорова у којима је 
тужена страна.    

З. Делић 
 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/radnici-jkp-%E2%80%9Eput%E2%80%9D-od-u-generalnom-strajku
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_spremni_za_radikalnu_sindikalnu_borbu.4.html?news_id=293364 

Sindikat kragujevačkih Metal sistema protiv najavljenog stečaja 

Radnici spremni za radikalnu sindikalnu borbu 
AUTOR: Z. RADOVANOVIĆ 

Kragujevac - Samostalni sindikat kragujevačkih Metal sistema "najoštrije se protivi ideji da se nad 

preduzećem pokrene stečaj", i najavljuje "najradikalnije mere sindikalne borbe" za opstanak 

fabrike, saopšteno je povodom namere Agencije za privatizaciju da se status tog preduzeća reši 

otvaranjem stečaja.  

- To nije nikakvo rešenje, već predstavlja način da se preduzeće uništi, a radnici ostanu bez svojih 
radnih mesta. U Srbiji gotovo da nema primera da je neka firma uspešno oporavljena, odnosno da 
je preţivela postupak stečaja, pa ni radnike Metal sistema niko ne moţe da uveri da će u slučaju 
njihove fabrike da bude drugačije - kaţu sindikalci. 

Oni ukazuju da Metal sistemi sa svojim proizvodnim programima sigurno mogu da opstanu i zauzmu 
mesto na trţištu, a u prilog ovome svedoči kontinuitet proizvodnje u prethodnom periodu i plasman 
proizvoda koji se meri iznosima od više desetina miliona dinara. 

- Dokaz da Metal sistemi imaju perspektivu jeste interesovanje potencijalnih investitora za 
kupovinu imovine proizvodnih celina fabrike. O ozbiljnosti kupaca i njihovim namerama govori i to 
da su spremni da se ugovorno obaveţu da zadrţe proizvodne programe, da preuzmu gotovo polovinu 
radnika i da u narednom periodu u razvoj preduzeća i osvajanje novih proizvoda i tehnologija 
investiraju značajan novac - tvrde u sindikatu i dodaju da je ponašanje Agencije i Ministarstva 
privrede neshvatljivo. 

Pravo rešenje je po mišljenju sindikata da se preduzeće privatizuje prodajom imovine, slično 
modelu primenjenom na nekadašnjoj Industriji "Filip Kljajić", čija Fabrika krupnih lanaca posluje u 
okviru Metal sistema. Sindikat je zatraţio i da Ministarstvo privrede organizuje hitan sastanak sa 
zainteresovanim investitorima kome bi, pored ministra i predstavnika Agencije, prisustvovali i 
rukovodstvo preduzeća i predstavnici sindikata. "Ukoliko ne bude pozitivnog odgovora, biće 
preduzete najradikalnije mere sindikalne borbe", poručuju sindikati Metal sistema. 

 

 

 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_spremni_za_radikalnu_sindikalnu_borbu.4.html?news_id=293364
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=11&dd=29&nav_id=930492 

Pitanje ustavnosti manjih penzija 
IZVOR: B92 

Beograd -- Udruţenje sindikata penzionera Srbije predalo je incijativu za ocenu ustavnosti i 

zakonitosti Zakona kojim se dobijati manje penzije. 

 Njihovu incijativu podrţao je i zaštitnik građana Saša Janković. 

Nisu protiv reformi i štednje ali jesu kako kaţu da sve ide preko njihovih leđa. Penzioneri navode 

da je drţava prekrišila niz ustavnih načela jer je penzija stečeno pravo koje se ne moţe menjati. 

“Nijedan zakon, nijedan ustavni član nema gde mogu da se poveţu da je njihova odluka pravična. 

Zato smo mi smatrali da je 650 hiljada oštećeno ovim zakonom i da su postali građani drugog reda. 

Ti su ljudi radili stvarali gardili pruge, mostovei bili nosioci druuštva“, smatra Milorad Vujasinović iz 

Udruţenja sindikata penzionera Srbije.  

 

Penzioneri navode i da su diskiminisani u odnosu na zaposlene u javnim preduzećima. Porede da će 

oni kojima je drţava poslodavac primati plate umanjene za 10 odsto dok stopa oprezivanja penzija 

raste preko te granice.  

 

Ministar za rad Aleksandar Vulin kaţe da će poslednju reč dati Ustavni sud.  

 

“Ovo je pravna drţava, kako odluči Ustavni sud mi ćemo to svakako poštovati. Mislim da neće tako 

odlučiti ovo govorim kao pojedinac kao čovek ali i kao ministar. Doneli smo meru koja je bila 

obrazloţena i prošla kroz zakonodavni odbor i prošla kroz ruke ljudi koji se ozbiljno bave 

zakonodavstvom. Ja samo mogu da vas pitam zašto je ustavno povećati penziju a neustavno je 

smanjiti penziju. Samo na to nekako mora da mi se odgovori. jednosrtavno penzije zavise od 

budţeta“, navodi Vulin.  

 

Penzioneri su odlučni da se za svoje penzije bore do kraja. Povodom slučaja penzija oglasio se i 

zaštitnik građana Saša Janković koji sumnja u ustavnost Zakona o privremenom uređivanju načina 

isplate penzija. Ombudsman veruje da će Ustavni sud u razumnom roku odlučiti o inicijativu 

penzionera. 

 

 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=11&dd=29&nav_id=930492
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=11&dd=29&nav_id=930390 

I u bankarskom sektoru "seĉa" 
IZVOR: DNEVNIK 

Novi Sad -- Kada je tranzicija u Srbiji poĉela, san mnogih sa diplomama iz oblasti finansija bio 

je da se zaposle u banci, sada je situacija drugaĉija, piše "Dnevnik". 

Podaci Samostalnog sindikata zaposlenih u bankama, osiguravajućim kompanijama i drugim 

finansijskim organizacijama u Srbiji – BOFOS – pokazuju da je u bankarskom sektoru u prethodnu 

godinu i po broj zaposlenih smanjen za 2.710. 

Preciznije, na kraju 2012. bilo ih je 28.394, a krajem juna ove godine 25.684. Agrobanka nije bila 

član BOFOS-a pa tu treba dodati i njihovih oko pet stotina sluţbenika, a to je onda više od 3.000 

radnika.  

 

Osim smanjene kreditne aktivnosti, najveći krivac za to su stečajevi propalih drţavnih banaka, plus 

privatna Univerzal banka, kao i odlazak KBC banke s našeg trţišta. Zaposleni iz potonje su dobro 

prošli jer im je pomogao i sindikat iz belgijske grupacije kojoj su pripadali  

 

"Od početka 2013. pokrenut je stečajni postupak za Agrobanku, Razvojnu banku Vojvodine, 

Privrednu banku Beograd – podseća Mara Erdelj. – Naše članice bile su sve sem Agrobanke. Kada je 

u RVB-u krenuo stečaj, ostali smo bez 528 članova. Banka u stečaju preuzela je 150 zaposlenih i još 

41 trudnicu. Ali nisu svi ostali, danas tu radi 60 ljudi. Kada je Privredna banka Beograd likvidirana 

oktobra prošle godine, ostali smo bez ijednog njihovog člana, odnosno njih 370. U Univerzal banci, 

kojoj je NBS oduzela dozvolu u januaru ove godine, bilo je zaposleno 460 ljudi", kaţe predsednica 

BOFOS-a Mara Erdelj. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=11&dd=29&nav_id=930390

