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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:524542-Otpremnine-smanjene-na-200-evra-po-godini 

Otpremnine smanjene na 200 evra po godini 
J. Ţ. Skenderija  

Manji iznosi nadoknada za radnike u preduzećima u restrukturiranju. Sindikati: Bez dijaloga, za 

sve smo saznali iz "Sluţbenog glasnika" 

ZAPOSLENI u nekom od 502 preduzeća u restrukturiranju koji se odluče da napuste radno mesto, 
dobiće na ime otpremnine 200 evra, umesto dosadašnjih 300 evra po godini staža. 
Ministarstva rada i privrede su na pitanje zašto je povučen ovakav potez poslala ista saopštenja, u 
kojima piše da su "na sednici vlade donete izmene i dopune odluke o utvrđivanju programa za 
rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju". 
Navedenom odlukom, kako se navodi, "propisano je da privredna društva mogu podneti zahtev za 
obezbeđivanje sredstava iz budžeta za rešavanje viška - za one sa više od 10 godina staža planirano 
je po 10 prosečnih zarada u republici, a za ostale novčane naknade od 200 evra u dinarskoj 
protivvrednosti po godini staža i to po srednjem kursu, na dan dostavljanja spiskova viška 
zaposlenih od strane poslodavca". 
Na ovaj način će, prema sindikalnim računicama, biti oštećeno oko 10.000 ljudi u Srbiji za po oko 
3.000 evra, pošto je većina na radnom mestu provela oko 30 godina. 
Prema rečima Zorana Mihajlovića, potpredsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije, Vlada je ovu 
odluku donela bez konsultacije sa sindikatima, a za nove otpremnine su saznali tek nedavno po 
objavljivanju u "Službenom glasniku". 
- To neće biti jedini minus za ove radnike - kaže Mihajlović za "Novosti". - Naime, većina 
poslodavaca ih ucenjuje da se potpisivanjem programa odreknu zaostalih plata koje im duguju. 
Broj neisplaćenih zarada nije mali i kreće se u visini otpremnina. 
Naš sagovornik smatra da je novac iz budžeta mogao biti iskorišćen na bolji način, jer će ovako sve 
otići u potrošnju, a za nekoliko godina, po njemu, imaćemo opet viškove radnika. 
I Ivica Cvetanović, predsednik Konfederacije slobodnih sindikata tvrdi da nije bilo dijaloga sa 
vlastima o otpremninama i da je ovo samo još jedna u nizu odluka Vlade bez konsultacije sa 
predstavnicima radnika. 
- Postoje dve grupe firmi u restrukturiranju - kaže Cvetanović. - U prvoj su one koje ne rade skoro 
15 godina i zaposleni u njima su već našli nove poslove i oni bi trebalo da uzmu otpremnine. U 
drugoj grupi su ona preduzeća koja mogu da opstanu na tržištu i njima država treba da pomogne i 
da im nađe strateškog partnera. 
Za Ranku Savić, predsednicu Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata, neprihvatljivo je da 
država krši dogovor koji je postignut još pre godinu i po sa sindikatima o visini otpremnine. 
 

ŠTEDNjA DA BI SVI MOGLI DA ODU 
PREMA podacima Ministarstva privrede, za preduzeća u restrukturiranju i privatizaciji odobreno je 
500 miliona dinara. U periodu od 2005. do 2013. godine radnici u Srbiji su na ime otpremnine 
dobijali 100 evra po godini staža, a onda je potpisan sporazum po kojem je isplaćivano po 300. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:524542-Otpremnine-smanjene-na-200-evra-po-godini
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Zbog mera štednje i ova stavka je smanjena, jer u protivnom ne bi mogli svi koji žele da napuste 
preduzeća. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:524680-Strajk-upozorenja-u-javnim-preduzecima-

Razgovori-ili-potpuna-obustava 

Štrajk upozorenja u javnim preduzećima: Razgovori, ili 

potpuna obustava 
J. Ţ. S.   

Zaposleni u EPS-u, „Telekomu“, „Pošti“, „Ţeleznicama“ na sat obustavili rad u znak protesta 

zbog smanjenja zarada i drugih primanja 

ZAPOSLENI u EPS-u, „Telekomu“, „Pošti“, „Železnicama“ u utorak su na jedan sat obustavili rad u 
znak protesta protiv odredbi zakona kojima se smanjuju zarade i druga primanja u državnoj i 
javnoj upravi. Konfederacija slobodnih sindikata, koja je organizovala štrajk, traži i poštovanje 
ratifikovanih konvencija i preporuka Međunarodne organizacije rada. 

Prema rečima Ivice Cvetanovića, predsednika KSS, u štrajku upozorenja ispoštovan je minimum 

procesa rada, a zaposleni su prekinuli rad na jedan sat na svojim radnim mestima. 

- Naši osnovni zahtevi su uspostavljanje socijalnog dijaloga na svim nivoima između Vlade Srbije i 

konfederacije, odnosno uključenje našeg sindikata u dogovore u vezi sa sprovođenjem reformskih 

mera u javnom sektoru - rekao je Cvetanović. - Tražimo i da se novi kolektivni ugovori, za koje su 

započeti pregovori, potpišu najkasnije do 29. januara naredne godine kao i da se omogući dobijanje 

većih prava za zaposlene. 

Sindikalci poručuju da će, ako se do 15. januara iduće godine ne odgovori na njihove zahteve, biti 

prinuđeni da organizuju celodnevni štrajk, a potom preduzmu i radikalnije mere. 

PODRŢALE I KOLEGE 

ASOCIJACIJA slobodnih i nezavisnih sindikata Srbije podržala je kolege iz KSS i u utorak su i njihovi 

predstavnici u javnim preduzećima i državnoj upravi obustavili rad. U dva reprezentativna 

sindikata, Samostalnom i UGS „Nezavisnost“, kažu da je i njihov generalni stav protivljenje 

smanjenju zarada na ovakav način. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/519881/Potpisan-kolektivni-ugovor-za-Filip-Moris 

Potpisan kolektivni ugovor za Filip Moris 

Beta  

Fabrika duvana iz Niša Filip Moris (DIN) saopštila je da je danas potpisan novi Kolektivni ugovor za 

tu kompaniju koji stupa na snagu 1. januara 2015. godine i koji će važiti naredne tri godine. 

Kako se navodi, u izradi Kolektivnog ugovora učestvovali su predstavnici poslodavca i 

reprezentativnih sindikata. 

 "Stupanjem na snagu ovog dokumenta nastavljamo da unapređujemo način poslovanja i uslove rada 

za zaposlene, primenjujući najbolje prakse Filip Moris Internešenela i uz puno poštovanje domaćih 

propisa", izjavila je generalni direktor za Srbiju i Crnu Goru Jelena Pavlović. 

  

Kako se navodi u saopštenju, predstavnik Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata DIN Goran 

Vidojević kazao je da partnerski pristup i efikasnost učesnika u pregovaračkom procesu su pravi 

model dobrog socijalnog pregovaranja i da je rezultat koji je postignut dobar i za poslodavca i za 

sindikate. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/519947/Poslodavci-imaju-stereotipe-o-osobama-sa-invaliditetom 

Poslodavci imaju stereotipe o osobama sa 
invaliditetom 

Beta  

Većina poslodavaca ima stereotipe prilikom zapošljavanja osoba sa invaliditetom i uglavnom ne 

procenjuju njihove sposobnosti za obavljanje određenog posla, rekla je danas savetnica u 

Nacionalnoj službi za zapošljavanje (NSZ) Nada Arsenin. 

"Na poslodavcima je da izaberu koga će da zaposle, pogotovo ako su u pitanju privatne firme, ali 

ukoliko odbiju da zaposle lice sa invaliditetom moraju da plaćaju penal u visini bruto i neto zarade 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/519881/Potpisan-kolektivni-ugovor-za-Filip-Moris
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/519947/Poslodavci-imaju-stereotipe-o-osobama-sa-invaliditetom
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koliko bi ta osoba zaradila", rekla je Arsenin na tribini "Jednake mogućnosti za sve - obrazovanje i 

zapošljavanje studenata sa 

invaliditetom". 

  

Dodala je da se novac od penala namenski uplaćuje u fond koji je namenjen profesionalnoj 

rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. 

  

Sekretarka Novosadskog udruženja studenata sa invaliditetom (NSUSI) Sonja Antić kazala je da ceo 

univerzitet, Novi Sad i Pokrajina podržavaju promene koje bi sredinu učinile pristupačnom i za 

osobe sa invaliditetom. 

  

"Promene su već sad velike i primetne, stanje je bilo kritično ali je postojala dobra volja. Sada su 

postavljene rampe na ulaze na fakultete, ivičnjaci su spušteni, ali još uvek postoje arhitektonski 

problemi koji ne mogu lako da se reše a da se ne menja zgrada", objasnila je Antić. 
 

 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/prvi-cek-poslednji-se-isplacuje 

Први чек последњи се исплаћује 
 

Примена новог закона о пензијском осигурању почиње од наредне године. Услови су 
строжи него по старом закону који ће се примењивати још десетак дана. Зато су многи 
пожурили да искористе стари пропис и почну заслужени одмор. 

Поштар се чека понекад и цео месец Фото: С. Шушњевић 

 Међутим, пензионери новајлије на први чек морају да сачекају, јер по интерним прописима 
Поште, новац добијају последњи. Наши прописи кажу да се пензија мора исплатити у року од 
пет дана од датума прве поделе, али када се у тај рок удене и викенд, чекање се продужи бар 
за два дана. Све ове проблеме пензионери новајлије могу да реше сами, макар делимично, 
ако се на време јаве локалној једници Фонда ПИО. На први чек не чекају ни пензионери којима 
се датум пензионисања поклопио с роковима обрачуна пензија. Међутим, како не одлазе сви 
људи истог дана у пензију, многи морају да чекају поштара док не прође прва пензија, 
односно обе њене половине. 

- Пензионери могу и прву пензију да приме преко текућег рачуна - објашњава Маја Глеђе из 
Фонда ПИО у Новом Саду. Потребно је да, када добију решење о пензији, оду у банку. Потом 
нас финансијска кућа обавештава о рачуну. Тако су створени услови да и прва пензија легне 
на њихов стари текући речун, на који су и до тада добијали плату, каже Глеђе. 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/prvi-cek-poslednji-se-isplacuje
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Главна расподела пензија сваког месеца иде преко Поштанске штедионице. Да би се обрачун 
обавио на време, морају се поштовати рокови. Ако се слање решења о пензионисању не 
поклопи с роковима штедионице, новим пензионерима остаје само да чекају поштара. А код 
поште су по интерним договорима - последњи. Не могу сами да оду у Поштанску штедионицу и 
подигну свој новац. 

Срећом, прва пензија добија се једном у животу. После тога тазе пензионер има времена да 
оде до банке и да настави да добија пензију преко старог рачуна, преко кога му је стизала и 
плата. Може да отвори и нови рачун. Наравно, прво треба да погледа које погодности тој 
категорији нуде банке. Плате код приватника нису често редовне. Пензија је сигурна, ма 
колико мала била и зато банкари до 65-70. године пензионерима нуде низ погодности. 

Д. Вујошевић 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/reindustrijalizacija_jedini_put_do_privrednog_rasta.4.html?news_id=294326 

U FOKUSU - Panel-diskusija „Moguća Srbija 2020“ u organizaciji Ekonomsko-poslovnog foruma, 

programskog tela Evropskog pokreta u Srbiji 

Reindustrijalizacija jedini put do privrednog rasta 

AUTOR: G.V. 

Beograd - Da bi se u Srbiji ostvario privredni rast potrebno je obezbediti investicije i povećati 
izvoz. To je jedini način kojim se može ostvariti održiv privredni rast, do koga, ako se budu 
povlačili adekvatni potezi, može doći u 2017. godini - izjavio je Pavle Petrović, predsednik 
Fiskalnog saveta Srbije, govoreći na panel-diskusiji „Moguća Srbija 2020“ u organizaciji Ekonomsko-
poslovnog foruma, programskog tela Evropskog pokreta u Srbiji. 

- Da bi se povećao izvoz, prethodno je potrebno da uslede investicije koje će ga omogućiti. Primer 
je recimo investicija Fijata u Kragujevcu. Dakle, Vlada treba da stvori uslove za ulaganje stranih 
kompanija u Srbiju, a istovremeno i da doprinese investicionom ciklusu kroz ulaganja u velike 
infrastrukturne projekte. Najefikasniji način za to je korišćenje isplativih kredita koje nude Svetska 
banka, EBRD i druge međunarodne finansijske organizacije. Takođe, treba otkloniti neefikasnost 
kada je reč o već dobijenim sredstvima. U ovom trenutku su međunarodne finansijske organizacije 
odobrile kredite Srbiji u visini od četiri milijarde evra, ali se od toga koristi veoma malo - naglasio 
je Petrović. 

On je dodao da prognoze govore da će proizvodnja u Srbiji u 2015. biti u opadanju od 0,5 do jedan 
odsto, dok se u 2016. godini očekuje njen rast od 1,5. 

- Mi u Fiskalnom savetu ne verujemo u tačnost ove druge prognoze i smatramo da će se trend pada 
proizvodnje nastaviti i u 2016. a da do njegovog povećanja u iznosu od dva odsto može da dođe u 
2017 - istakao je Petrović. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/reindustrijalizacija_jedini_put_do_privrednog_rasta.4.html?news_id=294326
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Ljubodrag Savić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, naglasio je da je za ostvarivanje 
privrednog rasta, kao polazna osnova, prvenstveno potrebna reindustrijalizacija zemlje. 

- Reindustrijalizacija je proces koji omogućava povećanje zaposlenosti i podiže nivo životnog 
standarda. Dokaz da je to pravi način za ostvarivanje održivog privrednog rasta pokazuju i ocene 
koje je Evropska unija donela 2000. godine kada je zaključeno da je bila pogrešna politika 
napuštanja orijentacije ka industriji i umesto toga razvijanja sektora usluga. Da je zaista tako 
pokazuje slučaj industrijski izuzetno razvijene Nemačke čija je privreda gotovo „neokrnjena“ 
posledicama svetske ekonomske krize. Srbija u ovom trenutku plaća cenu katastrofalne tranzicije, 
sprovedene kroz lošu privatizaciju i gašenje industrijske proizvodnje. Zbog toga je 
reindustrijalizacija neophodna a u sklopu toga i formiranje posebnog ministarstva industrije - 
naglasio je Savić. 

Zaboravljena nauka 

Vlastimir Matejić, predsednik Evropskog pokreta u Srbiji istakao je da sektor nauke, za razliku od 
ranije, u protekle tri decenije nije dao bilo kakav značajniji doprinos privrednom rastu. „Razlog je 
što preduzeća ne razvijaju svoje naučnoistraživačke centre i odeljenja a nakon procesa 
privatizacije prvo su gašene upravo te službe. Da bi nauka opet imala uticaj na privredni rast 
potrebno je unapređivati proces obrazovanja i tehnologiju“, zaključio je Matejić. 

Za kamate kao i za kompletno školstvo 

Samo za kamate na kredite Srbija će u narednoj godini morati da plati 140 milijardi dinara ili oko 
3,5 odsto bruto domaćeg proizvoda, što je jednako ukupnom izdvajanju za osnovno, srednje i 
visoko obrazovanje - upozorio je Pavle Petrović. 

 

 

 


