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http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/sutra_odluka_o_radikalizaciji_strajka.55.html?news_id=293874 

Počela četvrta nedelja štrajka prosvetnih radnika 

Sutra odluka o radikalizaciji štrajka 

DANAS SAZNAJE 

AUTOR: V. ANDRIĆ 

Beograd - Štrajkački odbor u kome su predstavnici sva četiri reprezentativna sindikata prosvetnih 
radnika sutra će doneti odluku o mogućoj radikalizaciji štrajka, potvrđeno je Danasu. Sindikati ne 
ţele da izlaze u javnost sa pojedinačnim odlukama svojih organa, jer hoće da zauzmu jedinstven 
stav na koji način bi protest mogao biti radikalizovan. Prema saznanjima našeg lista, „u igri“ je 
nekoliko scenarija - jednodnevna obustava nastave, potpuni prekid rada ili nezaključivanje ocena 
na kraju prvog polugodišta.  

Sutra se nastavljaju i pregovori o posebnom kolektivnom ugovoru, ali je neizvesno da li će im 
prisustvovati ministar finansija Dušan Vujović. 

- Posle tri nedelje pregovora u goroj smo poziciji nego na početku. Šokantno je da se završava 
poseban kolektivni ugovor, a da se ne zna kada će biti usvojene izmene Zakona o osnovama sistema 
obrazovanja i vaspitanja. Ta dva dokumenta moraju da budu usaglašena - ističe Jasna Janković, 
članica Predsedništva Unije sindikata prosvetnih radnika. 

Slobodan Brajković, predsednik Sindikata radnika u prosveti Srbije, kaţe da su prosvetni radnici 
„dovedeni u zabludu“ i da mu se čini da je sve o čemu se pregovaralo prethodnih nedelja „bačeno 
u vodu“. 

- Takav utisak smo stekli nakon razgovora koje smo u petak imali sa šefom kabineta i specijalnim 
savetnikom ministra prosvete. Radna grupa koja se bavila izmenama Zakona o osnovama sistema 
obrazovanja i vaspitanja se saglasila da će prednost pri zapošljavanju imati tehnološki viškovi i da 
će se ukrupnjavati norma ljudima koji su na takozvanoj listi B. Međutim, u petak smo čuli da 
Ministarstvo prosvete ne odustaje od otvorenih konkursa. Što se mene tiče, pristaću na svaku 
radikalizaciju štrajka - kaţe Brajković. 

Glavni odbor Unije sindikata prosvetnih Srbije odrţan je tokom vikenda, ali niko iz tog sindikata 
nije ţeleo da saopšti zaključke pre nego što se usaglase stavovi zajedničkog Štrajkačkog odbora. 
Jasna Janković kaţe da je radikalizacija izvesna, ali da će sindikati dati još jednu priliku 
ministarstvima prosvete i finansija da se na današnjim pregovorima „uozbilje“. 

- Nećemo pokleknuti, niti odustati od naših zahteva. Ovo je poslednja odbrana dostojanstva 
prosvetnih radnika i obrazovanja u Srbiji - poručuje Jankovićeva. 

Ona ističe da je štrajk stabilan i da u njemu učestvuje 430 škola, članica Unije. Glavni odbor Unije 
pozvao je i ostalih 130 škola da se priključe protestu ili da predsednici sindikata daju ostavke u 
roku od sedam dana, što predviđa Statut tog sindikata. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/sutra_odluka_o_radikalizaciji_strajka.55.html?news_id=293874
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- Bićemo blagonakloni samo prema onima koji rade u školama gde je teško organizovati štrajk. 
Takve su muzičke i specijalne škole. U ostalim slučajevima nema razloga da pravimo kompromis, 
jer je ovo ozbiljna borba. Nedopustivo je da pojedini predsednici sindikata bojkotuju odluku 
Glavnog odbora, ali ne oklevaju da im se poveća osnovica za 12 odsto zato što su na toj funkciji - 
kaţe Jankovićeva. 

Radomir Šojanović iz Sindikata obrazovanja Srbije ističe da je Predsedništvo te sindikalne 
organizacije donelo odluku da se nastavi štrajk, a takav stav juče je zauzeo i Izvršni odbor 
Granskog sindikata prosvetnih radnika „Nezavisnost“. 

- Štrajk sa skraćenim časovima na 30 minuta se nastavlja do potpisivanja sporazuma, kojim se mora 
oročiti uvođenje platnih razreda u javni sektor. U sporazum moraju ući i pojedini članovi iz 
posebnog kolektivnog ugovora i zakona, što se pre svega odnosi na tehnološke viškove, odnosno da 
nema novih zapošljavanja dok se ne angaţuju zaposleni koji su u sistemu - izjavio je za Danas 
Tomislav Ţivanović, predsednik GSPRS „Nezavisnost“. 

Na pitanje da li je taj sindikat spreman da radikalizuje štrajk, Ţivanović je odgovorio da je 
odrţavanje jednodnevnog protesta jedno od rešenja oko koga je postignuta najveća saglasnost, ali 
da će konačnu odluku doneti zajednički Štrajkački odbor. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sindikati_traze_300_evra_po_godini_staza.4.html?news_id=293860 

Novo prebrojavanje viška zaposlenih u preduzećima u restrukturiranju 

Sindikati traže 300 evra po godini staža 
AUTOR: Z. RADOVANOVIĆ 

Kragujevac - U Grupi Zastava vozila, kruševačkom „14. oktobru“, Kablovima iz Jagodine, 

beogradskim fabrikama IMT i IMR, Petrohemiji iz Pančeva i još nekim preduzećima u 

restrukturiranju juče i danas je u toku novo izjašnjavanje radnika o dobrovoljnom napuštanju firmi 

uz neku od četiri opcije iz socijalnog programa koji je, krajem minule sedmice, ponudilo 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i boračka pitanja. 

Prekobrojni mogu da se opredele za odlazak iz fabrike uz deset bruto plata i prijavljivanje na 
evidenciju Nacionalne sluţbe za zapošljavanje, zatim dokup staţa, uz redovne mesečne 
prinadleţnosti i nadoknade onima kojima je ostalo manje od pet, odnosno dve godine do odlaska u 
penziju, te odgovarajuće otpremnine po godini radnog staţa, koje su ovoga puta manje od onih 
koje su prekobrojni dobijali do sada, i što u pojedinim firmama ozbiljno ugroţava realizaciju novog 
socijalnog programa. 

Sindikalci i radnici u Zastavi i još nekim firmama u restrukturiranju iz centralne Srbije, juče su bili 
zatečeni socijalnim programom koji nije bio najavljivan. Oni su nezadovoljni što se prekobrojnima 
nude otpremnine za napuštanje radnih mesta od po 200, a ne uobičajenih 300 evra po godini staţa, 
koje je svojevremeno izdejstvovao sindikat kragujevačkih oruţara, uz koje je iz Zastavinih fabrika 
minulih godina otišlo više hiljada radnika. 

- Zatraţili smo od Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije da se hitno izjasni o zahtevu 
radnika Zastave, „14. oktobra“ i još nekih preduzeća da se otpremnine za dobrovoljno napuštanje 
fabrika vrate na 300 evra po godini staţa, što je uslov za koliko-toliko uspešnu realizaciju novog 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sindikati_traze_300_evra_po_godini_staza.4.html?news_id=293860
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socijalnog programa i za rešavanje problema viška radnika u firmama u restrukturiranju - kaţe za 
naš list potpredsednik Sindikata metalaca Srbije Goran Miletić, koji je i sindikalni vođa zaposlenih u 
Zastavi kamionima. 

Nejasno 
U Savezu samostalnih sindikata Kragujevca kaţu da nije do kraja jasna namera drţave sa novim 
socijalnim programom. Ako je namera da se preduzeća u restrukturiranju oslobode viška radnika i 
tako postanu atraktivnija za strateške partnere i kupce u postupku privatizacije, onda je to, 
smatraju kragujevački sindikalci, prihvatljivo. Ali, ako drţava na ovaj način pokušava da se najpre 
oslobodi radnika, pa onda pogasi njihove fabrike, od kojih mnoge imaju dobre proizvodne 
programe, onda je to „potez usmeren protiv privrednog oporavka i razvoja zemlje“. 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1770888/Obra%C4%8Dunskim+listi%C4%87em+u+borbi+z

a+platu+.html 

Obračunskim listićem u borbi za platu 

Da platni listić po novom Zakonu o radu ima snagu menice, najpre su se uverili zaposleni u 
Pančevu. Višemesečni štrajk stomatologa u tamošnjem domu zdravlja zbog neisplaćenih 
zarada, epilog dobija na sudu, ali bez parničnog postupka. Na osnovu platnog listića, sud donosi 
izvršno rešenje o skidanju novca s računa poslodavca. 

Stomatolog u pančevačkom Domu zdravlja prvi u Srbiji dobio je platu sudskim nalogom na osnovu 
toga što je dostavio obračunski listić zarade koja mu nije isplaćena. Još 46 njegovih kolega čiji rad 
ne plaća Fond zdravstva već je ugovoren s Domom zdravlja, krenulo je istim putem. Platu nisu 
dobili od januara. 

Pripremile Olivera Petrović Stojančić i Danica Jovanović 

"Neki su predali sami, većinu sam predala ja kao predsednik sindikata. To ide jako brzo za 15 do 20 
dana se zakazuje. Ne znam da li ćemo dobiti, ne znam kako će biti. U svakom slučaju, nadamo se 
da neće doći do blokade računa i da ćemo sa Domom zdravlja naći neko sporazumno rešenje", kaţe 
predsednik Sindikata "Nezavisnost" Doma zdravlja "Pančevo" Dubravka Belošević. 

Osim za plate, obračunski listić dovoljan je i za isplatu ostalih naknada. Tako je sa računa 
pančevačkog doma zdravlja prvih 700.000 dinara skinuto za samo jednu zaradu i veći broj 
jubilarnih nagrada. 

"To je, jednostavno, bila prinudna naplata skidanjem sa računa. Mi smo se obratili lokalnoj 
samoupravi koja je našla pravnu mogućnost da nam ta sredstva isplati", ističe direktor Doma 
zdravlja "Pančevo" Slobodan Ovuka. 

Portparol Osnovnog suda u Pančevu Dragana Zlokolica kaţe da je do sada tom sudu podneto 26 
predloga za izvršenje na osnovu izvršnih prijava, odnosno na osnovu obračunskih listića. Smatra, 
međutim, da to nije konačan broj. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1770888/Obra%C4%8Dunskim+listi%C4%87em+u+borbi+za+platu+.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1770888/Obra%C4%8Dunskim+listi%C4%87em+u+borbi+za+platu+.html
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U ovom slučaju intervenisala je i inspekcija rada, jer poslodavci često ne znaju da su, i kada isplata 
izostane, duţni da radniku daju obračunski list. 

"Izmenama Zakona o radu, obračun zarade predstavlja izvršnu ispravu. To je jedna od 
najznačajnijih novina u Zakonu o radu", objašnjava inspektor rada Dijana Draţević. 

U vodećim sindikatima kaţu da je prva isplata zarade na takav način dobra vest za sve radnike. Do 
sada su pravo na zaradu mogli da dokazuju samo sudskim sporovima u kojima se zarađeno unapred 
potroši. 

"Pozitivno je to što će svaka firma pre nego što isplati zaradu ili pre nego što počne da kasni sa 
isplatama morati da vodi računa o tome da vrlo brzo moţe doći do neke prinudne naplate i moraju 
mnogo ozbiljnije da se nose sa tim problemima i vode računa o zaposlenima", kaţe Ţeljko 
Veselinović iz Ujedinjenih sindikata "Sloga". 

Prema istraţivanjima Unije poslodavaca, čak 40 odsto firmi kasni ili uopšte ne isplaćuje zarade. 

AKTER 

http://www.akter.co.rs/27-drutvo/print-112078-trajk-u-metal-sistemima.html 

ŠTRAJK U METAL SISTEMIMA 
 

Beta  

Radnici preduzeća Metal sistemi počeli su jutros štrajk jer traţe hitnu smenu direktora i protive se 

predlogu Agencije za privatizaciju da se preduzeće privatizuje kroz postupak stečaja 

U sindikatu preduzeća kaţu da su radnici nezadovoljni jer direktor postavljen krajem oktobra nije 
uradio ništa za oţivljavanje proizvodnje, niti u vezi s predlogom za privatizaciju kroz stečaj. 
 
Od dolaska novog direktora, zaposlenima nije isplaćen ni jedan dinar, a proizvodnja je potpuno 
zaustavljena. 
 
Radnici se protive i predloţenom modelu privatizacije kroz postupak stečaja i traţe da se 
privatizacija sprovede po modelu prodaje imovine. 

Predsednik Samostalnog sindikata Metal sistemi Miloš Tanasković je agenciji Beta rekao da je 
situacija u preduzeću teška, račun je blokiran dva meseca, a zaposleni su primili poslednji put 
platu za avgust, ali ne svi. 
 
Štrajk će trajati sve do ispunjenja zahteva. 
 
Metal sistemi je preduzeće koje je u većinskom vlasništvu drţave koja ima 57 odsto kapitala, 33 
odsto ima bivši vlasnik, a 10 odsto zaposleni. 
 
To preduzeće s 240 radnika, podrţavljeno je 2011. godine, posle njihovog protesta zbog loše 
privatizacije. 
 

http://www.akter.co.rs/27-drutvo/print-112078-trajk-u-metal-sistemima.html
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Metal sistemi imaju dve proizvodne celine: fabriku lanaca nekadašnje industrija "Filip Kljajić", i 
procesnu opremu koja proizvodi metalne konstrukcije. 

RTV 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/zabrana-zaposljavanja-(ne)efektivna_545318.html 

Zabrana zapošljavanja (ne)efektivna 

NOVI SAD  

Prema najavama, uredba o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru uskoro bi trebalo da bude 

ukinuta. Postavlja se pitanje koliko je njena primena bila efektivna. 

U Samostalnom sindikatu smatraju da uredba o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru zapravo 

nikada nije ni vaţila, tj. da se minimalno poštovala, jer se radni odnos zasnivao na određeno vreme 

ili po drugim osnovama. 

Ta nova zapošljavanja u sindikatu pravdaju nedostatkom stručnih kadrova, ali i naglašavaju da se 

nastavlja politika partijskog zapošljavanja. 

Pokrajinska vlada u potpunosti se pridrţavala uredbe o zabrani zapošljavanja, ali smatraju da je 

bila kontraproduktivna i neizvodljiva u praksi. 

Inače, u administraciji širom Vojvodine zaposleno je preko 12 hiljada osoba. Ako se nekome čini da 

je ta brojka velika, ona je manja od evropskih standarda. Međutim, postavlja se pitanje stručnosti 

kadrova, jer pojedine lokalne samouprave teško funkcionišu. 

Ako uredba o zapošljavanju u javnom sektoru bude ukinuta, a neko nema posao, treba da prati 

konkurse, jer kao i do sada, do drţavnog posla samo se tako moţe doći. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:523378-Usvojen-zakon---do-gradjevinske-dozvole-

za-28-dana 

Usvojen zakon - do graĎevinske dozvole za 28 dana 
Tanjug  

Poslanici su večeras usvojili izmene i dopune Zakona o planiranju i izgadnji kojima se 

omogućava da se na jednom šalteru za 28 dana dobiju sve potrebne dozvole, a upotrebna 

dozvola za pet dana 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/zabrana-zaposljavanja-(ne)efektivna_545318.html
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:523378-Usvojen-zakon---do-gradjevinske-dozvole-za-28-dana
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:523378-Usvojen-zakon---do-gradjevinske-dozvole-za-28-dana
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BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije usvojili su večeras većinom glasova Izmene i dopune Zakona o 
planiranju i izgadnji kojim se omogućava da se na jednom šalteru za 28 dana dobiju sve potrebne 
dozvole, a građevinska dozvola za pet dana. 

Do sada je taj rok bio 240 dana. 

Zakon bi u potpunosti trebalo da počne da se primenjuje od 1. marta, do kada će lokalne 
samopurave u potpunosti biti osposobljene za primenu tog sistemskog zakona. 

U drugoj polovini godine biće uvedena i elektronska građevinska dozvola, koja postoji u gotovo 
svim razvijenim zemljama. 

Cilj izmena zakona je ukidanje velikog broja procedura i taksi za dobijanje građevinske dozvole, 
unapređenje privrednog ambijenta kako bi se privukao što veći broj investitora, povećanje učešća 
građevinarstva u bruto domaćem proizvodu sa sadašnjih četiri na sedam odsto u 2017, povećanje 
ukupnog privrednog rasta i ubrzavanje mnogih investicija i reformi. 

Drţava će preuzeti na sebe prikupljanje dokumentacije i raznih potvrda kako bi se olakšalo 
investitorima da ne bi morali da idu po raznim šalterima institucija, preduzeća i ministarstava za 
razne saglasnosti. 

Postupak pribavljanja dokumentacije za gradnju će se sprovoditi u objedinjenoj proceduri, na 
jednom mestu, od izdavanja lokacijskih uslova do izdavanja upotrebne dozvole. 

Takođe, uvodi se pojam finansijer - lice koje pored investitora ima pravo u postupku. Investitor uz 
zahtev prilaţe idejno rešenje budućeg projekta. 

Upotrebna dozvola se izdaje u roku od pet dana i dostavlja se investitoru i nadleţnom 
građevinskom inspektoru. 

Izmenama Zakona gradovi će morati da imaju glavnog gradskog urbanistu koji će koordinisati 
poslove oko gradnje. Ukinut je koncept plana, a novina je i rani uvid u planska dokumenta. 

Takođe, ministarstvo će utvrditi kriterijume i maksimalni iznos do kojeg će se plaćati doprinos za 
uređenje građevinskog zemljišta koji će naplaćivati lokalne samouprave. Ministarstvo će utvrditi i 
na koliko rata će moći da se plati. 

Utvrđuje se maksimalni iznos doprinosa - osnovica je prosečna cena kvadrata stana u novogradnji, a 
najviša stopa je 15 odsto. 

Lokalna samouprava utvrđuje koeficijent prema zonama i nameni objekata tako da raspon ne moţe 
biti već od jedan prema šest. 

Sva podzakonska akta za sprovođenje novog zakona biće doneta do 15. februara. 

Izmene zakona prediviđaju da će svi koji su tokom privatizacije stekli pravo korišćenja na 
građevinskom zemljištu moći da grade, što do sada nisu mogli. 

Zakon ne reguliše pitanje konverzije prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljišti i to 
će biti regulisano posebnim zakonom koji će biti donet iduće godine. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:523212-Stranci-ulazu-u-finansije-od-pocetka-

godine-u-Srbiju-uslo-ukupno-1222-milijarde-evra 

Stranci ulažu u finansije, od početka godine u Srbiju 

ušlo ukupno 1,222 milijarde evra! 
D. I. Krasić  

Ovogodišnjih devet meseci već je, po investicijama, premašilo lanjskih 769 miliona i skromnih 

242 miliona evra iz 2012. godine 

ZA prvih devet meseci ove godine u Srbiju je, po osnovu stranih direktnih investicija, ušlo ukupno 
1,222 milijarde evra, što je, prema podacima Narodne banke Srbije, za 14,5 odsto više u odnosu na 
isti period lane, kada je ovaj priliv bio 1,067 milijardi evra. Kada se od unetog novca oduzme odliv 
iz Srbije, od 175 miliona, dolazimo do iznosa neto stranih investicija od 825 miliona evra. 
 

Iako pamtimo i bolje dane, kada je reč o ulaganjima iz inostranstva, poput pretkrizne 2006. kada je 
u Srbiju uneto više od tri milijarde evra, ovogodišnjih devet meseci već je, po investicijama, 
premašilo lanjskih 769 miliona i skromnih 242 miliona evra iz 2012. godine. 
Kada je reč o investicijama iz pojedinačnih zemalja, u analitici Narodne banke Srbije obrađeni su 
podaci za prvih šest meseci, kada je u zemlju ušlo ukupno 829,9 miliona evra. Interesantno je da je 
najveći priliv novca, robe, kredita i dobiti, u vidu stranih investicija, zabeleţen iz Holandije - 237 
miliona evra, što čini gotovo trećinu ukupnih direktnih ulaganja iz inostranstva. Ovo ne treba da 
čudi s obzirom da oko 500 firmi u Srbiji za osnivače ima upravo holandske kompanije, a ova drţava, 
po zakonskim kriterijumima, praktično spada u poreski raj. Na drugom mestu po visini direktnih 
investicija, nalazi se Austrija sa 73 miliona evra, pa Švajcarska i Italija sa 67, odnosno 65 miliona 
evra. 
Statistika centralne banke pokazuje da stranci u Srbiju najviše ulaţu u finansijski sektor. Na razne 
usluge revizora, banaka, finansijskih konsultanata, kao i na osiguranja i penzijskih fondova uloţeno 
je 267,8 miliona evra, od pomenutih 829,9 miliona. Sledi prerađivački sektor sa 232 miliona evra, u 
okviru kog prednjači ulaganje u proizvode od gume i plastike (58 miliona uloţenih evra), a potom 
proizvodnja hrane, pića i duvana, sa investiranih 43,3 miliona evra iz inostranstva. Posle 
prerađivačkog, sledi trgovinska delatnost, na veliko i malo, u koju su stranci za šest meseci uloţili 
109 miliona evra. 
Kada je reč o odlivu novca, na prvom mestu je susedna - Bosna i Hercegovina. U nju je, za šest 
meseci ove godine, izneto 76,27 miliona evra. Na drugom mestu je poreski raj Ostrvo Man, sa 
odlivom novca od 25,16 miliona evra, sledi Bugarska sa iznetih 16,5 miliona evra, Kazahstan 6,4 
miliona, Hongkong sa 5,9 miliona...  
PORESKI RAJEVI 
NA listi 20 najvećih drţava-investitora u Srbiju, uz Holandiju poreskim rajem smatra se i 
Luksemburg. Za šest meseci u Srbiju je iz ove zemlje ušlo 32,98 miliona evra. Ofšor zona nema 
mnogo ni među drţavama u koje se odliva najviše novca iz naše zemlje. Na listi od njih 20, osim 
Hongkonga i Ostrva Man, koje mogu da se svrstaju u ovu kategoriju, zanimljive destinacije su i 
Gana u koju je iz Srbije investirano 1,8 miliona evra, Mozambik sa 475.000 evra. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:523212-Stranci-ulazu-u-finansije-od-pocetka-godine-u-Srbiju-uslo-ukupno-1222-milijarde-evra
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:523212-Stranci-ulazu-u-finansije-od-pocetka-godine-u-Srbiju-uslo-ukupno-1222-milijarde-evra
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:523269-Posao-dobilo-429-radnika 

OTVORENA FABRIKA U VRŠCUPosao dobilo 429 radnika 
J. J.   

Otvorena fabrika sredstava za hemodijalizu. Investicija vredna 16 miliona evra 

 
TO što je fabrika „Frezenijus medikal ker“, izgrađena za samo 15 meseci, kako smo i najavili 
prilikom postavljanja kamena temeljca, dokaz je da i u Srbiji mogu da se ispoštuju svi rokovi, baš 
kao u Nemačkoj - rekao je premijer Aleksandar Vučić na otvaranju ove multinacionalne kompanije 
u Vršcu. Kako je dodao, Vlada Srbije je preko SIEPA u ovaj projekat uloţila 3,8 miliona evra. 

„Frezenijus“ se bavi proizvodnjom medicinskih sredstava za hemodijalizu, a u Vršcu posluje već tri 

decenije. U novu fabriku, površine 15.500 kvadratnih metara, uloţio je 16 miliona evra. U nju su 

premešteni radnici iz starog pogona, a uposleno je još 429 novih. Njihova prosečna neto plata je 

63.000 dinara, zbog čega je interesovanje Vrščana za pronalaţenje posla u toj fabrici bilo ogromno 

- konkurisalo je čak 4.000 ljudi. 

- Naši dugoročni planovi su da ukupno upošljavamo 1.150 radnika, a to će biti kada budemo uveli 

još dve linije za proizvodnju arterovenskih sistema i kaseta. Trenutno imamo četiri linije - rekao je 

Rajko Hrvačević, generalni direktor „Frezenijusa“ u Srbiji. 

Nova fabrika će biti izvozno orijentisana. Samo u prošloj godini „Frezenijus“ je izvezao proizvode u 

zemlje EU i CEFTA u vrednosti 37 miliona evra, što je bilo oko 66 odsto ukupnih prihoda kompanije. 

Sada bi taj broj trebalo da se udvostruči. 
 
- Kada fabrika bude radila punim kapacitetom, proizvodićemo arterovenske sisteme za više od 
150.000 pacijenata u Srbiji i EU. Inače, naša kompanija ima 3.350 klinika za dijalizu širom sveta, 
među kojima su i savremene klinike u Srbiji, u kojima opsluţujemo 283.000 pacijenata. Spremni 
smo i dalje da ulaţemo u zdravstvo u Srbiji - najavio je Peter Palmkvist, potpredsednik sektora 
proizvodnje na globalnom nivou. 

Shodno tome, premijer Vučić je najavio da će „Frezenijus“ biti potpuno integrisan u zdravstveni 

sistem Srbije. 

- Hoćemo da napravimo zdravo društvo, zasnovano na poštovanju principa trţišne ekonomije, pa će 

svi morati da se naviknu na konkurenciju i trţište - dodao je premijer. 

 

DEO ZDRAVSTVENOG SISTEMA 

MINISTAR zdravlja Zlatibor Lončar rekao je na otvaranju „Frezenijusa“ da je u interesu pacijenata 

da se ova kompanija integriše u zdravstveni sistem Srbije, kao i da će resorno ministarstvo ubuduće 

više ulagati u poboljšanje uslova u drţavnim ustanovama gde se radi dijaliza, nego u finansiranje 

putovanja pacijenata od kuće do bolnice. 

- Takođe ţelim da naglasim da smo odobrili 1.200 specijalizacija, kako bismo rešili problem u onim 

ustanovama gde se upraţnjavaju radna mesta zbog odlaska u penziju ili drugih razloga - dodao je 

Lončar. 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:523269-Posao-dobilo-429-radnika


10 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:523270-Fond-PIO-Rebalans-nece-uticati-na-isplatu-

penzija 

SREZALI PLAN PRIHODA ZA 2015Fond PIO: Rebalans 

neće uticati na isplatu penzija 

 
Tanjug  

UO Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje usvojio Predlog finansijskog plana 

fonda za 2015. koji je za 14 milijardi dinara manju u odnosu na 2014. 

 
BEOGRAD - Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (RF PIO) usvojio je 
Predlog finansijskog plana fonda za 2015. godinu, kojim su planirani ukupni prihodi i primanja te 
institucije u iznosu od oko 579,4 milijardi dinara. 

To je u odnosu na rebalans plana za 2014. godinu manji iznos za više od 14 milijardi dinara. U 
fondu kaţu da to smanjenje nikako neće ugroziti funkcionisanje fonda, niti isplatu penzija. 

Najveće smanjenje predviđeno je na poziciji sredstava za isplatu penzija, za doprinose za 
zdravstveno osiguranje, kao i na platama zaposlenih, investicijama i tekućem odţavanju. 

Što se tiče penzija, predviđeno je smanjenje sredstava za oko dve milijarde mesečno u odnosu na 
postojeći obim sredstava, a na račun doprinosa za zdravstveno osiguranje predviđeno je oko 2,5 
milijardi dinara manje. 

Takođe je predviđeno smanjenje na poziciji plata zaposlenih od skoro 400 miliona dinara, na 
poziciji investicija i odrţavanja, kao i svim ostalim pozicijama gde se mogla ostvariti ušteda, 
navode u fondu PIO. 

Od ukupno planiranog prihoda, izvorni prihodi čine 62 odsto, od čega su doprinosi za penzijsko i 
invalidsko osiguranje 60,21 odsto. 

Posle 10 godina, ovo je najveći procenat učešća izvornih prihoda u ukupnim sredstvima za 
finansiranje penzija i ostalih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, navode u fondu. 

Oko 38 odsto sredstava obezbeđuje se iz dotacija budţeta i kroz transfere nadleţnih ministarstava. 

 

 

 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:523270-Fond-PIO-Rebalans-nece-uticati-na-isplatu-penzija
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:523270-Fond-PIO-Rebalans-nece-uticati-na-isplatu-penzija
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/517433/Vodi-stecajeve-a-racun-joj-blokiran-tri--puta 

Vodi stečajeve a račun joj blokiran tri puta 

Suzana Lakić, Predrag Vujanac  

Stojanka Filipić vodi stečajeve 13 privatnih i društvenih preduzeća, a njenoj firmi je već treći put 

blokiran račun. 

 

 

(+) Kliknite za uvećanje 

 

Filipićeva je nedavno dobila zadatak da vodi stečaj i „Farmakoma“, firme u vlasništvu Miroslava 

Bogićevićeva, koji zbog zavisnih preduzeća vaţi za sloţeniji postupak. Posao joj je poverio 

Privredni sud u Valjevu iako njena agencija „SB Stojanka Filipić“ i sama ima probleme u 

poslovanju.  

  

Prema podacima Narodne banke Srbije, računi te firme bili su u blokadi duţe od pola godine, a 

samo u 2014. bili su blokirani 74 dana za 868.000 dinara. Filipićeva pritom nije obelodanila izveštaj 

o poslovanju za 2013, a prema podacima Agencije za privredne registre, njena firma je u 2012. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/517433/Vodi-stecajeve-a-racun-joj-blokiran-tri--puta
http://www.blic.rs/data/images/2014-12-07/547233_1415_lb.jpg?ver=1417986784.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-12-07/547233_1415_lb.jpg?ver=1417986784.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-12-07/547233_1415_lb.jpg?ver=1417986784.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-12-07/547233_1415_lb.jpg?ver=1417986784.jpg
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poslovala sa nulom, i to bez zaposlenih.  

  

Izvor „Blica“ kaţe da Filipićeva s ovakvim poslovanjem teško moţe da ispunjava uslove za 

posedovanje licence. U Zakonu o stečaju precizno se navodi da licencu ne moţe dobiti bilo ko i da 

se ne moţe izdati licu koje nije dostojno poverenja za obavljanje posla. Dodaje se i da licenca vaţi 

tri godine i da se moţe obnoviti, ali samo ako se ispunjavaju traţeni uslovi. 

  

Filipićeva: Blokada, pa šta 

Filipićeva prvo nije htela da razgovara sa novinarom „Blica“, 

a na konstataciju da joj je agencija bila blokirana a da vodi 

stečajeve, odgovorila je ljutito. 

- Pa šta ako sam bila u blokadi, to nema nikakve veze sa 

stečajevima koje radim. Nisam imala sredstava da izmirim 

obaveze - poručila je Filipićeva i potom spustila slušalicu. 

  

- Pitanje je i kako neko moţe voditi stečajeve sa nula zaposlenih. To znači i mogućnost da 

Filipićeva ima radnike, ali da ih ne prijavljuje - ocenjuje naš izvor.  

Filipićeva je šest stečajeva koje trenutno vodi dobila kao poverenik Agencije za privatizaciju. 

Preostalih sedam dodelio joj je Privredni sud u Valjevu, odnosno sudija Desanka Petrović. Na 

pitanje kako je moguće da Filipićeva dobije stečajeve, u valjevskom sudu kaţu, međutim, da o 

blokadama agencije „SB Stojanka Filipić“ ne poseduju nikakve podatke.  

  

- Stečajne upravnike kontroliše drţava preko Agencije za licenciranje i Poreske uprave, dok sud 

samo dobija spisak koji stečajni upravnik ima na raspolaganju - navode u tom sudu.  

  

U Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika (ALSU) kaţu, međutim, da blokiran račun Filipićeve 

nema veze sa njihovim nadzorom.  

  

- Supervizori su bili kod Filipićeve pre dve nedelje u vanrednoj kontroli. Povod je bila specifičnost 

novog predmeta koji je dobila i nisu uočene nepravilnosti - kaţu u ALSU. Poreska uprava nema 

pravo da oduzima licencu, ona reaguje u slučaju neplaćenih poreza i doprinosa kada moţe da 

blokira račune i pleni imovinu. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/517614/Unija-poslodavaca-Srbije-trazi-sastanak-sa-Vujovicem 

Unija poslodavaca Srbije traži sastanak sa 
Vujovićem 

Beta  

Unija poslodavaca Srbije zatraţila je danas sastanak sa ministrom finansija Dušanom Vujovićem, 

kako bi mu ukazala na visoke troškove poslovanja i teţak poloţaj preduzeća u Obrenovcu. 

Unija poslodavaca smatra da se u periodu vanredne situacije zbog poplava u Obrenovcu, porez nije 

mogao obračunavati i naplaćivati po zakonskom osnovu, ali da je Poreska uprava pisala opomene za 

neplaćene obaveze - akontacije poreza na dobit, na dohodak građana po osnovu obavljanja 

samostalne delatnosti i PDV. 

  

U saopštenju se dodaje da su preduzeća u Obrenovcu ovih dana "preplavili" računi Poreske uprave i 

da je rok za izmirenje tih obaveza pet dana, pod pretnjom blokadom. Dodaje se da je za vreme 

poplava u Obrenovcu, 787 poslodavaca pretrpelo direktnu štetu u ukupnom iznosu od 3,2 milijarde 

dinara i da ta preduzeća ne mogu da nadoknade tu štetu i započnu privrednu aktivnost bez pomoći 

i olakšica drţave. 

  

U tim poreduzećima radilo je 2.818 ljudi, a ukoliko drţava ne bude pripremila paket olakšica, 

mnogi od njih će ostati bez posla, smatra Unija poslodavaca. Unija poslodavaca Srbije ţeli da na 

sastanku sa ministrom Vujovićem pronađe rešenje za pokretanje privrede Obrenovca. Jedno od 

rešenja, prema njihovom mišljenju, bilo bi oslobađanje od plaćanja poreskih obaveza na nivou 

prošle godine. 

  

Unija poslodavaca Srbije ţeli na sastanku sa Vujovićem da predloţi i izmene Zakona o porezu na 

imovinu, jer smatra da su neophodne promene prilikom određivanja trţišnih vrednosti 

nepokretnosti i ukidanje ovlašenja lokalnim samoupravama da same vrše zoniranja. 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/517614/Unija-poslodavaca-Srbije-trazi-sastanak-sa-Vujovicem
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/517534/PIO-Fond-srezao-plan-prihoda-za-2015-za-14-milijardi-dinara 

PIO Fond srezao plan prihoda za 2015. za 14 
milijardi dinara 

Tanjug  

Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (RF PIO) usvojio je Predlog 

finansijskog plana fonda za 2015. godinu, kojim su planirani ukupni prihodi i primanja te institucije 

u iznosu od oko 579,4 milijardi dinara. 

To je u odnosu na rebalans plana za 2014. godinu manji iznos za više od 14 milijardi dinara. U 

fondu kaţu da to smanjenje nikako neće ugroziti funkcionisanje fonda, niti isplatu penzija. Najveće 

smanjenje predviđeno je na poziciji sredstava za isplatu penzija, za doprinose za zdravstveno 

osiguranje, kao i na platama zaposlenih, investicijama i tekućem odţavanju. 

  

Što se tiče penzija, predviđeno je smanjenje sredstava za oko dve milijarde mesečno u odnosu na 

postojeći obim sredstava, a na račun doprinosa za zdravstveno osiguranje predviđeno je oko 2,5 

milijardi dinara manje. Takođe je predviđeno smanjenje na poziciji plata zaposlenih od skoro 400 

miliona dinara, na poziciji investicija i odrţavanja, kao i svim ostalim pozicijama gde se mogla 

ostvariti ušteda, navode u fondu PIO. 

  

Od ukupno planiranog prihoda, izvorni prihodi čine 62 odsto, od čega su  doprinosi za penzijsko i 

invalidsko osiguranje 60,21 odsto. Posle 10 godina, ovo je najveći procenat učešća izvornih prihoda 

u ukupnim sredstvima za finansiranje penzija i ostalih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, 

navode u fondu. Oko 38 odsto sredstava obezbeđuje se iz dotacija budţeta i kroz transfere 

nadleţnih ministarstava. 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/517534/PIO-Fond-srezao-plan-prihoda-za-2015-za-14-milijardi-dinara
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http://www.politika.rs/rubrike/Svet/Penzijski-cekovi-postaju-socijalna-pomoc.sr.html 

ДОСИЈЕ 

Пензијски чекови постају социјална помоћ 

Немачка канцеларка Ангела Меркел упозорила Немце да им прети опасност од сиромаштва ако 

се ослоне само на државну пензију 

„Пензије на референдум”: Шпанци се противе смањивању пензија (Фото Ројтерс) 

Владајући политичари држава широм Европе минулих месеци више уопште не крију да 
грађани не могу да очекују да ће убудуће моћи од државне пензије да живе пристојно. Док 
немачка канцеларка своје сународнике упозорава да им прети сиромаштво ако већ сада не 
почну да уплаћују додатну пензију, британски премијер је истурио свог министра 
финансија Џорџа Озборна да објасни нацији реформу пензионог система, која ће већ следеће 
године ограничити пензије Британцима на око 196 евра недељно. 
Због чињенице да је европско становништво све старије, све су гласнији предлози да се већ 
до 2020. праг за пензионисање подигне на 66 година, од 2036. на 67, а од 2046. на 68 година. 
Европска комисија више не крије да жели од држава чланица ЕУ да преузме надлежност у 
овој области, а засад то чини препорукама да се и пре 2030. за пензионисање и мушкараца и 
жена успостави јединствени старосни праг од 67 година. Додуше, поједине земље већ сада 
то чине, а мотивацију људи да се раније пензионишу смањују драстичним резањем пензија. 
---------------------------------------- 

Иако је најјача економија у Европи, Немачка није тако дарежљива према својим грађанима, па 
тако свако социо-економско истраживање минулих година показује да сваком шестом Немцу 
сиромаштво „куца на врата”, јер месечно прима мање од 60 одсто просечне зараде. Добар део 
овог сиромашног становништва Немачке чине пензионери, а судећи према прошлонедељној 
изјави немачке канцеларке Ангеле Меркел, биће их све више. На свечаности поводом 125 
година од постојања немачког пензионог система, Меркелова је без увијања упозорила на 
опасност сиромаштва у старости, истичући да убудуће за многе само законска (државне) 
пензија неће бити довољна за живот. 

„Ја сам убеђена да ће убудуће само једна комбинација законске, приватне и пензије коју 
послодавац (додатно) даје моћи да обезбеди одговарајућу сигурност у старости”, рекла је 
канцеларка. 

Иако је Немачка дуго била препознатљива по моту „Благостање за све”, њен чувени систем 
„социјалне тржишне привреде” увелико је избледео под налетом неолибералног капитализма. 
Пензијски чекови постали су слични износу социјалне помоћи него износу довољном за 
нормалан живот. Нарочито оним особама које су радиле мање плаћене послове или су као 
добар део жена у Немачкој отишли у пензију са мање радног стажа (будући да је до скоро 
било веома уобичајено да жене одустају од својих каријера да би гајиле децу). 

Пре годину дана, када је формирана „велика коалиција” демохришћана и социјалдемократа, 
питање пензија је било велика тачна спорења. На инсистирање социјалдемократа, мало су 

http://www.politika.rs/rubrike/Svet/Penzijski-cekovi-postaju-socijalna-pomoc.sr.html
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олабављени захтеви за одлазак у пензију са 67 година, тако да сада запослени могу да оду у 
пуну пензију са 63 године, под условом да су претходно 45 година уплаћивали пензионо 
осигурање. Та старосна граница ће се, међутим, постепено померати навише, најпре до 65 
године, а до 2029. ће бити подигнута на 67 година. У радни стаж ће бити урачунате и године 
када је неко био незапослен, али под условом да је и тада уплаћивао пензијске доприносе. 
Време које је проведено у чувању деце такође се прерачунава. Ипак, све то неће бити 
довољно за пристојан живот уколико није додатно уплаћивана пензија у неки приватни фонд. 

Слични притисак на пензиони систем се осећа и у Француској, где је пре годину дана 
реформисан пензиони систем, па ће се од 2035. у пензију ићи са 43 године радног стажа, 
уместо са досадашњих 41,5. Французи су покушали да спроведу „праведну” реформу, па ће 
бити олакшано раније пензионисање радника који обављају тешке послове. 

Али, то неће олакшати положај раније пензионисаних. У Шведској и Аустрији већ се 
примењује систем по којем Швеђанин који се пензионише у 63. уместо у 65. години добија чак 
12 одсто мању пензију. С друге стране, они који раде до 69. године, добијају безмало 30 одсто 
већу пензију него они који се пензионишу четири године раније. 

Када се укрсте сва европска искуства, очигледно је да европски модел социјалне заштите 
полако нестаје и да је општи тренд да ће државна пензија бити довољна за нормалан живот 
само ако у особа у пензију оде на прагу осме деценије. 

Ненад Радичевић 
---------------------------------- 
Старост проведена на послу 
Брисел све више инсистира на томе да све државе чланице Европске уније подигну праг за 
пензионисање на 67 година 
 
Грчка прва морала да смањи пензије: Атина (Фото Ројтерс) 
Премда је питање пензионог осигурања и услова за пензионисање запослених углавном у 
надлежности сваке појединачне државе чланице Европске уније, Брисел све гласније настоји 
да утиче у овој области с намером да натера државе да подигну старосни праг за 
пензионисање. Осим тога, председник Европске комисије Жан-Клод Јункер је у недавно 
објављеном инвестиционом плану, који би са 300 милијарди евра требало да подстакне раст у 
ЕУ, навео да очекује и да свака чланица ЕУ спроведе националну реформу у осетљивим 
областима као што је питање пензионог система. 

Већ дуже време Комисија препоручује реформу која се заснива на томе да се и пре 2030. за 
пензионисање и мушкараца и жена успостави јединствени старосни праг од 67 година, те да се 
свако раније пензионисање утиче на смањивање износа пензије. Штавише, због чињенице да 
је европско становништво све старије, све су гласнији предлози да већ до 2020. се праг за 
пензионисање подигне на 66 година, од 2036. на 67, а од 2046. на 68 година. 

Засад су под најјачим притиском државе које се налазе у економски потешкоћама, попут Грчке 
или Хрватске. Тако се премијер Зоран Милановић нашао пред „препоруком” Европске 
комисије да се у Хрватској у пензију одлази са 67 година и пре 2030. 

„Та прича мора стати и мора бити јасно дефинисана, морамо подвући црту”, поручио је 
Милановић, наглашавајући да он јесте за ЕУ, али да о оваквим питањима она не може да 
одлучује и да граница за пензију не може бити иста за сва занимања. „Унифицирани праг од 
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67 година не држи воду. То је бирократска тема дана, шлагер који се у Европи пева неко 
време.” 

Мало је вероватно да ће премијер најмлађе чланице ЕУ успети још дуго да одолева 
притисцима, будући да и земље оснивачи ЕУ, попут Немачке и Белгије, увелико раде на 
подизању прага за пензионисање. Тако је нова белгијска десничарска влада, у настојању да 
смањи државне расходе за 11 милијарди евра, предложила, између осталог, да  се од 2030. у 
пензију одлази с 67 година, уместо са 65 година, како је сада. Међутим, цео пакет мера 
штедње наишао је на силовит одговор синдиката, који данима организују протесте. 

С друге стране, заступници јединственог прага за пензионисање мушкараца и жена виде у 
Шведској пример земље како је то могуће успешно применити. У Шведској је сада приметно 
да се припадници беби-бум генерације (рођени између 1946. и 1964) одлучују да не одлазе у 
пензију после навршене 65. године, већ настављају да раде. Било да су у питању мушкарци 
или жене. Узрок тога виде у социјалној политици Шведске, која је одавно омогућила и 
очевима да иду на породиљско боловање, тако да већина терета одгајања деце није само на 
женама. Родитељи имају право да поделе 480 дана плаћеног породиљског одсуства, а чак и 
ако се обоје одлуче да раде убрзо после порођаја жене, на услузи им је вртић који дотира 
држава, тако да родитељи месечно за њега треба да плате око 150 евра, што је за шведске 
услове врло мало. 

Све то је утицало да Шведска има највећу стопу запослености у Европи – 74,4 одсто, док је 
просек у ЕУ 64,1 одсто. Осим тога, Шведска је међу државама која међу запосленима има 
највећи проценат жена и старијих људи, а то што више људи ради омогућава јој да од пореза 
намирује издашан социјални систем. 

Н. Радичевић 
---------------------------------- 

Британци би да раскрсте са „совјетским” системом 
Влада најављује да ће од следеће године сви пензионери примати иста, фиксна примања, а 
да они који сада започињу каријеру не требани да рачунају на државне пензије 
Британски политичари почели су да упозоравају грађане да држава за 20 или највише 30 
година више неће имати пара за пензије и саветују младе да почну да штеде и уплаћују фунте 
у приватне фондове. 

Као и у многим другим западноевропским земљама са ниском стопом рађања, и у Великој 
Британији популација је све старија, а животни век све дужи. Само у Лондону постоји 80 
стогодишњака који примају пензију више од 40 година. Влада упозорава да неће бити могуће 
годинама издржавати огроман број људи и Министарство финансија недавно је почело да 
спроводи прву од, како се предвиђа, многобројних пензионих реформи. 

Ово је, пре свега, вест за запослене који имају двадесет и тридесет година и којима се 
поручује да одвајају новац са стране. Иста генерација поднела би највећи терет и када би 
кабинет премијера Дејвида Камерона решио да не дира примања сениора јер би то сигурно 
значило подизање пореза, који би, наравно, плаћали они који сада привређују. Међутим, 
генерација ипсилон, како често зову младе који данас имају између 18 и 33 године, већ је 
преоптерећена отплаћивањем студентских кредита и, ако живе у Лондону, плаћањем 
баснословно високих кирија. 

За почетак, реформа значи да ће Острвљани следеће године почети да примају исте, фиксне 
пензије које ће заменити досадашње сложене формуле за израчунавање месечне своте. Иако 
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детаљи нису објављени, лист „Телеграф” сазнаје да ће сваки пензионер недељно примати 155 
фунти (196 евра) после 35 година стажа. Жене ће ово право моћи да остваре са 63, а мушкарци 
са 65 година живота. Досад се у пензију могло после 30 година рада, жене са 60 година 
живота и мушкарци са 65. 

Министар финансија Џорџ Озборн објашњава да ће после реформе Британци престати да 
плаћају порез на пензију коју су наследили од преминулог супружника уколико је њихов 
партнер преминуо пре 75. године. Високи функционер овог министарства Дејвид Гок изјавио је 
да је садашњи пензиони систем у Британији „совјетски” и да ће реформа сигурно довести до 
„културе штедње” међу Острвљанима. 

Ипак, тамошњи медији откривају бројне „рупе” у плановима јер један од пет Британаца 
сигурно неће моћи да прима цео фиксни износ. Пре свега, 21 одсто жена неће имати 
потребних 35 година стажа јер су правиле паузу у каријери да би подизале децу. 

Градоначелник Лондона Борис Џонсон сматра да Британија мора да направи рез у овом 
сектору и да то треба да ураде торијевци, који су већ истакли да ће до 2020. припадници оба 
пола ићи у пензију са 66 година. Он проналази да је садашњи систем окоштао и превазиђен јер 
државни фонд не улаже у некретнине или финансије и не обрће новац који би могао да се 
множи и пуни касу. Одатле би држава захватала не само када би пребацивала новац 
пензионерима већ и када би јој била потребна инфузија за градњу путева, аеродрома или 
дељења социјалне помоћи. 

Истовремено, откривају се скандали приватних фондова на које се радници упућују. 
Испоставило се да је један од четири британских пензионера са приватним осигурањем 
закинут за пуну пензију услед неетичког пословања осигуравајућих кућа. Пушачима и особама 
са дијабетесом и високим крвним притиском приватни фондови обећавали су веће премије јер 
су рачунали да ће ове категорије осигураника краће живети. Ипак, на крају им нису исплатили 
обећано, избила је велика афера и после прашине подигнуте у медијима, фондови су морали 
да осигураницима надокнаде штету. 

Процењује се да је од 2007. до 2013. сваке године око 100.000 британских пензионера на неки 
начин закинуто без обзира на то да ли су чекове примали из државног или приватног фонда. 

Ј. Стевановић 
 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/ko-ce-placati-smestaj-u-geronto-centrima-penzionerima 

Ко ће плаћати смештај у геронто-центрима 
пензионерима? 
 

Пензионисани самосталци, војници и паори већ су добили умањени новембарски чек. 
Некима је пензија скресана 1.000 динара, другима за више хиљада, зависно од висине 
чека. 

У 41 државном и 123 регистрована приватна старачка дома је  смештено око 12.000 
најстаријих, а највећи део су пензионери. Они дају целу пензију за месечни боравак, који 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/ko-ce-placati-smestaj-u-geronto-centrima-penzionerima
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подразумева и услуге и сву потребну здравствену негу, а има и оних који су непокретни и 
смештени у стационар па се за њихов смештај додатно уплаћује и помоћ за туђу негу. Они који 
су, пре овог смањења пензија, имали довољно да плате све те услуге, сад би се могли наћи у 
великом проблему. 

Наиме, овога пута смањење пензија већих од 25.000 динара је повеће и одразиће се на 
количину новца који ће се сада наћи на чеку, што може бити у несразмери с ценом смештаја у 
старачки дом. Поготово код оних пензионера који су и с досадашњих чеком тачно покривали 
смештај у дому па им свако смањење аутоматски значи недостатак новца за плаћање боравка. 
Пензионери су приликом одласка у старачки дом имали довољно новца да покрију свој 
боравак, а сада ће им недостајати део, некима више, некима мање, да то чине. Посебан 
проблем је и то што су пензије смањене у наредне три године, а не зна се ко ће сносити 
разлику између онога што су пензионери приликом уласка у дом могли платити и овога што 
након смањења неће моћи. 

Позвали смо некокико геронто-домова у Војводини, и одговор је по правилу је био исти: 
проблем постоји, с њим ће се тек сусрести када буду фактурисалне услуге за новембар, али 
нико од њих не зна како ће он бити разрешен. Директорка Геронто-центра „Зрењанин” Зорица 
Вучковић потврђује за „Дневник” да ће се питање покривања разлике у цени смештаја и онога 
што ће због умањења пензија пензионери од новембра добијати појавити, али тврди да 
решења још увек нема. 

– Цене смештаја утврђује Министарство за рад, запошљавање и социјална питања и од њих и 
очекујемо да нам дају упутства шта даље да чинимо – каже Зорица Вучковић. – Сасвим је 
извесно да због смањења пензија не можемо смањивати цене смештаја јер се и с постојећим 
тешко покривамо пошто све оно што морамо да плаћамо поскупљује. 

Одговор нема ни директор центра у Сомбору Љубомир Лилић, који објашњава да у старачки 
дом нису смештени само пензионери већ има и оних којима и сад породица плаћа услуге. 

– Чекамо да нам Центар за социјални рад и други надлежни кажу шта ће бити с пензионерима 
чија су примања сада мања. Наше је да спроводимо оно што се они договоре – рекао је Лилић. 

Из ресорног министарства нисмо добили одговор на питање – мада смо га поставили још пре 
седам дана – да ли је држава предвидела како ће бити надокнађен део новца који ће сад 
пензионерима у старачким домовима недостајати. Извесно је да управо то министарство 
утврђује сваког априла цене смештаја у геронтолошке центре, а да на њихову основну цену 
сваки од њих уграђује своје додатне трошкове. То пак значи да се ресорно министарство 
никако не може држати Решења о ценама услуга установа социјалне заштите јер су оне на 
крају за пензионере много веће. 

Љубинка Малешевић 
  

Нико неће бити избачен на улицу 
Сви надлежни у војвођанским геронто-центрима једногласно тврде да нико од сада смештених 
пензионера неће бити „избачен” на улицу па због тога што им је чек „краћи” неће сносити 
последице. Решење ће се наћи јер и сада има оних којима деца или неко од чланова породице 
доплаћује боравак. У већем проблему од њих наћи ће се они који немају потомство или је чак 
незапослено па не може да им доплати смештај у дом.  
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http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/pancevo/radnici-petrohemije-izjasnjavaju-se-o-socijalnom-programu_545334.html 

Radnici Petrohemije izjašnjavaju se o socijalnom 
programu 

PANČEVO -  

Radnici pančevačke Petrohemije danas su počeli da se izjašnjavaju o ponuĎenom socijanom 

programu za odlazak iz preduzeća, saznaje agencija Beta u sindikatima te fabrike. 

"Vlada Srbije je u petak, 5. decembra, poslala nalog rukovodstvu Petrohemije da do 12. decembra 

dostavi spisak radnika koji će biti proglašeni tehnološkim viškom", kazao je predsednik Sindikata 

inţenjera i tehničara "Nezavisnost" Zoran Obradović. 

On je dodao da su sva tri reprezentativna sindikata Petrohemije u subotu, 6. decembra, na 

pregovorima s poslovodstvom preduzeća, insistirala da se prilikom izjašnjavanja poštuje princip 

dobrovoljnosti. 

Zaposlenima je ostavljen rok do srede, 10. decembra, da se do izjasne o odlasku iz preduzeća uz 

otpremninu. 

Takav nalog iz Vlade Srbije stigao je i u Azotaru, potvrdio je predsednik Samostalnog sindikata 

fabrike Milan Ivović. 

Sindikati će, kako je naveo, s tim dokumentom biti upoznati sutra na sastanku s menadţmentom. 

Tokom dana je počelo pravljenje spiskova tehnoloških viškova i u Industriji stakla Pančevo i 

preduzeću SemenTamiš, saznaje Beta u sindikalnim organizacijama tih preduzeća. 

"Očekujemo da će u staklari od 190 radnika, 50 ili 60 da se izjasne za neku od opcija iz socijalnog 

programa koji je sačinilo Ministarstvo za rad", rekao je predsednik sindikata tog preduzeća Dragan 

Tomić. 

 

 

 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/pancevo/radnici-petrohemije-izjasnjavaju-se-o-socijalnom-programu_545334.html
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=12&dd=08&nav_id=933903 

Nezadovoljni socijalnim programom 
IZVOR: BETA 

Kragujevac -- Radnici kragujevačke fabrike "Zastava kamioni" su nezadovoljni socijalnim 

programom o kojem treba da se izjasne u roku od dva dana 

 "Socijalni program je prosto bačen pred radnike u petak i o njemu treba da se izjasne do utorka 9. 

decembra", rekao je predsednik sindikata Goran Miletić agenciji Beta 

Radnici su nezadovoljni jer im je ponudjena opcija da uzmu otpremninu od 200 evra po godini staţa 

što je manje nego ranije, kada je bilo predvidjeno 300 evra po godini staţa.  

 

Po rečima, Miletića punudjene su još tri opcije: isplata 10 bruto plata, zatim opcija za one kojima 

su preostale dve godine do ispunjavanja prvog uslova za penziju, i za one kojima je preostalo pet 

godina do tog uslova.  

 

To je ove godine prvi socijalni program za "kamiondzije".  

 

Od 2012. godine uz socijalni program fabriku je napustilo oko 350 radnika. U "Zastava kamionima" 

sada radi oko 390 radnika.  

 

Po saznanjima sindikata, za kupovinu fabrike "Zastava kamioni" prijavilo se šest kupaca iz 

inostranstva: "tri vrlo jake kineske firme", po jedna italijanska i grčka, i jedan fond iz Engleske, 

rekao je Miletić. 
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=12&dd=08&nav_category=12&nav_id=934003 

Prosvetari pred generalnim štrajkom 
IZVOR: DANAS 

Beograd -- Prosvetari u utorak donose odluku o mogućoj radikalizaciji štrajka, piše Danas. Kako 

list piše, moguća je i potpuna obustava nastave. 

Štrajkački odbor, u kome su predstavnici sva četiri reprezentativna sindikata prosvetnih radnika, 

doneće odluku o mogućoj radikalizaciji štrajka, potvrđeno je za list Danas. 

Sindikati ne ţele javno da objavljuju pojedinačne odluke svojih organa, jer hoće da zauzmu 

jedinstven stav o tome na koji način bi protest mogao biti radikalizovan.  

 

Prema saznanjima lista Danas, „u igri“ je nekoliko scenarija - jednodnevna obustava nastave, 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=12&dd=08&nav_id=933903
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=12&dd=08&nav_category=12&nav_id=934003
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potpuni prekid rada ili nezaključivanje ocena na kraju prvog polugodišta.  

 

U utorak se nastavljaju i pregovori o posebnom kolektivnom ugovoru, ali je neizvesno da li će im 

prisustvovati ministar finansija Dušan Vujović.  

 

"Posle tri nedelje pregovora u goroj smo poziciji nego na početku. Šokantno je da se završava 

poseban kolektivni ugovor, a da se ne zna kada će biti usvojene izmene Zakona o osnovama sistema 

obrazovanja i vaspitanja. Ta dva dokumenta moraju da budu usaglašena", ističe Jasna Janković, 

članica Predsedništva Unije sindikata prosvetnih radnika.  

 

Slobodan Brajković, predsednik Sindikata radnika u prosveti Srbije, kaţe da su prosvetni radnici 

„dovedeni u zabludu“ i da mu se čini da je sve o čemu se pregovaralo prethodnih nedelja „bačeno 

u vodu“.  

 

"Takav utisak smo stekli nakon razgovora koje smo u petak imali sa šefom kabineta i specijalnim 

savetnikom ministra prosvete. Radna grupa koja se bavila izmenama Zakona o osnovama sistema 

obrazovanja i vaspitanja se saglasila da će prednost pri zapošljavanju imati tehnološki viškovi i da 

će se ukrupnjavati norma ljudima koji su na takozvanoj listi B. Međutim, u petak smo čuli da 

Ministarstvo prosvete ne odustaje od otvorenih konkursa. Što se mene tiče, pristaću na svaku 

radikalizaciju štrajka", kaţe Brajković.  

 

Glavni odbor Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije odrţao je sastanak tokom vikenda, ali niko iz 

tog sindikata nije ţeleo da saopšti zaključke pre nego što se usaglase stavovi zajedničkog 

Štrajkačkog odbora.  

 

Jasna Janković kaţe da je radikalizacija izvesna, ali da će sindikati dati još jednu priliku 

ministarstvima prosvete i finansija da se na pregovorima „uozbilje“.  

 

"Nećemo pokleknuti, niti odustati od naših zahteva. Ovo je poslednja odbrana dostojanstva 

prosvetnih radnika i obrazovanja u Srbiji", poručuje Jankovićeva.  

 

Ona ističe da je štrajk stabilan i da u njemu učestvuje 430 škola, članica Unije. Glavni odbor Unije 

pozvao je i ostalih 130 škola da se priključe protestu ili da predsednici sindikata daju ostavke u 

roku od sedam dana, što predviđa Statut tog sindikata.  

 

"Bićemo blagonakloni samo prema onima koji rade u školama gde je teško organizovati štrajk. 

Takve su muzičke i specijalne škole. U ostalim slučajevima nema razloga da pravimo kompromis, 

jer je ovo ozbiljna borba. Nedopustivo je da pojedini predsednici sindikata bojkotuju odluku 

Glavnog odbora, ali ne oklevaju da im se poveća osnovica za 12 odsto zato što su na toj funkciji", 

kaţe Jankovićeva.  
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Radomir Šojanović iz Sindikata obrazovanja Srbije ističe da je Predsedništvo te sindikalne 

organizacije donelo odluku da se nastavi štrajk, a takav stav je zauzeo i Izvršni odbor Granskog 

sindikata prosvetnih radnika „Nezavisnost“.  

 

"Štrajk sa skraćenim časovima na 30 minuta se nastavlja do potpisivanja sporazuma, kojim se mora 

oročiti uvođenje platnih razreda u javni sektor. U sporazum moraju ući i pojedini članovi iz 

posebnog kolektivnog ugovora i zakona, što se pre svega odnosi na tehnološke viškove, odnosno da 

nema novih zapošljavanja dok se ne angaţuju zaposleni koji su u sistemu", izjavio je za Danas 

Tomislav Ţivanović, predsednik GSPRS „Nezavisnost“. 

 
 

 

 

 

 


