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DŽABE SNIŽENJA BANAKAPlata mala za ratu za stan 

 
S. MORAVĈEVIĆ  

Banke su snizile cenu stambenih kredita, ali to nije uticalo na kupovinu nekretnina 

 

Ilustracija VN 

BANKE su snizile cenu stambenih kredita, ali to nije uticalo na kupovinu nekretnina. GraĊani zbog 
malih zarada ne mogu da priušte otplatu pozajmica za kupovinu stanova ni sa kamatom od 4,20 do 
4,50 odsto. Subvencionisanih stambenih kredita koji su bili povoljniji više nema, a banke sada 
jedino mogu da ponude svoje komercijalne zajmove kako za kupovinu novih, tako i za stare 
stanove. Pojedine banke imaju u ponudi i stanove ĉiju izgradnju finansiraju. Prateći troškovi ovih 
pozajmica su i dalje visoki, naroĉito posle povećanje naknade za usluge notara, što dodatno 
oteţava plasman ovih pozajmica. 

Prema podacima Kreditnog biroa do sada je odobreno stambenih kredita u iznosu od 364 milijarde 
dinara, što je u odnosu na kraj 2013. godine povećanje od samo 35 milijardi dinara. U vreme pre 
izbijanja finanijske krize u periodu od 2006. do 2009. godine, ovi zajmovi su meseĉno rasli za 10 do 
15 milijardi dinara. 

Udruţenje banaka Srbije je, kako bi graĊani imali jasan uvid u troškove stambenih zajmova, 
saĉinilo reprezentativan primer stambenog kredita kog treba da se pridrţavaju sve banke koje 
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odobravaju ovaj zajam. I dalje je potrebno uĉešće od 20 odsto, osiguranje kod Nacionalne 
korporacije, ţivotno osiguranje... 

Kada se sve naknade saberu, za stambeni kredit od 30.000 evra potrebno je pored uĉešća od 6.000 
evra izdvojiti još oko 1.580 evra. Ovi troškovi ne smeju da se razlikuju kod banaka. One jedino 
mogu da imaju razliĉite kamate. 

- U ponudi graĊanima potrebno je da banka navede visinu i vrstu svih troškova koji padaju na teret 
korisnika, kako onih koji zavise od banke, tako i onih koji ne zavise od banke (na primer troškovi 
procenitelja, upisa zaloţnog prava, troškovi izdavanja lista nepokretnosti i dr) - kaţu u Udruţenju 
banaka Srbije. - Navedeni troškovi koji ne zavise od banke, utiĉu na izraĉunavanje EKS, pa se moţe 
desiti da klijent bude u zabludi i izabere kao povoljniju kamatnu stopu one banke koja je uzela 
niţe iznose u reprezentativnom primeru. 

Jedinstven reprezentativni primer je utvrĊen samo kod stambenih kredita, jer kod te vrste kredita 
postoji najveći broj troškova koji padaju na teret korisnika, a na koje banka ne moţe da utiĉe niti 
su joj poznati u trenutku davanja ponude, a ti troškovi mogu znaĉajno da utiĉu na visinu EKS. 

Reprezentativni primer za stambene kredite je jedinstven za celu teritoriju Srbije, bez obzira na 
razliĉite troškove po regionima. 

- Stambeni krediti su luksuz za proseĉnog graĊanina u Srbiji - smatra MlaĊan Kovaĉević, 
ekonomista. - Ali onda bi banke trebalo da koriguju svoje kamate, odnosno da smanje svoje marţe 
kako bi bile pristupaĉnije za naše uslove. Ali, naravno one i nisu rade da odobravaju više zajmova, 
jer se plaše da ih neće naplatiti, tako da se cena stambenih zajmova, ali i pratećih troškova neće 
menjati. 

MARŽE I DALjE VISOKE 

CENE stambenih kredita mogle bi da budu niţe kada bi banke smanjile svoje marţe. Naime, euribor 
koji odreĊuje cenu stambenog kredita iznosi oko 0,40 odsto, dok je sve ostalo do ukupne kamate od 
na primer od 4,50 odsto bankarska marţa. Banke za sada ne nameravaju da se odreknu dela svoje 
zarade, kako bi ovi dugoroĉni zajmovi bili što pristupaĉniji. 

Bojković: Esmarkova ponuda ispunila tri najvažnija 

uslova 
Tanjug  

Ponuda Esmarka na tenderu za privatizaciju Železare Smederevo ispunila je tri najvažnija 

uslova, izjavio je predsednik Komisije za privatizaciju Železare Bojan Bojković 

 
Ponuda Esmarka na tenderu za privatizaciju Ţelezare Smederevo ispunila je tri najvaţnija uslova, 
izjavio je predsednik Komisije za privatizaciju Ţelezare Bojan Bojković i najavio da će već danas to 
telo proslediti svoj izveštaj nadleţnom Ministarstvu privrede. 
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"Moţemo reći da su ispunjene tri osnovne stvari koje su od poĉetka bile vaţne za ovu privatizaciju, 

a to su da ostane isti broj radnika, to jest, da nema otpuštanja, da se pokrene druga visoka peć i 

dugoroĉnost strateškog partnerstva", rekao je Bojković Tanjugu. 

Komisija, prema reĉima Bojkovića, trenutno radi na pripremi izveštaja koji će poslati Ministarstvu 

privrede koje će ga potom proslediti Vladi Srbije. 

"Posle ovoga, sledi odluka Vlade Srbije i pregovori sa strateškim partnerom, koji verovatno neće 

biti laki s obzirom na sve uslove, ali u svakom sluĉaju oĉekujemo pozitivno razrešenje svega i 

potpisivanje ugovora najkasnije do 30. ili 31. januara", naveo je Bojković. 

Na tenderu za privatizaciju Ţelezare Smederevo stigle su tri ponude od kojih je validna samo 

ponuda ameriĉke kompanije Esmark, saopštio je juĉe Bojković nakon otvaranja ponuda u Agenciji 

za privatizaciju. 

PredviĊena je prodaja 80,01 odsto vlasniĉkog udela u Ţelezari Smederevo, a ostatak od 19,99 će 

ostati u vlasništvu drţave. 

Ministar privrede Ţeljko Sertić izjavio je jutros da je Esmark u svojoj ponudi za strateško 

partnerstvo sa Ţelezarom Smederevo dostavio traţenu dokumentaciju i ispunio sve elemente koje 

je drţava zahtevala i najavio da će pregovori poĉeti u naredne dve nedelje. 

"Sada idemo u drugi deo da vidimo šta su zvaniĉno ponudili i predstoji nam proces pregovaranja u 

naredne dve nedelje", rekao je Sertić. 

Smederevska ţelezara je prvi put prodata, nakon steĉaja, u martu 2003. ameriĉkom "Ju-Es stilu" za 

23 miliona dolara i do poĉetka 2012. je bila veliki izvoznik i obuhvatala do 13 odsto ukupnog izvoza 

Srbije. 

Vlada Srbije je u januaru 2012. godine otkupila Ţelezaru Smederevo od ameriĉkog "Ju-Es Stila" za 

simboliĉan jedan dolar. 

NOVOSTI SAZNAJU"Azotara" izmeĊu Rusa i MaĊara 
M. L. JANKOVIĆ  

 

Fabrika amonijaka iz Panĉeva dobiće strateškog partnera do marta ove godine. Proizvodnja 

poĉela juĉe. Moskva pozajmila gas po 30 odsto nižoj ceni 

JEDINA fabrika amonijaka u Srbiji, panĉevaĉka "Azotara", do marta dobija novog vlasnika, saznaju 
"Novosti". Za nju se nadmeću najveći proizvoĊaĉ amonijaka u svetu, ruski "Toljatiazot", i maĊarski 
ZRT. 

Da su Rusi ozbiljno zainteresovani da budu strateški parneri u "Azotari" pokazuje i najnoviji dogovor 

koji je ruska strana napravila sa Vladom Srbije. Prema njemu, ruski gas je juĉe stigao kao 
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pozajmica u Panĉevo i omogućio da se tokom juĉerašnjeg dana potpuno pokrene proizvodnja u 

fabrici, koja zbog remonta i nedostatka energenta nije radila još od juna prošle godine. 

Startovanje pogona "Amonijak", koji je i najbitniji za rad ove firme, omogućio je sporazum sa 

"baćuškama", prema kojem su "Azotari" spustili cenu gasa sa prvobitnih 470 na 330 dolara za 1.000 

kubika. 

- Gas nam je stigao kako bismo mogli da poĉnemo da radimo i pripremimo se za strateškog partnera 

- kaţe Milan Ivović, predsednik sindikata u HIP "Azotari". - Energent, koji nam je neophodan da 

bismo pokrenuli uobiĉajenu proizvodnju, nam stiţe iz "Srbijagasa" sa kojima dogovaramo koliĉinu, 

ali cena se odreĊuje u dogovoru sa Rusima. 

Ruska strana je pristala da panĉevaĉkoj fabrici za proizvodnju amonijaka snizi cenu "plavog 

energenta" za 30 odsto i da nam ga - kao pozajmicu od oko 20 miliona dolara. Naime, nakon što se 

"Azotara" proda u naredna dva meseca, novi vlasnik je u obavezi da ovaj dug vrati. 

- Pozajmiće nam od 60 do 65 miliona kubika gasa - navodi Ivović. - Za normalan rad "Azotare" 

potrebno je oko 1,2 miliona kubika dnevno. Ipak, ta brojka se menja u zavisnosti od prilika na 

trţištu i toga koliko ćemo raditi u narednom periodu. TakoĊe, i od toga koliko ćemo dana koristiti 

pozajmljeni gas, da li će to biti 55 ili 60 dana. 

MILIONSKI PRIHODIRUSKA firma "Toljatiazot", koja je "bacila oko" na panĉevaĉku firmu je najveća 
fabrika amonijaka u svetu. Ima oko 6.000 zaposlenih, a Rusija od nje prihoduje 100 miliona dolara 
od poreza. MaĊarski ZRT je jedina kompanija u ovoj zemlji koja proizvodi amonijak. Postoji već 80 
godina, a u MaĊarskoj ima većinski pokriva trţište ovim proizvodom. 

Ukoliko Rusi stave našu fabriku "pod svoju kapu", kako smatraju struĉnjaci, na taj naĉin bi mogli 

barem delimiĉno da se oduţe Srbiji za neuspeli projekat gasovoda i prodaju "Naftne industrije 

Srbije" daleko ispod cene. 

- Dobro bi bilo kada bi "Azotaru" kupili Rusi kao kompenzaciju za lošiju raĉunicu oko "Juţnog toka" i 

prodaje naftne kompanije - kaţe Ljubodrag Savić, profesor ekonomije na Fakultetu u Beogradu. - 

Direktor "Gasproma" je objasnio kako oni nisu struĉnjaci na polju proizvodnje amonijaka, tako da 

će Rusija verovatno naći drugu kompaniju koja bi novĉano pomogla našu fabriku. 

Dobro bi bilo, misli Savić, da po sliĉnom principu, kupce naĊu i "Petrohemija", koja ima problema 

sa snadbevanjem naftom, i MSK "Kikinda". 

 

VELIKI DUŽNIK 

FABRIKA u Panĉevu, pre nego što je juĉe pokrenuta, nije radila skoro sedam meseci sa izuzetkom 

nedelju dana u oktobru. Prvobitno je ugašena u junu zbog redovnog remonta mašina i pogona. 

Zatim je u oktobru pokrenut samo jedan, najmanji pogon koji se koristi za zagrevanje fabrike koji 

je radio sedam dana. I on je ugašen nakon što je Rusija smanjila Srbiji poĉetkom novembra dostavu 
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gasa za oko 30 odsto, zbog tadašnjeg duga od 224 miliona dolara. U ovom dugu, "Azotara" ima 

najveće uĉešće jer je najveći duţnik, ali i potrošaĉ "plavog energenta" u Srbiji. 

U meĊuvremenu je naša zemlja, poslednjeg dana prošle godine, uplatila Rusiji prvu ratu duga za 

gas od 100 miliona dolara, a dve zemlje su postigle dugoroĉan dogovor oko dalje isplate zaostalih 

raĉuna za "plavi energent". 

Novac dobilo 406 radnika, a na ĉekanju još 80.000 
V. Crnjanski Spasojevi/ S. Babović  

Poĉele isplate radnicima društvenih preduzeća po presudi Evropskog suda za ljudska prava iz 

Strazbura. Radnici “Jastrepca” iz Kruševca nezadovoljni jer nisu dobili kamate. Država i dalje 

nema plan 

 
PRVIH 406 radnika društvenih preduzeća u restrukturiranju, koji imaju pravosnaţne sudske presude 
da im firme u kojima su nekada radili duguju plate i doprinose, i koji su dobili spor protiv Srbije 
pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu - isplaćeno je. 

Ostalih osamdesetak hiljada koji su, u skladu sa presudom iz Strazbura, još pre dve godine prijavili 

potraţivanja Agenciji za privatizaciju, i dalje ĉeka. Kako je, za “Novosti”, potvrĊeno u Ministarstvu 

pravde, ovaj resor polovinom decembra poĉeo je isplatu radnicima GP “Jastrebac” iz Kruševca 

(presuda u sluĉaju “Agatonović i drugi protiv Srbije”): 

- Isplate se vrše na osnovu podataka dostavljenih iz Agencije za privatizaciju. Ministarstvo pravde 

isplaćuje iznose koji su za svakog od podnosilaca predstavke pred Evropskim sudom navedeni u listi 

utvrĊenih i isplaćenih potraţivanja. O izvršenoj isplati radnici se ne obaveštavaju pojedinaĉno već 

preko advokata koji ih zastupa. 

Zaposleni iz Kruševca su se obratili Strazburu jer im je Trgovinski sud u Kraljevu 2003. priznao 

potraţivanja na ime neisplaćenih zarada 1996- 2002. Godinu dana su ĉekali da im drţava isplati 

novac na osnovu odluke Evropskog suda. 

- Drţava se obavezala da nas isplati najkasnije do kraja aprila 2014, a onda je to u više navrata 

odlagano, da bi nam, na kraju, isplaćivali manje nego što treba - kaţe, za “Novosti”, Milomir 

Ţivković, ĉlan Odbora za zaštitu prava radnika GP “Jastrebac”. - Svi smo na neki naĉin prevareni, 

jer nam nije zaraĉunata kamata. Ubrzo ćemo se sastati sa pravnim zastupnikom. Po mojoj raĉunici, 

isplaćuje se neka razlika u glavnici, pa su neki primali po 10.000 dinara. 

Podaci pokazuju da su radnici prethodnih godina ipak bili isplaćivani u više navrata, a navodno 

postoji i desetak onih koji su u pretplati! Neki, ipak, nisu doţiveli sudsku pravdu. Okvirno, 

potraţivali su 10-60 plata, ali ni oni pojedinaĉno ne znaju koliko im se taĉno duguje. 
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U Ministarstvu pravde napominju da su odluke Evropskog suda donete na osnovu zakljuĉenog 

poravnanja, pri ĉemu je drţava dostavila Strazburu podatke Agencije za privatizaciju o izvršenim 

isplatama i dugovanjima: 

-Radnici “Jastrepca” su u nekoliko rata isplaćivani od kada je preduzeće u steĉaju. Zato ima 

poteškoće u utvrĊivanju taĉnog iznosa koliko je potrebno još isplatiti svakom od njih. Eventualne 

prituţbe biće razmatrane ove godine u saradnji sa Agencijom za privatizaciju. 

Prema Uredbi o evidentiranju dospelih neizmirenih obaveza društvenih preduzeća po izvršnim 

presudama za potraţivanja iz radnog odnosa, Agencija za privatizaciju je obradila 82.486 prijava 

potraţivanja. Oni obuhvataju glavnicu, kamatu i troškove postupka, što iznosi 34.396.813.921,15 

dinara. Drţava i dalje nema plan isplate. 

Javni sektor štrajkuje 24 sata 
J. Ž. SKENDERIJA  

Zaposleni u javnom sektoru potpuno će obustaviti rad na 24 sata, najverovatnije već za 

desetak dana, ukoliko predstavnici njihovih sindikata ne budu ukljuĉeni u socijalni dijalog u 

Srbiji 

 
ZAPOSLENI u javnom sektoru potpuno će obustaviti rad na 24 sata, najverovatnije već za desetak 
dana, ukoliko predstavnici njihovih sindikata ne budu ukljuĉeni u socijalni dijalog u Srbiji. Oni su 
sredinom decembra upozorili Vladu i ministra za rad Aleksandra Vulina da više neće sedeti po strani 
i traţe da uĉestvuju u radu Socijalno-ekonomskog saveta. 

Prema reĉima Ivice Cvetanovića, predsednika Konfederacije slobodnih sindikata oko koje su 

okupljena radniĉka udruţenja većine srpskih javnih preduzeća, s obzirom na broj ĉlanskih knjiţica 

koje poseduju, oni moraju uĉestvovati u razgovorima koji se tiĉu radniĉkih prava. 

- Vladavina prava mora da se sprovodi u svim oblastima društva, pa i kod zaposlenih u javnom 

sektoru - kaţe Cvetanović. - Od Vlade traţimo uspostavljanje dijaloga, dok se ne postigne 

konsenzus o sprovoĊenju reformskih mera. TakoĊe je neophodno uspostaviti kolektivno 

pregovaranje, s obzirom na to da kolektivni ugovori istiĉu 29. januara. 

Cvetanović naglašava da su iz Vlade dobili pozitivne nagoveštaje što se tiĉe razgovora, ali ne i od 

kolega iz reprezentativnih sindikata, samostalaca i “Nezavisnosti”. On, meĊutim, smatra da sa 

gotovo 200.000 ĉlanova, zaposlenih u velikim drţavnim sistemima, poput “Elektroprivrede Srbije”, 

PTT, “Telekoma”, “Podzemne eksploatacije uglja”, “Elektromreţe Srbije”, “Ţeleznica”, kao i u 

javnom sektoru, odnosno zdravstvu, socijalnoj zaštiti, prosveti, kulturi, drţavnoj upravi i policiji, 

zatim u finansijskom, taĉnije bankama i osiguravajućim društvima, kao i privatnom i drugim 

sektorima, Konfederacija obuhvata gotovo sve najvaţnije sektore u drţavi. 
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Aleksandar Pavlović, predsednik Sindikata PTT, naglašava da oni ovih dana oĉekuju poziv ministra 

za rad po pitanju uspostavljanja socijalnog dijaloga, dok su Zakon o privremenom ureĊivanju plata 

poslali na ocenu ustavnosti Ustavnom sudu Srbije. 

- Predsedništvo KSS će odluĉiti na koji naĉin ćemo reagovati i kada - kaţe Pavlović. - Dinamika 

dešavanja zavisi od toga da li će Vlada i ministar pokazati politiĉku volju. 

Zbog veta sindikata i udruţenja poslodavaca, koji imaju svoje predstavnike u Odboru za utvrĊivanje 

reprezentativnosti, predlog da KSS dobije reprezentativnost nikada nije prošao, s obzirom na to da 

se u ovom telu odluĉuje konsenzusom. Propisi nalaţu da ukoliko nema saglasnosti odluĉuje 

ministar, bez predloga Odbora. On tako moţe i da ukine i da prizna reprezentativnost nekog 

sindikata ili udruţenja poslodavaca, i bez predloga Odbora, ali on to još nije uĉinio. 

UPOZORENjE SA KRAJA GODINE 

KONFEDERACIJA slobodnih sindikata je 16. decembra odrţala u javnim preduzećima jednosatni 

štrajk upozorenja, na svojim radnim mestima. Štrajk je organizovan zbog, kako je navedeno, 

selektivne i diskriminatorske politike drţave prema zaposlenima u javnom i drţavnom sektoru, 

kojom se jednostrano i bez socijalnog dijaloga brišu steĉena prava radnika. 

 

Petronijević: Bune se samo bogati penzioneri 

Blic  

Većina graĊana je novi tarifni sistem sjajno prihvatila, a „jedino se bune bogati penzioneri, drţe 

konferencije za štampu, kriju se iza sindikata” kazao je ĉlan Gradskog veća Dragomir Petronijević. 

– Taĉno je da je za penzionera koji prima preko 50.000 dinara skuplji prevoz jer neće više plaćati 

33 dinara meseĉno, ali više ni zaposleni neće plaćati više od 99 puta skuplje od penzionera kao što 

je bio sluĉaj do sada. Pri tom sindikat nije u pravu kada tvrdi da poslodavci plaćaju zaposlenima 

karte jer karta ulazi u platu. Penzioneri ne plaćaju sami jer im penzije isplaćuje drţava, a penzije 

se isplaćuju od onoga što zarade zaposleni. Zato dosta zamene teza. Karta koja je uvedena za 

penzionere u Beogradu je niţa od cene karata u Sofiji, Zagrebu ili Atini ĉak i u Novom Sadu, ista je 

kao u Nišu i za tridesetak dinara skuplja nego u Subotici. Treba napomenuti i to da Beograd ima i 

deset puta više linija nego Niš, Subotica ili Novi Sad. Novim sistemom naplate karata, koji stupa na 

snagu od 1. februara, pokazali smo da uz pojeftinjenje karata za gotovo pola miliona ljudi moţe da 

se poveća naplata – rekao je Petronijević. 
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Kako je objasnio Petronijević, novim tarifnim sistemom sa ĉetiri kategorije napravljen pošteniji 

sistem i precizirao da penzioneri ĉija su primanja do 10.000 dinara prevoz neće plaćati, penzioneri 

sa primanjima od 10.000 do 25.000 dinara plaćaće kartu kao i do sada 33 dinara meseĉno, 

penzioneri od 25.000 do 50.000 dinara plaćaće 990 dinara, dok će za penzionere sa primanjima 

preko 50.000 dinara cena karte biti polovina od cene za zaposlene, 1.475 dinara. Za penzionere 

ĉija su primanja preko 50.000 dinara, novi sistem poĉinje da vaţi od 1. marta, tako da će oni u 

februaru plaćati 990 dinara. 

  

– Osim što smo smanjili cene za skoro pola miliona ljudi, zaštitili smo oko 60 odsto penzionera sa 

najniţim primanjima i obezbedili da ostali plaćaju tri ili dva puta niţe od zaposlenih koji imaju 

sliĉnu visinu plate. Ovim smo anulirali poskupljenje prevoza koje je Demokratska straka uvela 

2012. godine. Prethodna vlast je penzionere podelila u dve kategorije i to do 65 i preko 65 godina. 

Tako je recimo penzioner preko 65 godina plaćao 33 dinara meseĉno, a onaj ko nema 65 godina 

1.250 dinara, što je gotovo 40 puta više. Potom su formalno dali penzionerima koji imaju preko 65 

godina da 33 dinara meseĉno plaćaju prevoz, a povećali su cene prevoza njihovoj deci i unucima. 

Tako su u stvari deca plaćala cenu za penzionere i to je bila velika prevara. Mi smo uradili 

suprotno. Smanjili smo cene prevoza svima, a zaposlenima koji rade i zaraĊuju za sve nas pa i za 

penzionere ĉak za 8,7 odsto, a ako neko od njih kupi godišnju kartu, ima i skoro 16 odsto niţu cenu. 

Zaštitili smo penzionere sa najniţom penzijom, a one koji imaju veću penziju obezbedili smo im da 

plate kartu koja je tri puta niţa od karte za zaposlene. Za penzionera sa najniţim primanjima one 

penzionere koji imaju preko 50 hiljada dinara uveli smo da plaćaju polovinu karte za zaposlene. To 

je pošteno. I tu nema prevare – istakao je Petronijević. 

  

Kako je precizirao, do sada smo imali situaciju da zaposlen koji ima 35.000 dinara plaća 3.270 

dinara, a penzioner sa 50.000 dinara penzije plaća 33 dinara, što nije u redu jer je razlika bila 99 

puta. 

  

– U Beogradu ima skoro 31.000 penzionera sa penzijom od preko 50.000 dinara, a od njih skoro 

11.000 ima više od 100.000 dinara. I da li je normalno da oni i dalje plaćaju prevoz 33 dinara – 

naglasio je Petronijević. 

  

On je pozvao penzionere ĉija penzija ne prelazi iznos od 25.000 dinara, da dostave original 

poslednjeg penzionog ĉeka, kako bi ostvarili pravo na besplatnu ili povlašćenu godišnju kartu za 

javni prevoz u iznosu od 407 dinara. 

  

Dokumentaciju umesto penzionera mogu predati i treća lica, a umesto penzionog ĉeka mogu 

dostaviti original potvrdu PIO fonda o visini penzije ne stariju od 15 dana. 
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Lokacije na kojima mogu da se dostave ĉekovi i potvrde 

  

Na 14 lokacija u gradu penzioneri mogu izvaditi 

personalizovane karte, a radno  

vreme je do 20 sati svakog radnog dana. Predaja 

dokumentacije moţe se izvršiti na sledećim lokacijama: Apeks 

(„YU Biznis centar”, Bulevar Mihajla Pupina 10a), Lasta 

(Glavna autobuska stanica, šalter 4), Apeks (Tempo, Viline 

vode bb), GSP (TC Trg Republike), Apeks (Tempo auto-put za 

Zagreb 35), Lasta (Autobuska stanica Mladenovac), Lasta 

(Autobuska stanica Lazarevac), Lasta (Autobuska stanica 

Obrenovac), Lasta (Autobuska stanica Sopot), Lasta 

(Autobuska stanica Barajevo), GSP (Deligradska 10), GSP 

(Skenderbegova 47, šalteri 1, 2 ,3), Apeks (BeograĊanka, 

suteren, Masarikova 5), Apeks (Tempo Obrenovaĉki drum 4). 

Penzioneri: Eksperimentišu sa nama, to je 
uvredljivo i ponižavajuće 

M.Beljan  

Naĉin na koji poslednjih nekoliko meseci republiĉka i beogradska vlast eksperimentišu sa 

penzionerima je toliko uvredljiv i poniţavajući da se teško moţe opisati reĉima - kaţu u Udruţenju 

sindikata penzionera koji su zatraţili prijem kod gradonaĉelnika, kao i da se preispita odluka o 

poskupljenju prevoza za penzionere. 

Penzioneri se bune zbog poskupljenja prevoza 

U Udruţenju kaţu da se kola ponovo lome na starijima i da je izbacivanje starih ljudi iz prevoza 

bezobrazluk kakav se ne pamti. 

 

- Oko 260.000 penzionera u Beogradu obuhvaćeni su povećanjem cene karte 44 puta! Naš predlog 

je da godišnja karta bude 2.400 dinara, što bi moglo da proĊe, ali oni o time neće da razgovaraju. 

Gradonaĉelnik nije hteo da nas primi. To je poniţavanje ljudi koji su radili na stvaranju Beograda. 

Ali, neće ţive da nas zakopaju, imaćemo snage da im se odupremo. Penzioneri troše na lekove, 

izdrţavaju unuke...  - kaţe Milodar Vujasinović, predsednik Udruţenja sindikata penzionera Srbije 
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dodajući da će traţiti podršku i penzionera sa primanjima ispod 25.000 dinara, jer će i oni biti 

ugroţeni. 

 

Penzioneri ponovo traţe razgovor sa gradonaĉelnikom i da Skupština grada preispita svoju odluku. 

Rok koji daju gradskim vlastima je 1. februar. Kako kaţu pripremili su strategiju najbezbedniju za 

penzionere i tešku za vlast, ali za sada ne ţele da iznose detalje. 

  

Oni su najavili i da zbog teškog poloţaja penzionera planiraju veliko okupljanje u martu, kada 

vremenske prilike to dozvole. 

- Koristićemo sva demokratska sredstva - kaţe Miša Radojević potpresednik Udruţenja sindikata 

penzionera Srbije, dodajući da "prema ponašanju sadašnjih vlasti ispada da svi stariji od 65 godina 

treba da budu u kućnom protivoru". 
 

AMERIĈKA PONUDA ZA SMEDEREVSKU ĈELIĈANU 

Bez otkaza u Železari do 2020. godine 

Bojana AnĊelić/ Gordana Bulatović  

Ameriĉka kompanija „Esmark“ za preuzimanje Ţelezare Smederevo nudi investiciju od 400 miliona 

dolara i sigurna radna mesta u narednih pet godina. 

Ministar finansija Dušan Vujović zadovoljno trlja dlanove posle juĉerašnjeg otvaranja ponuda za 

smederevsku ţelezaru 

Ponude za dokapitalizaciju Ţelezare Smederevo otvorene su juĉe u Agenciji za privatizaciju. Kako 

se ispostavilo, jedina validna bila je ponuda kompanije „Esmark“. 

  

Od deset kompanija koje su poslale pisma zainteresovanosti, samo su Amerikanci otkupili tendersku 

dokumentaciju i platili 10.000 evra. Istu uplatu izvršio je i izvesni Imran Imrani iz Berlina, ali je 

ponuda odbijena jer prethodno nije podneo zahtev za otkup dokumentacije. 
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Kako „Blic“ saznaje, biznis plan „Esmarka“ napisan je na više od 

stotinu kucanih strana i sadrţi sve detalje ulaganja u srpsku ĉeliĉanu. 

Plan Amerikanaca je da do kraja 2015. uloţe 28 miliona dolara u 

pokretanje peći koja ne radi, uz obavezu da do kraja 2016. obe 

funkcionišu. Do tada će uloţiti 250 miliona dolara u kapital za rad, a 

ostalih 130 miliona investiraće u naredne ĉetiri godine. Kako 

saznajemo, „Esmark“ se obavezao i da neće otpustiti nijednog radnika 

do 2020. godine. 

 

S druge strane, Srbija će morati da otpiše dugove Ţelezare drţavnim 

poveriocima, zakljuĉno sa 31. decembrom 2013. godine. Da li će Srbija 

morati da investira u ĉeliĉanu zasad se još ne zna. To će zavisiti od 

zahteva „Esmarka“ i rezultata pregovora koji treba da budu završeni 

do 31. januara. Ministra finansija Dušana Vujovića nije zabrinulo to što 

se na tender javila samo jedna kompanija. 

 

- Ovo je pokušaj da se ĉeliĉani da treći ţivot. Prodaja 80 odsto udela 

Ţelezare povećaće proizvodnju do dva miliona tona godišnje, saĉuvaće 

radna mesta i povećati BDP. Za mene je vaţno to što će srpska ĉeliĉana 

poĉeti redovno da plaća obaveze, ukljuĉujući i plate - rekao je 

Vujović. 

 

Dugovanja Ţelezare su oko 370 miliona evra a drţava meseĉno tu kompaniju dotira sa oko 10 

miliona evra. Ţelezara trenutno radi sa 30 odsto kapaciteta i obrtom od 340 miliona evra godišnje. 

S punom proizvodnjom obrt bi bio 1,5 milijardi evra. 

 

Vulin:Zakon o radu doveo do pada nezaposlenosti 

Tanjug  

Ministar za rad, zapošljavanje, boraĉka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je danas da je 

Zakon o radu doveo do pada nezaposlenosti, koja je sada na stopi od 17,6 odsto i da će 2015. biti 

godina solidarnosti, što znaĉi da se mora zajedniĉki pomoći onima kojima je to zaista potrebno. 

Vulin je najavio niz akcija, u kojima će se koristiti vanbudţetska sredstva i da će traţiti od 

poslodavaca da poštuju zakon o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i da omoguće zapošljavanje 

mladih. 

„Esmark“ meĊu 

gigantima 

 

„Esmark stil grupa“ 

jedan je od vodećih 

preraĊivaĉa i 

distributera ameriĉkog 

valjanog ĉelika i treći po 

veliĉini proizvoĊaĉ 

ĉeliĉnih ploĉa u SAD. 

Vlasnik Dţejms Bušar, 

koji je kompaniju 

osnovao 2003. godine, 

potiĉe iz pitsburške 

porodice poznate po 

poslovima sa ĉelikom. 

Bave se i istraţivanjem 

gasa i nafte, ali i 

prodajom nekretnina. 
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Ministar je istakao da vlada radi stvari koje moraju da se urade, iako to nekada zvuĉi nepopularno. 

 

Vulin je podsetio da je pokrenuto mnogo stvari, poĉev od revizije invalidskih penzija, da su 

formirani timovi za borbu protiv prosjaĉenja i esksploatacije dece i da je donet zakon o 

zapošljavanju stranaca. 

 

 - Jedino smo ministarstvo u Evropi koje nije smanjilo socijalna davanja u godini krize -  rekao je 

Vulin. 

 

Na pitanje o budţetu za 2015. godinu i planu njegovog ministarstva, Vulin je odgovorio da nijedno 

socijalno davanje nije smanjeno, a da je povećan budţet za 16 milijardi dinara, zato što je 

obezbedjen tranzicioni fond. 

 

Prosvetari: Stav Ministarstva prosvete je da nema 
dogovora 

Beta  

Ĉetiri reprezentativna sindikata prosvetara saopštila su danas da je Ministarstvo prosvete Srbije 

zauzelo stav da neće biti dogovora o smanjenju plata, Posebnom kolektivnom ugovoru i izmenama 

Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. 

Kako se navodi u zajedniĉkom saopštenju Sindikata obrazovanja Srbije, Unije sindikata prosvetnih 

radnika Srbije, Granskog sindikata prosvetnih radnika "Nezavisnost" i Sindikata radnika u prosveti, 

sastanak sa ministrom SrĊanom Verbićem danas je trajao skoro tri sata, ali bez ikakvog uĉinka. 

  

"Sindikati su bili zateĉeni stavovima Ministarstva prosvete, a koji se odnose na štrajkaĉke zahteve. 

Oni su izriĉito glasili: 'Nema Posebnog kolektivnog ugovora, nema izmena Zakona o osnovama 

sistema obrazovanja i vaspitanja, nema novca'", navodi se u saopštenju. 

  

Prosvetni radnici su ocenili kao "neprimeren" predlog ministra prosvete da "treba razgovarati o 

prekidu štrajka jer novac nikada nije bio na pregovaraĉkom stolu". 
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Prema tvrdnjama sindikata, Poseban kolektivni ugovor je odjednom "postao sporan", jer je u 

suprotnosti sa sadašnjim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja, a sam Zakon će biti izmenjen 

"ko zna kada". 

  

Oĉekivanja sindikata da će ministar imati da kaţe i ponudi nešto novo nisu se obistinila, saopštili su 

prosvetari uz ocenu da je sastanak bio samo "kupovina vremena" ministra Verbića. 

  

Sindikati su zahtevali, a ministar je pristao, da Ministarstvo prosvete ponudi svoj predlog 

sporazuma sa sindikatima, u kome će biti jasno navedeni ustupci prosvetarima na osnovu kojih bi 

sindikati mogli da odluĉuju o prekidu štrajka, dodaje se u saopštenju. 

  

U ponedeljak će zajedniĉki štrajkaĉki odbor ĉetiri sindikata prosvete pristupiti pripremama za 

nastavak štrajka u prosveti. 
 

 

Повећан број захтева за пензију 

Због оштријих услова за пензионисање од 1. јануара 2015, у децембру 2014. само у Београду 

поднето 5.600 захтева за старосну пензију 

Измене Закона о пензијском и инвалидском осигурању, од 1. јануара ове године, а које 
прописују строже услове за пензионисање, главни су разлог што је до 31. децембра 2014. 
године Пензијском фонду филијале Београд стигло за 40 одсто више захтева за старосну 
пензију, него годину дана раније, кажу у ПИО фонду. 

Према последњим подацима Фонда у филијали Београд, највећој у Србији, у децембру 2014. 
године примљено је 5.600 захтева за остваривање права на старосну пензију. Пре годину дана, 
у децембру 2013. тај број је био 4.010. Разлика није мала – готово 40 процената више. 

У ПИО фонду кажу да је оволики број захтева потпуно очекиван, јер су сви, поготово жене, 
које по новом закону одлазе који месец старије у пензију, искористили прилику да по старом 
пропису оду у пензију. Законодавац је предвидео да се од ове године у пуну старосну пензију 
иде с 65 година живота и минимално 15 година стажа осигурања, с тим што се женама ова 
граница постепено подиже, а други основ за пуну старосну пензију је 45 година стажа, без 
обзира на године живота. 

У овој години за пуну старосну пензију жене ће морати да имају најмање 60 година и шест 
месеци живота. 

Када је реч о превременим пензијама, жене у текућој години у пензију могу отићи с 36,4 
година стажа и најмање 54,4 година живота, а мушкарци са 40 година стажа и најмање 55 
година старости. 
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У том случају сви они мораће да плаћају пенале од по 0,34 одсто за сваки месец пре 
навршених година живота прописаних за стицање старосне пензије, што укупно не може да 
прелази 20,4 одсто. 

У 2016. години захтев за превремену старосну пензију моћи ће да поднесу жене које у том 
тренутку имају 55 година и 37 година стажа, док би по старом закону у пуну старосну пензију 
ишле с 54 године и 36,4 година стажа. 

Сваке наредне године жене ће све старије ићи у превремену старосну пензију да би у 2024. 
години могле да се пензионишу с 60 година старости и 40 година радног стажа. 

Када је реч о условима за добијање породичне пензије услови се такође мењају па ће ова 
примања моћи да наследи удова која у 2015. години у тренутку смрти свог супруга има 52 
године живота. Удовац ће ове године породичну пензију моћи да наследи ако је у тренутку 
смрти своје супруге имао 57 година, да би у 2016. години ова примања могла да наследи жена 
удова која има 52,6 година и мушкарац старији за шест месеци, односно онај ко у том тренутку 
има 57,6 година. 

Мајке с троје деце и даље имају право на посебан стаж увећан за две године, с тим што ће се 
женама осигураницама с једним и двоје деце посебан стаж почети да обрачунава од 2032. 
године и то тако што ће оне с једним дететом имати увећање за шест месеци стажа, за двоје 
деце годину. Посебан стаж није пензијски стаж и њиме се не могу остварити услови за 
пензију, али утиче на повећање обрачунатог износа пензије. 

Ј. Петровић-Стојановић 

 

Од државе 200 евра, а газде 100 
 

Србија је у буџету за ову годину обезбедила транзициони фонд од 16 милијарди динара, 
из којег ће бити обезбеђене отпремнине за све раднике предузећа у реструктурирању 
која ће бити спасена 

Откази болни а јефтини 

и пронаћи новог купца. По обећању министра за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања Александра Вулина, нико од радника који ће ове године бити вишак неће отићи на 
улицу без отпремнине и одговарајућег социјалног пакета. 

Колико ће тачно радника остатити без посла ове године, што из предузећа у реструктурирању, 
што из јавног сектора, нико тачно не зна, али се процењује да је бројка повелика. Да су 
процене тачне говори и чињеница да је Влада Србије месец пре краја прошле године изменила 
Одлуку о утврђивању програма за решавање вишка запослених у процесу рационализације, 
реструктурирања и припреме за приватизацију, и то тако што је претходно утврђену висину 
отпремнине од 300 евра по години стажа смањила на 200. Том изменом тог документа сви 
радници који ће ове године остатити без посла добиће 100 евра по години стажа мање од оних 
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који су без посла остали пре новембра 2014. године. Сада запослени могу добити новчану 
накнаду и висини динарске противвредности 200 евра по години стажа, по средњем курсу на 
дан достављања спискова вишка запослених од послодавца, уз могућност месечног 
усклађивања динарске противвредности износа новчане накнаде. Дакле, радницима који ће 
сада бити технолошки вишак одговара што већа вредност евра јер ће добити више новца. 

Но, исплата отпремнине од 200 евра по години стажа је само једна од опција за решавање 
вишка запослених. По најновијој одлуци Владе Србије, истој оној којом је висина отпремнине 
смањена с 300 евра на 200, радници који буду проглашени вишком могу добити новчану 
накнаду у износу од десет просечних зарада у Републици по последњем објављеном податку 
Републичког завода за статистику. Та опција примењиваће се на запослене који имају више од 
десет година стажа осигурања. Затим, предвиђена је отпремнина у висини која је утврђена 
Законом о раду, дакле само за рад код последњег послодавца, али уз могућност упућивања на 
Биро рада уколико им до остваривања права на пензију недостаје две године. Ти радници, 
заправо, уместо готовине добијају две године новчану надокнаду с Бироа рада, биће им 
плаћени доприноси и тиме ће испунити услов за пензионисање. Рачуница показује да ће и они 
заправо добијати нешто мало више од 150 евра месечно, а да ће држава плаћати доприносе за 
пензијско и инвалидско осигурање. 

Но, мада су се синдикати побунили због тога што је Влада Србије пред крај прошле године 
мењала Одлуку о утврђивању програма за решавање вишка запослених и смањила новчане 
накнаде радницима, ипак треба нагласити да су отпремнине по новом Закону о раду које сада 
треба да исплаћују приватне газде далеко мање од оних које нуди држава као највећи 
послодавац. Наиме, измењене одредбе Закона о раду, које су ступиле на снагу крајем јула 
прошле године, измениле су ранији систем права запосленог коме престане радни однос као 
технолошком вишку. Сада  запосленима висина отпремнине не може бити нижа од збира 
трећине сопствене зараде за сваку навршену годину рада, и то код последњег газде који га и 
проглашава технолошким вишком. То пак значи да се радницима с више година радног стажа 
не признаје целокупан минули рад већ само онај који је провео код последњег послодавца. 

Љ. Малешевић 
  

Велике разлике 
Колико су отпремнине које добијају запослени код приватног газде мање најбоље илуструје 
рачуница: од државе радник који је технолошки вишак за годину добија 200 евра, а код 
приватног газде ће за пет година рада добити укупно 66.660 динара, односно нешто мало више 
од 100 евра по години стажа. Или, ако је радник код приватног газде имао бруто плату од 
40.000 динара, за десет година стажа добиће отпремнину од 133.320 динара, а од државе 
2.000 евра... 

 Најбоља могућност 

У програм решавања вишка запослених у јавном сектору и у предузећима у реструктурирању 
увршћена је и посебна новчана накнада у износу који представља збир шестоструке просечне 
месечне зараде остварене у Републици и производа преосталог броја месеци до испуњења 
првог услова за остваривање права на пензију. Тим радницима, заправо, припада 60 одсто 
просечне месечне зараде у Србији, а имају право да је примају пет година пре одласка у 
пензију. Како сада просечна плата износи нешто око 400 евра, то значи да њима у наредних 
пет година припада 240 евра месечно, што је више него што зарађују многи запослени за 
месец дана. 
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Радну књижицу има премало жена 
 

На подручју Србије, од укупног броја запослених жене чине 42 одсто, осносно запослено 
је 16 одсто мање жена него мушкараца, показало је истраживање Републичког завода за 
статистику. 

Највише запослених жена старо је између 45 и 54 године 

Највише запослених жена, скоро трећина, старо је између 45 и 54 године. Највише запослених 
мушкараца има у доби од 35 до 44 година, што чини 25,5 одсто запослених мушкараца. 

Истраживање је показало и да је међу женама више запослених међу онима које су удате (71 
одсто), док код ожењених мушкараца тај удео износи 66 одсто. Стопа радне активности жена 
које имају високо образовање већа је него код мушкараца с истим образовним нивоом, 
односно код жена износи 71, а код мушкараца 65 одсто. Истовремено, мушкарци у старосној 
групи од 15 до 64 године два пута више су самозапослени него жене и тај однос износи 29 
према 14 одсто. 

Неформално запослених и жена и мушкараца име више међу самозапосленим лицима него 
међу запосленим, и то у свим старосним групама. Највећи број неформално запослених су 
стари 65 и више година, код мушкараца 81,3 одсто, а код жена 51,6 одсто. 

Стопа незапослених жена износи 24 одсто, а мушкараца 21. Највећа стопа незапослености је 
код жена у старосној групи од 15 до 24 године и за 12 процентних поена већа је него код 
мушкараца, однос је 57 према 45 одсто. 

Пољопривредна газдинства су прилично остарела, тако да су њихови носиоци најбројнији међу 
лицима старијим од 65 година, од којих жене чине 47, а мушкарци 32 одсто. Жене чине 
изразиту већину међу члановима породице и рођацима који су обављали пољопривредну 
делатност на газдинству 62,9 одсто, док међу стално стално запосленим на газдинству чине 
изразиту мањину од 14,8 одсто. 

 

 

Najstariji građani nezadovoljni novim tarifnim sistemom 

Petronijević: Bune se bogati penzioneri 

AUTOR: N. DAVIDOVIĆ 

U Beogradu ima skoro 31.000 penzionera sa penzijom većom od 50.000 dinara, dok njih skoro 
11.000 primaju više od 100.000 dinara. Postavlja se pitanje da li je normalno da oni i dalje plaćaju 
prevoz 33 dinara meseĉno, izjavio je Dragomir Petronijević, ĉlan Gradskog veća. 

Prema njegovim reĉima, većina graĊana novi tarifni sistem prihvatila je sjajno, dok se „jedino 
bune bogati penzioneri, drţe konferencije za štampu i kriju se iza sindikata”. 
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– Skuplji je prevoz za penzionere koji primaju više od 50.000 dinara i oni neće više plaćati 33 dinara 
meseĉno, kao i što zaposleni neće plaćati sto puta skuplje od penzionera kao što je bio do sada 
sluĉaj. Netaĉna je informacija da poslodavci plaćaju kartu zaposlenom, jer karta ulazi u platu. Sa 
druge strane, najstariji graĊani ne plaćaju sami, jer im penzije isplaćuje drţava, dok se penzije 
isplaćuju od onoga što zarade zaposleni - objasnio je Petronijević i naglasio da je cena karte u 
Beogradu niţa u odnosu na Sofiju, Zagreb ili Atinu. 

Ĉlan Gradskog veća istakao je da je dosadašnji sistem bio neodrţiv, s obzirom na velike izdatke 
koje je prestonica morala da izdvaja za odrţavanje gradskog prevoza. 

- Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd" godišnje je Grad koštalo skoro 15 milijardi dinara i pet 
miliona litara goriva meseĉno, zbog ĉega je i napravljen novi tarifni sistem koji će omogućiti veću 
naplatu i bolju kontrolu. Smanjene su cene karata za skoro pola miliona ljudi - naveo je 
Petronijević. 

Penzioneri su do poĉetka 2015. godine bili podeljeni u dve kategorije i to do 65 i preko 65 godina 
starosti. Novim tarifnim sistemom koji će stupiti na snagu 1. februara, najstariji BeograĊani kartu 
za prevoz plaćaće na osnovu visine penzionog primanja. 

- Smanjili smo cene prevoza svima, a zaposlenima koji rade i zaraĊuju za sve nas cena meseĉne 
karte smanjena je za 8,7 odsto. Zaštićeni su penzioneri sa najniţom penzijom, a onima koji imaju 
veća primanja obezbeĊene su karte koje su tri puta niţe od karte za radnike - istakao je 
Petronijević. 

Lokacije za izradu personalizovane karte 

Najstariji BeograĊani moći će da izvade personalizovane karte svakog radnog dana do 20 ĉasova na 
14 mesta u gradu i to u : Apeksu („YU Biznis centar”, Bulevar Mihajla Pupina 10a, Tempo, Viline 
vode bb, Tempo auto-put za Zagreb 35, Masarikova 5, Tempo Obrenovaĉki drum 4 ), u Lasti (Glavna 
autobuska stanica, Autobuske stanice Mladenovac, Obrenovac, Lazarevac, Sopot i Barajevo) i u 
GSP-u (TC Trg republike, Deligradska 10, Skenderbegova 47). 

 

Udruženje sindikata penzionera Srbije traži 
sastanak sa gradonačelnikom 
Rok za dogovor do 1. februara 

AUTOR: BETA 

Udruţenje sindikata penzionera Srbije (USPS) zatraţilo je juĉe hitan sastanak sa gradonaĉelnikom 
Sinišom Malim, povodom odluke o novim cenama gradskog prevoza i najavilo "pruţanje otpora" 
ukoliko se ne postigne adekvatan dogovor do 1. februara, kada novi tarifni sistem stupa na snagu. 

- Biće otpora, ne sumnjajte u to. Oni bi najradije da nas sve vide u gasnoj komori, ali neće im 
uspeti - kazao je Milorad Vujasinović, predsednik Udruţenja sindikata penzionera Srbije na 
konferenciji za novinare. 
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On nije precizirao o kakvoj vrsti otpora će biti reĉ, pošto se još razvija strategija, ali poruĉio je da 
će otpor biti "bezbedan po penzionere, ali bolan po vlast". 

Prema njegovim reĉima, za penzionere bi bilo prihvatljivo da umesto dosadašnjih oko 400 dinara se 
uvede cena karte od dvesta za sve one koji imaju primanja veća od 13.000 dinara. Oko 45.000 
penzionera sa primanjima manjim od tog iznosa bilo bi osloboĊeno plaćanja. 

- Traţimo da nas primi gradonaĉelnik i da sa njim porazgovaramo. Rok je do 1. februara - kazao je 
Vujasinović i najavio da će najstariji sugraĊani istrajati u borbi protiv odluke o smanjenju penzija, 
a u martu se oĉekuju i protesti. 

 

NOVE CENE PREVOZA: Penzioneri najavili oštar 

otpor Bus Plusu i gradskoj vlasti 

Biće otpora, ne sumnjajte. Oni bi najradije da nas sve vide u gasnoj komori, ali neće uspeti", kazao 

je na konferenciji za novinare predsednik Udruţenja sindikata penzionera Srbije Milorad 

Vujasinović 

BEOGRAD - Udruţenje sindikata penzionera Srbije zatraţilo je danas sastanak sa gradonaĉelnikom 
Beograda Sinišom Malim, povodom odluke o novim cenama gradskog prevoza za penzionere, i 
najavilo "otpor" ukoliko dogovor ne bude postignut do 1. februara. 
"Biće otpora, ne sumnjajte. Oni bi najradije da nas sve vide u gasnoj komori, ali neće uspeti", 
kazao je na konferenciji za novinare predsednik Udruţenja sindikata penzionera Srbije Milorad 
Vujasinović. 
On je podsetio da su upravo današnji penzioneri na radnim akcijama izgradili Beograd i da sa njima 
"neće moći tako". 
On nije precizirao o kakvoj vrsti otpora će biti reĉ, pošto se još razvija strategija, ali je poruĉio da 
će taj otpor biti "bezbedan po penzionere, ali bolan po vlast". 
Ipak na današnjoj konferenciji za novinare ĉuo se i predlog da penzioneri umesto BusPlus kartica iz 
špilova karata izvuku dţokera i kontrolorima pokaţu "kartu koja menja sve ostale". 
Prema reĉima Vujasinovića za penzionere bi bilo prihvatljivo da umesto dosadašnjih oko 400 dinara 
uvede cena karte od dvesta dinara za sve one koji imaju primanja veća od 13.000 dinara. 
Oko 45.000 penzionera sa primanjim manjim od tog iznosa bilo bi osloboĊeno plaćanja. 
"Traţiomo da nas primi gradonaĉelnik i da sa njim porazgovaramo. Rok je do prvog februara", kazao 
je predsednik Udruţenja sindikata penzionera Srbije. On je najavio da će penzioneri istrajati i u 
borbi protiv odluke o smanjenju penzija, a u martu se oĉekuju i protesti tim povodom. 
Prema nedavnoj odluci penzioneri koji imaju primanja do 10.000 dinara dobijaju potpuno besplatan 
prevoz, što znaĉi da više neće plaćati ni sadašnjih 33,92 dinara meseĉno. Penzioneri koji primaju 
izmeĊu 10.000 i 25.000 dinara meseĉno plaćaće istu cenu karte kao i do sada, odnosno 407 dinara 
godišnje ili 33,92 dinara meseĉno. 
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Penzioneri sa primanjima većim od 25.000 dinara meseĉno su podeljeni u dve kategorije - 
penzioneri koji primaju od 25.000 do 50.000 dinara plaćaće ubuduće 990 dinara meseĉno. 
Penzioneri koji primaju više od 50 hiljada dinara plaćaće ubuduće meseĉno 1.495 dinara. 
Za ovu kategoriju novi sistem poĉinje da vaţi od 1. marta, tako da će oni u februaru plaćati 990 
dinara. Sa druge strane, ĉlan Gradskog veća Dragomir Petronijević ocenio je da novim sistemom 
naplate karata, koji stupa na snagu od 1. februara, pokazano da uz pojeftinjenje karata za gotovo 
pola miliona ljudi moţe da se poveća naplata. 
On je pozvao penzionere sa primanjima manjim od 25.000 dinara, da dostave original poslednjeg 
penzionog ĉeka, kako bi ostvarili pravo na besplatnu ili povlašćenu godišnju kartu za javni prevoz u 
iznosu od 407 dinara. 
Dokumentaciju umesto penzionera moţe predati i neko drugi, a umesto penzionog ĉeka mogu 
dostaviti original potvrdu PIO fonda o visini penzije ne stariju od 15 dana. On je ocenio da je 
dosadašnji sistem bio neodrţiv zbog izdataka većih od milijardu dinara meseĉno, koje je grad 
morao da izdvaja za odrţavanje gradskog prevoza. 
"GSP godišnje košta Grad Beograd 14,8 milijardi, pet miliona litara goriva mesecno, zbog ovoga i 
pravimo novi tarifni sistem koji će omogućiti veću naplatu i bolju kontrolu", kazao je Petronijević. 
On je naveo da je novim tarifnim sistemom sa ĉetiri kategorije napravljen pošteniji sistem. "Osim 
što smo smanjili cene za skoro pola miliona ljudi, zaštitili smo oko 60 odsto penzionera sa najniţim 
primanjima i obezbedili da ostali plaćaju tri ili dva puta niţe od zaposlenih koji imaju sliĉnu visinu 
plate", kazao je Petronijević. 
On je naveo da u Beogradu ima gotovo 31.000 penzionera sa penzijom većom 50.000 dinara, a od 
njih skoro 11.000 ima više od 100.000 dinara. "Da li je normalno da oni i dalje plaćaju prevoz 33 
dinara meseĉno ?" upitao je Petronijević. 
On je istakao da je većina graĊana novi tarifni sistem sjajno prihvatila, a "jedino se bune bogati 
penzioneri, koji drţe konferencije za štampu i kriju se iza sindikata". 
Petronijević je podsetio i da je cena karata koja je uvedena za penzionere u Beogradu niţa od cene 
karata u Sofiji, Zagrebu ili Atini ĉak i u Novom Sadu, ista je kao u Nišu i za tridesetak dinara skuplja 
nego u Subotici. 
 

N1 INFO 

Penzioneri najavljuju otpor BusPlusu: Biće bolno 

Izvor: Tanjug/Oksana Toskić 

Udruženje sindikata penzionera Srbije zatražilo je danas sastanak sa gradonaĉelnikom 

Beograda Sinišom Malim, povodom odluke o novim cenama gradskog prevoza za penzionere, i 

najavilo "otpor" ukoliko dogovor ne bude postignut do 1. februara. 

"Biće otpora, ne sumnjajte. Oni bi najradije da nas sve vide u gasnoj komori, ali neće uspeti", 

kazao je na konferenciji za novinare predsednik Udruţenja sindikata penzionera Srbije Milorad 

Vujasinović. 

Poruĉio je da su upravo današnji penzioneri na radnim akcijama izgradili Beograd i da sa njima 

"neće moći tako". 
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Vujasinović nije precizirao o kakvoj vrsti otpora će biti reĉ, pošto se još razvija strategija, ali je 

poruĉio da će taj otpor biti "bezbedan po penzionere, ali bolan po vlast". 

Ipak na današnjoj konferenciji za novinare ĉuo se i predlog da penzioneri umesto BusPlus kartica iz 

špilova karata izvuku dţokera i kontrolorima pokaţu "kartu koja menja sve ostale". 

Prema reĉima Vujasinovića za penzionere bi bilo prihvatljivo da umesto dosadašnjih oko 400 dinara 

uvede cena karte od dvesta dinara za sve one koji imaju primanja veća od 13.000 dinara. Oko 

45.000 penzionera sa primanjim manjim od tog iznosa bilo bi osloboĊeno plaćanja. 

"Traţimo da nas primi gradonaĉelnik i da sa njim porazgovaramo. Rok je do prvog februara", kazao 

je predsednik Udruţenja sindikata penzionera Srbije. 

Izvor: N1 info 

 

Grad: Karte pojeftinjuju za većinu 

Sa druge strane, ĉlan Gradskog veća Dragomir Petronijević ocenio je da novim sistemom naplate 

karata, koji stupa na snagu od 1. februara, pokazano da uz pojeftinjenje karata za gotovo pola 

miliona ljudi moţe da se poveća naplata. 

On je pozvao penzionere sa primanjima manjim od 25.000 dinara, da dostave original poslednjeg 

penzionog ĉeka, kako bi ostvarili pravo na besplatnu ili povlašćenu godišnju kartu za javni prevoz u 

iznosu od 407 dinara. 
 

 

 

 

http://rs.n1info.com/a25103/Vesti/BusPlus-dokumentacija-za-penzionere.html
http://rs.n1info.com/a25103/Vesti/BusPlus-dokumentacija-za-penzionere.html
http://rs.n1info.com/a25103/Vesti/BusPlus-dokumentacija-za-penzionere.html

