
1 

 

          

13. јануар  2015. 

                                        

  

 

 
 

 

SUMORNA SLIKA SRBIJEDržava hrani 35.000 gladnih;(str.2) 

Prosvetari nastavljaju štrajk, Ċacima ipak knjižice; (str.4) 

Požurili u penziju; (str.6) 

Gazdu mere prema plati;(str.7) 

Mali: Razmotrićemo primedbe penzionera;(str.8) 

Vuĉić piše Malom: Povoljniji prevoz za penzionere;(str.8) 

PRIVATIZACIJA ŽELEZARE Vlada prihvatila ponudu Esmarka;(str.10) 

Mali: Razumemo zahteve penzionera, želimo da izaĊemo u susret;(str.11) 

Udruženje sindikata penzionera protestuje zbog izjava Dragomira Petronijevića; (str.12) 

Vuĉić zatražio od Siniše Malog da reši problem cena Busplus dopuna za penzionere; (str.14) 

Udruženje sindikata penzionera protestuje zbog izjava Dragomira Petronijevića; (str.14) 

   ПРЕС КЛИПИНГ 



2 

 

Незапосленост диже притисак и нарушава здравље;(str.16) 

Град преиспитује нови ценовник за пензионере у јавном превозу;(str.17) 

Вучић од Малог тражи јефтинији превоз за пензионере;( str.19) 

"Bahati ĉinovnik nas zove bogatima";(str.20) 

Sindikat penzionera: Oštar protest Skupštini grada;(str.21) 

Penzioneri Skupštini grada: Izvrgavate nas ruglu!; (str.22) 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:528486-Drzava-hrani-35000-gladnih 

SUMORNA SLIKA SRBIJE Država hrani 35.000 gladnih 

 
M. Lj. Popović  

Po topao ruĉak jednom dnevno na 76 punktova narodne kuhinje u Srbiji, svakog dana doĊe više 

desetina hiljada graĊana 

PO topao ručak jednom dnevno na 76 punktova narodne kuhinje u Srbiji, svakog dana doĎe više 
desetina hiljada graĎana. Koliko je gladnih u našoj zemlji, govori i podatak da se spisak ljudi 
kojima je ovo jedini siguran obrok, u odnosu na pre pet godina, povećao za više od 15.000. Trećina 
korisnika su deca, a meĎu njima ima, prema podacima Crvenog krsta Srbije, i dosta radno 
sposobnih graĎana. 

Drţava je jednim toplim obrokom dnevno otkako je počela zima zbrinula 35.320 korisnika, ali je 

broj gladnih trenutno dvostruko veći. U stotinak opština u zemlji nije organizovana nikakva pomoć, 

pa ni u naznakama ne postoji podatak o broju potencijalnih gladnih ljudi kojima bi jedna porcija 

kuvanog jela bila potrebna. 

- Broj graĎana koji se obuhvate ovim programom realno je i veći nego što to naše brojke pokazuju - 

kaţe Vesna Milanović, generalni sekretar Crvenog krsta Srbije. - Naime, u jednoj sredini se 

priprema odreĎeni broj obroka u skladu sa mogućnostima, koje često ne prate potrebe 

stanovništva. Zato, kako bi toplim obrokom zbrinuo što veći broj najugroţenijih porodica, Crveni 

krst formira spisak korisnika tako da, na primer, petočlana porodica ima pravo na tri obroka, a 

druga dva obroka biće opredeljena drugoj porodici. S obzirom na to da korisnici nose kući hranu, 

jasno je da se u okviru porodice i deli, tako da je broj ljudi obuhvaćen ovom vrstom pomoći i veći. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:528486-Drzava-hrani-35000-gladnih
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U zimskim mesecima redovi ispred Narodnih kuhinja širom zemlje se povećavaju. Naime, leti se 

potreba za obrocima smanji, jer mnogi na sezonskim poslovima zarade i bar donekle zadovolje 

egzistencijalne potrebe. Zato iz drţavnog budţeta se za funkcionisanje narodnih kuhinja izdvaja 

novac tokom devet meseci godišnje. 

KOSOVOCRVENI krst Srbije ne distribuira hranu na Kosovo i Metohiju, ali nekoliko godina unazad 
isporučuje pakete hrane i sredstva za higijenu. Dva puta godišnje, u jesen i zimu, kamioni prevezu 
kontingent pomoći za 11.000 najugroţenijih porodica. 

- Zimi podelimo trostruko više obroka nego u letnjim mesecima - dodaje Milanović. - Tokom ovog 

perioda nam je uvek potrebno više sredstava nego inače. Još uvek imamo više potencijalnih 

korisnika nego hrane, ali ove godine i nekoliko novootvorenih kuhinja u Vojvodini i jednu u 

Babušnici. Godišnje isporučimo oko 4.000 tona hrane. Finansiranje zavisi od lokalnih vlasti, čija je 

obaveza da obezbede uslove, ali najveću pomoć, ipak, daje drţava. 

Najviše gladnih, ako je suditi prema broju korisnika narodne kuhinje, ranije je bilo u gradovima na 

jugu i jugoistoku zemlje. Poslednjih godina i u vojvoĎanskim mestima redovi ispred narodnih 

kazana sve su duţi. 

- Trenutno je najviše korisnika u Subotici - 1.500 - sabiraju u Crvenom krstu. - Standardno, dosta 

ljudi čeka obrok u Novom Pazaru - 1.300 dnevno, u Bujanovcu od narodne kuhinje ţivi 1.200 

graĎana, a u Kuršumliji 950 stanovnika dnevno uzme porciju kuvane hrane od volontera Crvenog 

krsta. 

Pravo na besplatan ručak, koji se sastoji od pola litre kuvanog jela i pola hleba, imaju korisnici 

materijalnog obezbeĎenja i pomoći (MOP), oni sa najniţim primanjima koji ne primaju nikakavu 

pomoć, samačka staračka domaćinstva, penzioneri sa najniţim prihodima... U sastavljanju ovih 

lista učestvuju centri za socijalni rad, CKS i opštine. Zato bi, kako ocenjuju u ovim organizacijama, 

svako pa i najmanje zavrtanje kase bilo - katastrofalno. 

- Očekujemo da neće biti smanjena sredstva za programe Crvenog krsta, ni na nivou drţave ni 

lokalnih samouprava jer će potrebe samo rasti - napominje sekretarka Crvenog krsta i dodaje da 

republička vlada za narodne kuhinje godišnje izdvaja 350 miliona dinara. Drţava plaća deset 

osnovnih artikala hrane za devet meseci, dopremanje artikala do svih sredina i distribuciju kuvanih 

obroka do punktova na kojima se obroci dele. Pored ovih sredstava, lokalne samouprave iz svog 

budţeta obezbeĎuju sredstva za troškove kuvanja, struje, magacina... 

Na "meniju" narodnog kazana nalaze se kupus, pasulj, krompir, Ďuveč, jaja, a kada je više donatora 

i novca, naĎu se i meso i riba. Hleb je obavezan. Korisnici vikendom dobijaju konzerve, jaja, 

nekada pirinač i makarone. 

MeĎu onima koji stoje u redu ispred šaltera narodne kuhinje ne bi li se prehranili nalaze se 

penzioneri sa minimalnim penzionim čekovima, porodica koje ţive samo od socijalne pomoći, ili 

imaju mesečna primanja manja od 6.000 - 7.000 dinara, bolesnih ljudi nesposobnih za rad. Ipak, 
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dosta je i onih koji su, poslednjih godina, u tranziciji ostali bez posla, pa im je porcija pasulja iz 

javnog kazana jedini obrok u toku dana. 

- Dosta je i dece koja su na našim spiskovima - trenutno je 11.978 onih koji imaju manje od 18 

godina - kaţe Milanović. - Ipak, ova brojka se gotovo svakodnevno menja, jer neka deca postaju 

punoletna, dok druga prestaju da budu naši korisnici, a uključuju se neki novi mališani. 

 

PAKETI ZA 54.000 PORODICA 

PORED kuvanog obroka, Crveni krst je i ove godine obezbedio pakete hrane i higijenska sredstva za 

54.000 najugroţenijih porodica u 105 opština. U paketu hrane se našlo brašno, ulje, pirinač, pasulj, 

testenina, mesne konzerve, paštete, sardine, so, šećer. Od higijene najsiromašniji dobili su 

deterdţent za sudove i veš, šampon, sapun, toaletni papir, pastu za zube, penu za brijanje i brijač. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:528566-Prosvetari-nastavljaju-strajk-djacima-ipak-

knjizice 

Prosvetari nastavljaju štrajk, Ċacima ipak knjižice 
I. Mićević  

Prosvetni sindikati odluĉili da nastave sa protestom, ali i da zakljuĉe ocene. Uslov za 

normalizaciju nastave novac, a to Vlada ne može da im da 

 
PREGOVORI sindikata i Ministarstva prosvete zapali su u pat-poziciju, a štrajku se ne vidi kraj. 
Vlada sindikalcima neće vratiti plate na staro, a oni neće da obustave štrajk ako ne dobiju novac. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:528566-Prosvetari-nastavljaju-strajk-djacima-ipak-knjizice
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Sindikati su u ponedeljak odlučili da nastavljaju protest i u drugom polugodištu, ali su školama ipak 
preporučili da odrţe odeljenska veća i zaključe ocene. 

Časovi od pola sata nastaviće se i u drugom polugodištu, kaţu u sindikatima, ali regularnost prvog 

polugodišta nije dovedena u pitanje, jer će svi zaključiti ocene. 

- Ostalo je oko 150 škola u kojima deca nisu dobila knjiţice. Preporučili smo tim školama da odrţe 

odeljenska veća i zaključe ocene - kaţe za „Novosti“ Miodrag Sokić, predstavnik Sindikata radnika u 

prosveti. - To nije gest izvinjenja Ministarstvu prosvete, već samo ne ţelimo da jedan mali broj 

dece bude u nepovoljnijem poloţaju u odnosu na većinu. 

U Ministarstvu prosvete, sa druge strane, potvrĎuju da će sindikatima ponuditi predlog sporazuma o 

prekidu štrajka. Saznajemo, meĎutim, da u tom sporazumu neće nuduti nikakav novac, jer MMF ne 

dozvoljava da se ijedan dinar više u ovoj godini potroši na zarade. Prosvetari boljem materijalnom 

poloţaju mogu da se nadaju tek dogodine. 

- Mere štednje koje Vlada Republike Srbije primenjuje planirane su i najavljene još u maju prošle 

godine, i mi moramo postupiti u skladu sa njima, inače neće biti efekta. Zbog toga ni prosvetni 

radnici ne mogu biti izuzeti iz smanjenja plata u iznosu od 10 odsto - podseća ministar prosvete 

SrĎan Verbić. - Što se ostalih zahteva sindikata tiče - a to su potpisivanje kolektivnog ugovora, 

izmene Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i što hitnije uvoĎenje platnih grupa i 

razreda u javnu upravu - ponavljam da je najveći deo ovih zahteva već ispunjen. 

Sindikati ipak nisu zadovoljni, očekuju novac, jer tvrde da ga ima u samom prosvetnom sistemu, 

samo da ga treba preraspodeliti. Prema rečima Miodraga Sokića, predstavnika Sindikata radnika u 

prosveti, novac bi mogao da se uzme od nauke ili drugih stavki iz prosvetnog budţeta i potroši na 

prosvetarske plate. 

- Traţili smo da uĎemo u komisiju, da vidimo koliko para ima u prosveti, ali nam to nije omogućeno 

- kaţe Sokić. - Istekao je rok od 45 dana u kom je trebalo da bude gotov predlog kolektivnog 

ugovora. Dobili smo 26 primedaba na 14 članova našeg predloga, a Ministarstvo finansija se još nije 

ni izjasnilo. Ne znamo ni šta će biti sa tim, a ovoliko čekanje izgleda kao opstrukcija. 

On kaţe da ni od Verbićevog predloga sporazuma o prekidu štrajka ne očekuje mnogo. 

 

SKRAĆENI ĈASOVI - SPORNA MATURA? 

AKO se nastava sa skraćenim časovima, koja traje još od oktobra, nastavi i u drugom polugodištu, 

moglo bi da bude dovedeno u pitanje i odrţavanje male mature. Ali to nije argument sindikatima 

da obustave štrajk. I ako roditelji budu traţili da se ukine polaganje završnog ispita, Sokić krivicu 

ne vidi u sindikatima, već isključivo u Ministarstvu prosvete. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:528488-Pozurili-u-penziju 

Požurili u penziju 
J. Ž. SKENDERIJA  

Gotovo 40 odsto više zahteva za penziju podneto je tokom decembra prošle godine 

Republiĉkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje u odnosu na isti mesec 2013. 

GOTOVO 40 odsto više zahteva za penziju podneto je tokom decembra prošle godine Republičkom 
fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje u odnosu na isti mesec 2013. godine. Stroţi uslovi koji 
vaţe od 1. januara ove godine naterali su i one koji to moţda nisu ţeleli da napuste radno mesto, s 
obzirom na to da bi im se radni vek po novim propisima produţio za nekoliko godina. 

Prema poslednjim podacima, u beogradskoj filijali PIO fonda, najvećoj u Srbiji, u decembru 2014. 
godine primljeno je 5.600 zahteva za ostvarivanje prava na starosnu penziju, dok je pre godinu 
dana, u decembru 2013, taj broj iznosio 4.010. Statistika za ostale filijale biće obraĎena ovih dana, 
gotovo je sigurno, da će u Srbiji biti za trećinu više penzionera nego lane u isto vreme. 

- Porast broja zahteva je potpuno očekivan, jer su svi, pogotovo ţene, koje po novom zakonu 
odlaze šest meseci kasnije u penziju, iskoristili priliku da po starom propisu napuste radno mesto - 
kaţu u PIO. - Zakon nalaţe da se od ove godine u punu starosnu penziju ide s 65 godina ţivota i 
minimalno 15 godina staţa osiguranja, s tim što se ţenama ova granica postepeno podiţe, da bi do 
2032. bila u ravni sa muškarcima. Drugi osnov za punu penziju je 45 godina staţa, bez obzira na 
godine ţivota. 

PORODIČNAPORODIČNU penziju po novom zakonu moći će da nasledi udovica koja u 2015. godini u 
trenutku smrti svog supruga ima 52 godine ţivota, dok udovac u trenutku smrti svoje supruge treba 
da ima 57 godina. Već u 2016. godini ova primanja mogla bi da nasledi udova koja ima 52,6 godina i 
muškarac stariji za šest meseci, odnosno onaj ko u tom trenutku ima 57,6 godina. 

Milivoju Ţivkoviću, koji je počeo da radi sa navršenih 18 godina, novi zakon nimalo ne ide naruku. 
On sa navršene 62 godine ţivota ima nešto više od 43 godina radnog staţa, s obzirom na to da je 
imao mirovanje osiguranja za vreme vojnog roka. Realno, mogao bi da privreĎuje još koju godinu, 
ali se boji da zdravstveno neće izdrţati ispunjenje novih zakonskih uslova. 

- Da nisam iskoristio odredbe starog zakona, morao bih da radim još nepune tri godine dok ne 
napunim 65 godina ţivota - kaţe Ţivković. - Nisam siguran da bih mogao toliko, a da nisam podneo 
zahtev poslednjih dana stare godine, moja penzija bi zbog kaznenih poena bila niţa za oko 10 
odsto. To na iznos od otprilike 33.000 dinara, kolika će mi biti penzija, i nije malo. 

Svake godine filijale Fonda PIO u decembru imaju veći broj zahteva za ostvarivanje prava na 
starosnu penziju u odnosu na prethodne mesece u godini, a ove godine broj primljenih zahteva je 
upadljivo veći. 

- Zbog novih uslova za ostvarivanje prava, koji su stupili na snagu 1. januara 2015. godine, svi 
osiguranici, a naročito ţene, koji su ispunjavali jedan od uslova po tada vaţećem zakonu podneli su 
zahtev za ostvarivanje prava, kako ne bi od januara bili pod nadleţnošću restriktivnijih uslova 
novog zakona o PIO - objašnjavaju u PIO. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:528488-Pozurili-u-penziju
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KAZNENI POENI 

U 2015. godini za punu starosnu penziju ţene će morati da imaju najmanje 60 godina i šest meseci 
ţivota, dok u prevremenu mogu otići sa 36,4 godina staţa i najmanje 54,4 godine ţivota, a 
muškarci sa 40 godina staţa i najmanje 55 godina starosti. U tom slučaju svi oni moraće da plaćaju 
penale od po 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih godina ţivota propisanih za sticanje starosne 
penzije, što ukupno ne moţe da prelazi 20,4 odsto. 

U 2016. godini zahtev za prevremenu starosnu penziju moći će da podnesu ţene koje u tom 
trenutku imaju 55 godina i 37 godina staţa, dok bi po starom zakonu u punu starosnu penziju išle s 
54 godine i 36,4 godina staţa. Svake naredne ţene će sve starije ići u prevremenu starosnu penziju 
da bi u 2024. godini mogle da se penzionišu sa 60 godina starosti i 40 godina radnog staţa. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:528487-Gazdu-mere-prema-plati 

Gazdu mere prema plati 
J. Ž. Skenderija  

Redovna i solidna zarada jedini su parametri prema kojima radnici u Srbiji ocenjuju svog 

poslodavca 

REDOVNA i solidna zarada jedini su parametri prema kojima radnici u Srbiji ocenjuju svog 
poslodavca. Većina će zaboraviti sve mane svog gazde ukoliko on poštuje datum isplate. S druge 
strane, odgovornost prema poslu i nivo komunikacije sa radnikom jeste ono što najviše smeta 
poslodavcima u Srbiji. Čak 37 odsto gazda smatra zaposlene neodgovornima, dok je ovakva ocena u 
zemljama Evropske unije na nivou ispod 15 procenata, pokazuju istraţivanja Unije poslodavaca. 

Analiza je pokazala da su najveće mane onih koji tek traţe posao praktično predznanje o prirodi 

posla, njihove konkretne veštine i znanje o organizaciji rada u praksi. To je sve ono što se ne moţe 

steći u školskim klupama. 

- Odnos izmeĎu poslodavca i zaposlenog je individualan i različit - kaţe za "Večernje novosti" 

Nebojša Atanacković, predsednik Unije poslodavaca Srbije. - Sve to zavisi od samog poslodavca, 

zaposlenog, firme, situacije u kojoj se ona trenutno nalazi. U onim preduzećima koja su nastajala 

iz malih preduzetničkih radnji, radnici i poslodavci imaju odličan odnos, što se ne moţe reći za 

privatizovane firme, gde često iz raznoraznih razloga plate nisu isplaćivane na vreme. 

Naš sagovornik navodi da je radnik zadovoljan kada prima redovno platu i kada je ona pristojna, 

dok zadovoljstvo poslodavca zavisi od toga kako firma posluje i od atmosfere meĎu radnicima. 

LOJALNOSTPRILIKOM izbora za najboljeg poslodavca u Srbiji, zaposleni su kao najbolje ocenili svoju 
lojalnost, meĎuljudske odnose i radne uslove, dok je oblast koju su ocenili najniţom ocenom na 
nivou svih kompanija - korporativna komunikacija. 

- Kada radnicima ne date priliku da se bune, štrajkuju i traţe povišice, to znači da imate zajednički 

interes, odnosno oni rade za platu, a vi ostvarujete dobit i svi su zadovoljni - objašnjava 

Atanacković. - U Srbiji, srećom, nisu uspostavljeni kapitalistički odnosi, bez emocija, kao, recimo, 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:528487-Gazdu-mere-prema-plati
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u Americi, što je dobro. Svoje radnike gledam kao ljude sebi ravne, ali, naţalost, ima i onih koji se 

postave kao da su gazde ne samo nad imovinom, već i nad ljudima koji za njih rade. Poslodavac je 

vlasnik kapitala, ali ne i radnika. 

Za Ranku Savić, predsednicu Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Srbije, problem je 

sistemski i nemoguće je motivisati radnike da budu produktivniji i efikasniji kada znaju da 

zaposleni u javnom sektoru, radili ili ne, imaju za 30 odsto veću platu od onih u proizvodnji. 

- Činjenica da drugi zaraĎuju i za prve, dovodi do pada zainteresovanosti i nedostatka motivacije - 

kaţe Savićeva. - Nisu zadovoljni, meĎutim, ni poslodavci. Istraţivanja pokazuju da tek trećina 

menadţera ceni rad svojih zaposlenih. 

http://www.novosti.rs/vesti/beograd.74.html:528501-Mali-Razmotricemo-primedbe-penzionera 

Mali: Razmotrićemo primedbe penzionera 
M. Lj. P.   

Beograd će razmotriti zahteve Udruženja sindikata penzionera koji se tiĉu novog tarifnog 

sistema javnog gradskog prevoza, najavio je gradonaĉenik Siniša Mali 

GRAD Beograd će razmotriti zahteve Udruţenja sindikata penzionera koji se tiču novog tarifnog 
sistema javnog gradskog prevoza, najavio je gradonačenik Siniša Mali, i dodao da je novi sistem je 
mnogo realniji od prethodnog, ali će uprava pokušati da naĎe rešenje kojima će i penzioneri biti 
zadovoljni. 

Od 1. februara primenjivaće se novi sistem naplate prevoza. Sada će najstariji sugraĎani biti 

podeljeni na četiri kategorije, u zavisnosti od visine primanja. 

- Razumem nezadovoljstvo penzionera koji imaju primanja viša od 25.000 dinara, jer ovo jeste 

velika razlika u odnosu na ono što su ranije plaćali - izjavio je Mali. - Pokušaćemo, ipak, da naĎemo 

način da im izaĎemo u susret. Razmotrićemo sve varijante i nastojaćemo da naĎemo rešenje kojim 

će svi biti zadovoljni. 

http://www.novosti.rs/vesti/beograd.74.html:528567-Vucic-pise-Malom-Povoljniji-prevoz-za-penzionere 

Vuĉić piše Malom: Povoljniji prevoz za penzionere 
Tanjug 

Premijer Aleksandar Vuĉić uputio je pismo gradonaĉelniku Beograda Sinišom Malom u kojem 

mju predlaže da pronaĊe rešenje kako bi penzioneri mogli da koriste gradski prevoz po 

povoljnijoj ceni 

Premijer Aleksandar Vučić uputio je pismo gradonačelniku Siniši Malom u kojem mu je predloţio da 
naĎe rešenje kako bi penzioneri mogli po povoljnijoj ceni da se voze gradskim prevozom, a tim 
povodom danas je zasedala i Radna grupa koja je radila na izradi novog tarifnog sistema. 

http://www.novosti.rs/vesti/beograd.74.html:528501-Mali-Razmotricemo-primedbe-penzionera
http://www.novosti.rs/vesti/beograd.74.html:528567-Vucic-pise-Malom-Povoljniji-prevoz-za-penzionere
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Premijer je u pismu gradonačelniku, kako se navodi na sajtu Blica, izneo stav "da su penzioneri već 

dovoljno pogoĎeni neodgovornom politikom koja je prethodnih godina voĎena i da bi poskupljenje 

prevoza dodatno pogoršalo njihov poloţaj". 

On je, kako se dodaje, predloţio gradonačelniku da naĎe rešenje za taj problem. 

Mali je, nakon konsultacija sa premijerom, sa svojim timom razgovarao o nalaţenju načina kako bi 

penzioneri mogli po povoljnijoj ceni da se voze javnim prevozom, od one koja je predviĎena novim 

tarifnim sistemom koji počinje da vaţi 1. febuara. 

Gradonačelnik je, kako je saopštila Gradska uprava, rekao da se razmatra kako da se naĎe rešenje 

za cene karata za penzionere, te da Gradska uprava razume njihove zahteve i ţeli da im izaĎe u 

susret. 

"Sazvao sam danas Radnu grupu koja je radila na izradi novog tarifnog sistema, kako bismo zajedno 

našli prihvatljivije rešenje za penzionere čija su primanja viša od 25.000 dinara", rekao je Mali. 

Prema njegovim rečima, Radna grupa je prethodnih meseci radila na novom tarifnom sistemu i 

nuĎena su mu rešenja koja nisu bila prihvatljiva, jer su podrazumevale više cene karata za veći 

broj penzionera. 

"Uzeli smo u obzir da zaposleni koji imaju na primer platu 25.000 dinara plaćaju punu cenu karata i 

doneli smo odluku da bi trećina cene te mesečne karte za penzionere sa istim primanjima bila 

realna", rekao je gradonačelnik. 

On je dodao da ovo i dalje nisu ekonomske cene, jer će Grad nastaviti da subvencioniše GSP, ali te 

subvencije moraju biti manje nego što su bile do sada. 

Gradski menadţer Goran Vesić rekao je ranije danas za Studio B da će biti razmotreni zahtevi 

penzionera. 

Prema njegovim rečima, Grad će u narednom periodu nastojati da se naĎe rešenje kojim će svi biti 

zadovoljni i da je prethodni sistem bio neodrţiv. 

Prema novom tarifnom sistemu, penzioneri su podeljeni u četiri kategorije, i to tako što bi se svi 

koji imaju do 10.000 dinara penzije, a u Beogradu ih je oko 12.000, vozili potpuno besplatno. 

Penzioneri sa penzijama od 10.00 do 25.000 dinara i dalje bi godišnje plaćali 407 dinara. Za 

penzionere čija su primanja od 25.000 do 50.000 mesečno je predviĎeno da plaćaju 990 dinara, dok 

oni sa penzijama većim od 50.000 treba da plaćaju 1.495 dinara mesečno, što je polovina markice 

za zaposlene. 

Ta odluka gradskih vlasti izazvala je brojne reakcije udruţenja penzionera, koja su navela da to 

predstavlja teţak udar za njih i povredu stečenih prava. 
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Tako je danas Udruţenje sindikata penzionera Srbije uputilo oštar protest Skupštini grada sa 

zahtevom da se ogradi od stava člana Gradskog veća Dragomira Petronijevića, koji je izjavio da se 

zbog novog tarifnog sistema bune samo bogati penzioneri, ukazujući da drţava penzije isplaćuje od 

onoga što zarade zaposleni. 

U saopštenju se podseća da su penzioneri tokom svog rada uplaćivali doprinose PIO fondu, "verujući 

da će ţiveti u drţavi koja će joj garantovati zakonom ostvarena prava i prinadleţnosti". 

Kaţu i da predloţeni tarifni sistemi uvodi svojevrsnu diskriminaciju meĎu graĎane koji će i tu 

doţivljavati poniţenje zbog obaveze da pokazuju i dokazuju gradskim sluţbama visinu svojih 

prihoda svakog meseca. 

Mediji su nedavno objavili izjavu člana veća Dragomira Petronijevića da je novi tarifni sistem 

većina graĎana sjajno prihvatila, a "da se jedino bune bogati penzioneri, koji se kriju iza sindikata". 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/525883/PRIVATIZACIJA-ZELEZARE-Vlada-prihvatila-ponudu-Esmarka 

PRIVATIZACIJA ŽELEZARE Vlada prihvatila ponudu 
Esmarka 

Tanjug  

Vlada Srbije prihvatila je danas ponudu kompanije Esmark Juroup B.V iz Amsterdama za strateško 

parterstvo u Ţelezari Smederevo, a slede pregovori sa izabranim ponuĎačem radi zaključivanja 

ugovora, saopštila je Kancelarija sa saradnju s medijima. 

 Vlada je ponudu Esmarka prihvatila nakon razmatranja izveštaja Komisije za sprovoĎenje modela 

strateškog partnerstva u postupku privatizacije Ţelezare. 

Inače, za privatizaciju Ţelezare su ranije bila raspisana dva tendera na koja se nije javio nijedan 

ponuĎač. 

 

Na treći tender raspisan u decembru prijavljena su tri ponuĎača od kojih je jedina validna bila 

ponuda kompanije Esmark. 

 

Javnim pozivom za izbor strateškog partnera za dokapitalizaciju Ţelezare ponuĎena je kupovina 

udela od 80,01 odsto, a vlasnik preostalih 19,99 odsto bi ostala drţava. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/525883/PRIVATIZACIJA-ZELEZARE-Vlada-prihvatila-ponudu-Esmarka
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Osnivač i prvi čovek Esmark stil grupe Dţejms Bušar je ranije rekao Tanjugu da će ta kompanija, 

ukoliko pobedi na tenderu, u srpsku čeličanu uloţiti 400 miliona dolara u narednih nekoliko godina, 

kao i da neće biti otpuštanja. 

 

On je istakao da bi Esmark samo u 2015. investirao 28 miliona dolara u smederevsku Ţelezaru, da bi 

se pokrenula druga visoka peć koja već neko vreme ne radi, a ulagalo bi se, kaţe, i u centralnu 

fabriku. 

  

Ţelezara je prvi put prodata nakon stečaja u martu 2003. američkom "Ju-Es stilu" za 23 miliona 

dolara i do početka 2012. je bila veliki izvoznik i obuhvatala do 13 odsto ukupnog izvoza Srbije. 

 

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

jedan dolar. 

 

Drţava sada mesečno pomaţe proizvodnju u Ţelezari sa oko 10 miliona dolara. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/525977/Mali-Razumemo-zahteve-penzionera-zelimo-da-izadjemo-u-susre 

Mali: Razumemo zahteve penzionera, želimo da 
izaĊemo u susret 

Tanjug  

Gradonačelnik Siniša Mali danas je, nakon konsultacija sa premijerom Aleksandrom Vučićem, sa 

svojim timom razgovarao o nalaţenju načina kako bi penzioneri mogli po povoljnijoj ceni da se 

voze javnim prevozom, od one koja je predviĎena novim tarifnim sistemom koji počinje da vaţi 1. 

febuara. 

Mali je, kako je saopštila Gradska uprava rekao da se razmatra kako da se naĎe rešenje za cene 

karata za penzionere, te da Gradska uprava razume njihove zahteve i ţeli da im izaĎe u susret. 

 

Prethodno je premijer Vučić uputio pismo Malom u kojem mu je predloţio da naĎe rešenje kako bi 

penzioneri mogli po povoljnijoj ceni da se voze gradskim prevozom. 

 

"Sazvao sam danas Radnu grupu koja je radila na izradi novog tarifnog sistema, kako bismo zajedno 

našli prihvatljivije rešenje za penzionere čija su primanja viša od 25.000 dinara", rekao je Mali. 

http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/525977/Mali-Razumemo-zahteve-penzionera-zelimo-da-izadjemo-u-susret
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Prema njegovim rečima, Radna grupa je prethodnih meseci radila na novom tarifnom sistemu i 

nuĎena su mu rešenja koja nisu bila prihvatljiva, jer su podrazumevale više cene karata za veći 

broj penzionera. 

 

"Uzeli smo u obzir da zaposleni koji imaju na primer platu 25.000 dinara plaćaju punu cenu karata i 

doneli smo odluku da bi trećina cene te mesečne karte za penzionere sa istim primanjima bila 

realna", rekao je gradonačelnik. 

 

On je dodao ovo i dalje nisu ekonomske cene, jer će Grad nastaviti da subvencioniše GSP, ali te 

subvencije moraju biti manje nego što su bile do sada. 

Mali je naveo da je neodgovorna politika prethodnih vlasti dovela do trenutne situacije, ali da ipak 

treba da se nadje rešenje za navedeni problem. 

 

"Kada zateknete gradska preduzeća koja jedva stoje na nogama, prinuĎeni ste na ovakve mere. Ovo 

su teške odluke, ali ćemo da razgovaramo sa onima na koje su mere usmerene i nadam se da ćemo 

uspeti da doĎemo do konačnih reš šenja. Moramo da uzmemo u obzir i da GSP mora da pruţi bolji 

kvalitet usluge graĎanima i da im obezbedimo veću sigurnost", zaključio je Mali. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/525967/Udruzenje-sindikata-penzionera-protestuje-zbog-izjava-Dragomira-

Petronijevica 

Udruženje sindikata penzionera protestuje zbog 
izjava Dragomira Petronijevića 

Tanjug  

Udruţenje sindikata penzionera Srbije uputilo je danas oštar protest Skupštini Beograda sa 

zahtevom da se ogradi od stava člana veća Dragomira Petronijevića koji je nedavno izjavio da se 

zbog novog tarifnog sistema bune samo bogati penzioneri, ukazujući da drţava penzije isplaćuje od 

onoga što zarade zaposleni. 

Dragomir Petronijević (SNS), gradski većnik, u petak je izjavio da se protiv novog tarifnog sistema 

bune "samo bogati penzionera" 

Udruţenje sindikata penzionera Srbije, ovim saopštenjem je uputilo oštar protest čelnicima 

Skupštine grada sa zahtevom da se ogradi od stava člana veća. 

http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/525967/Udruzenje-sindikata-penzionera-protestuje-zbog-izjava-Dragomira-Petronijevica
http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/525967/Udruzenje-sindikata-penzionera-protestuje-zbog-izjava-Dragomira-Petronijevica
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Mediji su nedavno objavili izjavu člana veća Dragomira Petronijevića da je novi tarifni sistem 

većina gradjana sjajno prihvatila, a „ da se jedino bune bogati penzioneri, koji se kriju iza 

sindikata” . 

 

Udruţenje je ogorčeno istupom člana veća i takva ocena je, kako se navodi u njihovom saopštenju, 

ne samo netačna već predstavlja svestan pokušaj konfrontacije penzionera sa zaposlenima i 

nameru da se pred javnošću u teškom ekonomskom trenutku odgovornost za pad standarda prebaci 

na populaciju koja je završila svoj radni vek. 

 

U saopštenju se podseća da su penzioneri tokom svog rada uplaćivali doprinose PIO fodnu "verujući 

da će ţiveti u drţavi koja će joj garantovati zakonom ostvarena prava i prinadleţnosti". 

 

"Umesto toga, penzioneri doţivaljavaju da ostaju bez zasluţenih penzija, ali više od toga, da budu 

javno poniţavani od jednog gradskog činovnika, koji takoreći nije ni počeo da uplaćuje sopstveni 

doprinos za penziju", navedeno je u saopštenju. 

 

TakoĎe, dodaje se da se član veća prezrivo poneo prema graĎanima kojih u Srbiji ima skoro milion i 

700 hiljada. 

 

"Njegov cinizam, neprimeren civilizovanim ljudima, ide toliko daleko da one penzionere koji imaju 

penzije iznad 50.000 dinara naziva bogatim penzionerima, izvrgavši ih pri tom ruglu, verovatno sa 

ciljem da izazove protiv njih gnev onih naših sugraĎana koji imaju penzije niţe od 50.000 dinara", 

ističu u Udruţenju. 

  

Kaţu i da predloţeni tarifni sistemi koje od februara ima nameru da primeni Gradska skupština, 

odnosno GSP, uvode svojevrsnu diskriminaciju meĎu graĎane koji će i tu doţivljavati poniţenje 

zbog obaveze da pokazuju i dokazuju gradskim sluţbama visinu svojih prihoda svakog meseca. 

 

"Da li uvoĎenje takve prakse najavljuje i druge mere, da li će penzioneri morati ubuduće da 

pokazuju svoje čeklove od penzije i prilikom kupovine hleba, mleka, lekova i drugih proizvoda i 

plaćati ih na osvovu iznosa na penzijskom čeku. Ovakva sramna i nezakonita diskriminacija, koliko 

nam je poznato, nije zabeleţena nigde u savremenom svetu", upitali su u oni u saopštenju. 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/525321/Petronijevic-Bune-se-samo-bogati-penzioneri
http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/525321/Petronijevic-Bune-se-samo-bogati-penzioneri
http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/525321/Petronijevic-Bune-se-samo-bogati-penzioneri
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http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/525873/Vucic-zatrazio-od-Sinise-Malog-da-resi-problem-cena-Busplus-dopuna-za-

penzionere 

Vuĉić zatražio od Siniše Malog da reši problem cena 
Busplus dopuna za penzionere 

M. B.  

Premijer Aleksandar Vučić je gradonačelniku Beograda Siniši Malom uputio pismo u kojem traţi da 

naĎe rešenje kako bi penzioneri mogli po povoljnijoj ceni da se voze gradskim prevozom, od one 

koja počinje da vaţi 1. februara, saznaje „Blic". 

Kako saznajemo, premijer je u pismu izneo stav "da su penzioneri već dovoljno pogoĎeni 

neodgovornom politikom koja je prethodnih godina voĎena i da bi poskupljenje prevoza dodatno 

pogoršalo njihov poloţaj". On je predloţio gradonačelniku da iznaĎe rešenje za ovaj problem. 

  

Novim tarifnim sistetom u gradskom prevozu predviĎeno je da penzioneri koji imaju penzije veće 

od 25.000 dinara plaćaju prevoz znatno skuplje nego do sada. 

  

Ova odluka gradskih vlasti izazvala je ţestoke reakcije udruţenja penzionera koji su naveli da to 

predstavlja teţak udar za njih, kao i povredu stečenih prava. 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/525967/Udruzenje-sindikata-penzionera-protestuje-zbog-izjava-Dragomira-

Petronijevica 

Udruženje sindikata penzionera protestuje zbog 
izjava Dragomira Petronijevića 

Tanjug  

Udruţenje sindikata penzionera Srbije uputilo je danas oštar protest Skupštini Beograda sa 

zahtevom da se ogradi od stava člana veća Dragomira Petronijevića koji je nedavno izjavio da se 

zbog novog tarifnog sistema bune samo bogati penzioneri, ukazujući da drţava penzije isplaćuje od 

onoga što zarade zaposleni. 

http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/525873/Vucic-zatrazio-od-Sinise-Malog-da-resi-problem-cena-Busplus-dopuna-za-penzionere
http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/525873/Vucic-zatrazio-od-Sinise-Malog-da-resi-problem-cena-Busplus-dopuna-za-penzionere
http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/525967/Udruzenje-sindikata-penzionera-protestuje-zbog-izjava-Dragomira-Petronijevica
http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/525967/Udruzenje-sindikata-penzionera-protestuje-zbog-izjava-Dragomira-Petronijevica
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Dragomir Petronijević (SNS), gradski većnik, u petak je izjavio da se protiv novog tarifnog sistema 

bune "samo bogati penzionera" 

Udruţenje sindikata penzionera Srbije, ovim saopštenjem je uputilo oštar protest čelnicima 

Skupštine grada sa zahtevom da se ogradi od stava člana veća. 

 

Mediji su nedavno objavili izjavu člana veća Dragomira Petronijevića da je novi tarifni sistem 

većina gradjana sjajno prihvatila, a „ da se jedino bune bogati penzioneri, koji se kriju iza 

sindikata” . 

Udruţenje je ogorčeno istupom člana veća i takva ocena je, kako se navodi u njihovom saopštenju, 

ne samo netačna već predstavlja svestan pokušaj konfrontacije penzionera sa zaposlenima i 

nameru da se pred javnošću u teškom ekonomskom trenutku odgovornost za pad standarda prebaci 

na populaciju koja je završila svoj radni vek. 

 

U saopštenju se podseća da su penzioneri tokom svog rada uplaćivali doprinose PIO fodnu "verujući 

da će ţiveti u drţavi koja će joj garantovati zakonom ostvarena prava i prinadleţnosti". 

 

"Umesto toga, penzioneri doţivaljavaju da ostaju bez zasluţenih penzija, ali više od toga, da budu 

javno poniţavani od jednog gradskog činovnika, koji takoreći nije ni počeo da uplaćuje sopstveni 

doprinos za penziju", navedeno je u saopštenju. 

 

TakoĎe, dodaje se da se član veća prezrivo poneo prema graĎanima kojih u Srbiji ima skoro milion i 

700 hiljada. 

 

"Njegov cinizam, neprimeren civilizovanim ljudima, ide toliko daleko da one penzionere koji imaju 

penzije iznad 50.000 dinara naziva bogatim penzionerima, izvrgavši ih pri tom ruglu, verovatno sa 

ciljem da izazove protiv njih gnev onih naših sugraĎana koji imaju penzije niţe od 50.000 dinara", 

ističu u Udruţenju. 

  

Kaţu i da predloţeni tarifni sistemi koje od februara ima nameru da primeni Gradska skupština, 

odnosno GSP, uvode svojevrsnu diskriminaciju meĎu graĎane koji će i tu doţivljavati poniţenje 

zbog obaveze da pokazuju i dokazuju gradskim sluţbama visinu svojih prihoda svakog meseca. 

 

"Da li uvoĎenje takve prakse najavljuje i druge mere, da li će penzioneri morati ubuduće da 

pokazuju svoje čeklove od penzije i prilikom kupovine hleba, mleka, lekova i drugih proizvoda i 

plaćati ih na osvovu iznosa na penzijskom čeku. Ovakva sramna i nezakonita diskriminacija, koliko 

nam je poznato, nije zabeleţena nigde u savremenom svetu", upitali su u oni u saopštenju. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/525321/Petronijevic-Bune-se-samo-bogati-penzioneri
http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/525321/Petronijevic-Bune-se-samo-bogati-penzioneri
http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/525321/Petronijevic-Bune-se-samo-bogati-penzioneri
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http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Nezaposlenost-dize-pritisak-i-narusava-zdravlje.sr.html 

Незапосленост диже притисак и нарушава 
здравље 

Губитак посла је огроман стрес који води у разне, најчешће кардиолошке болести. – Вишак 

слободног времена нико не користи за себе 

Некада су утешно звучали аргументи да незапослена особа има више времена да позитивно 
поради на свом здрављу: да вежба и шета, да код куће кува здраве оброке и не једе брзу 
храну, да остави пушење... Овакве тврдње које су се чак нашле и у неколико медицинских 
студија, најновија рецесија је послала – у историју. 

Незапосленост лоше утиче на здравље, једини је закључак студије коју је недавно објавила 
америчка Национална служба за економска истраживања, а причу о томе је објавио „Њујорк 
тајмс”. Незапослени добијају у килограмима, мање се баве физичком активношћу, а међу 
њима је значајно већа смртност због злоупотребе таблета за отклањање болова и седатива. 
Објашњење је да је ова рецесија другачија, јер дуго траје и најтеже је погодила оне који се 
баве физичким, мануелним радом. 

Да незапослени не губе само посао већ и здравље, за „Политику” потврђује кардиолог и 
начелница Центра за хипертензију Клиничког центра Србије професор др Весна Стојанов, која 
каже да када су се пре неколико година распале четири банке, у ординацији је била суочена 
са инвазијом жена у педесетим годинама, које су остале без посла, а стигле су због високог 
крвног притиска, кардиолошких тегоба, бола у грудима, гушења... 

– И данас памтим како сам постављала дијагнозе коронарне болести, а највећи број је имао 
проблеме са високим притиском. Сваки губитак посла, као и неизвесност око тога да ли ће 
неко сачувати своје радно место, страшно ремети здравље. То изазива огроман стрес који 
повећава број кардиолошких болесника, али је међу њима и већи број астматичара. Жене које 
су изгубиле посао пре пет година и данас су моји пацијенти – наводи наша саговорница. 

Али, кардиолошке методе нису довољна терапија, нарочито када се у Србији број 
незапослених не смањује. 

– Многи пацијенти које лечим од високог притиска, паралелно су и на психотерапијским 
третманима. Та хипертензија није права, али ће током времена прећи у праву болест. Србија 
није Америка. Тешко је очекивати да ће људи без посла почети више да вежбају и здравије да 
се хране – примећује др Стојанов. 

Она додаје да је истина да понекад незапослена особа изгуби килограме, али то се тешко 
може сматрати позитивним ефектом. 

– То је сасвим други механизам губитка тежине: људи су смршали од бриге, а вредности 
холестерола и триглицерида су им повишени, јер се нездраво хране. Неки су изгубили на 
тежини због проблема са штитастом жлездом – каже наша саговорница. 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Nezaposlenost-dize-pritisak-i-narusava-zdravlje.sr.html
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Нова америчка студија је утврдила да чак 57 одсто незапослених више времена проводи 
седећи – пред компјутером, на интернету или гледајући телевизију. Само трећина 
незапослених је казала да вежба више или бар исто као и када су имали посао. Друга студија, 
која је трајала 20 година и пратила 13.000 особа, које су једном или више пута остајале без 
посла, објављена у часопису „Archives of Internal Medicine”, утврдила је и да ризик од 
инфаркта срца расте са сваким следећим периодом незапослености. Нарочито остајање без 
посла више пута има дуготрајни негативни учинак на срце. Разлика између особе која је, на 
пример, губила посао више од четири пута и оне која није била незапослена је упоредива са 
разликом у здрављу пушача и непушача или између особе која има дијабетес и некога ко је 
здрав. 
У последњем истраживању здравља у Србији, спроведеном током 2013. године, иако нема 
директних показатеља везе између велике незапослености и здравља, наводи се податак да је 
за само шест година за 13 одсто повећан број становника који су изјавили да су били изложени 
стресу, па се чак 56,5 одсто становништва жали на стрес. Осим тога свака друга, одрасла 
особа има висок притисак или потенцијалну хипертензију. Фитнесом, спортом или 
рекреацијом најмање три пута недељно бави се само 8,8 одсто становника Србије, а др 
Милица Николић-Урошевић, специјалиста опште медицине из београдског Дома здравља 
„Врачар”, сумња да међу њима има незапослених. 

– Без обзира на одједном настали вишак слободног времена, незапослени немају жељу да 
шетају, вежбају или да се друже. Напротив седе по цео дан, једу брзу храну, а за нас је 
карактеристично да много више пушимо када имамо слободног времена него када смо 
запослени. Жале се на депресију, тврде да су се потпуно изменили – постали нерасположени, 
забринути, не могу да спавају, осећају се бескорисним. Чешће без посла остају жене, а оне не 
могу да прихвате да ће сада бити само домаћице – каже др Николић-Урошевић. 

Ова докторка каже како малтене код сваког незапосленог пацијента дође тренутак када 
покуша да их пошаље код специјалисте психијатра, али они то одбијају. 

– У Србији није заживело уверење да је психијатар специјалиста као и сваки други и да им 
може помоћи, али се зато пацијенти лече сами, јер и даље могу да узму лекове за смирење 
без рецепта – истиче др Николић-Урошевић. 

Када изгуби посао, човек губи и здравствено осигурање, па и болестан одлаже одлазак код 
лекара или одустаје од лечења, а одређене болести се код њих касно откривају. 

Оливера Поповић 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Beograd/Grad-preispituje-novi-cenovnik-za-penzionere-u-javnom-prevozu.sr.html 

Град преиспитује нови ценовник за пензионере у 
јавном превозу 

Градоначелник Синиша Мали сазвао радну групу која је радила на новом тарифном систему, 

како би се пронашло најповољније решење за суграђане чије су пензије веће од 25.000 динара 

http://www.politika.rs/rubrike/Beograd/Grad-preispituje-novi-cenovnik-za-penzionere-u-javnom-prevozu.sr.html
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Градска управа је одлучила да ревидира ценовник за превоз најстаријих суграђана, а 
градоначелник Синиша Мали најавио је да ће бити „размотрени начини како би се нашло 
решење за цене карата за пензионере”. Састанак у Скупштини града на којем се расправљало 
о изменама тарифног система чија би примена требало да почне 1. фебруара, почео је јуче у 
15 сати и није завршен до 20 часова.   

Претходно је и премијер Србије Александар Вучић упутио писмо Синиши Малом у којем му је 
предложио да нађе решење како би пензионери могли по повољнијој цени да се возе градским 
превозом, наводећи да су „пензионери већ довољно погођени неодговорном политиком која је 
претходних година вођена и да би поскупљење превоза додатно погоршало њихов положај”. 

Новим тарифним системом предвиђено је да пензионери, без обзира на године живота, са 
примањима вишим од 25.000 динара за месечну допуну издвајају 990 динара, а они са 
приходима већим од 50.000 – 1.495 динара. 

– Сазвао сам радну групу која је радила на новом тарифном систему, како бисмо пронашли 
начин да они чија је пензија већа од 25.000 динара не буду погођени. Разумемо захтеве 
пензионера и желимо да им изађемо у сусрет. Мени су у току израде новог система нуђена 
решења која нису била прихватљива, јер су подразумевала и више цене карата за већи број 
пензионера – нагласио је градоначелник. 

Мали је додао да је градска управа узела у обзир чињеницу да „запослени који имају, на 
пример, плату 25.000 динара, плаћају пуну цену карата”. 

– Трећина те цене за пензионере са истим примањима по нашем мишљењу је била реална – 
навео је Мали. 

Градоначелник је истакао „да ово и даље нису економске цене јер ће град наставити да 
субвенционише ГСП, али те субвенције морају бити мање него што су биле до сада”. 

– Када затекнете градска предузећа која једва стоје на ногама, принуђени сте на овакве мере – 
закључио је Мали. 

Истовремено, јуче су реаговали и представници УСПС-а, упутивши оштар протест Скупштини 
града са захтевом да се огради од става члана Градског већа Драгомира Петронијевића који је 
прошлог петка изјавио да се због новог тарифног система буне само „богати пензионери и да 
држава пензије исплаћује од онога што зараде запослени”. 

– То је не само нетачно, већ и покушај конфронтације пензионера са запосленима и намера да 
се у тешком економском тренутку одговорност за пад стандарда пребаци на популацију која је 
завршила свој радни век. Пензионери су, док су радили, уплаћивали доприносе ПИО фонду 
верујући да ће живети у држави која ће им гарантовати законом остварена права и 
принадлежности. Уместо тога јавно их понижава један градски чиновник који тако рећи није 
ни почео да уплаћује сопствени допринос – поручују из УСПС-а. 

По њима, Петронијевићев „цинизам, непримерен цивилизованим људима, иде толико далеко 
да оне пензионере који имају пензије веће од 50.000 динара назива богатим, вероватно да 
изазове против њих гнев оних наших суграђана који имају пензије мање од 50.000 динара”. 

 

УСПС: Хоћемо ли и хлеб плаћати на основу висине пензије 
Пензионери ће, како наводе у УСПС-у, „доживљавати понижење и због обавезе да показују и 
доказују градским службама висину својих прихода сваког месеца”. 
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– Да ли увођење такве праксе најављује и друге мере, да ли ће пензионери морати убудуће да 
показују своје чекове од пензије и приликом куповине хлеба, млека, лекова и других 
производа и плаћати их на основу износа на пензијском чеку. Оваква срамна и незаконита 
дискриминација није забележена нигде у савременом свету – закључују у УСПС-у. 

Н. Белић 

http://www.politika.rs/rubrike/Beograd/Vucic-od-Malog-trazi-jeftiniji-prevoz-za-penzionere.sr.html 

Вучић од Малог тражи јефтинији превоз за 
пензионере 

 

БЕОГРАД – Премијер Србије Александар Вучић упутио је писмо градоначелнику Синиши Малом 
у којем му је предложио да нађе решење како би пензионери могли по повољнијој цени да се 
возе градским превозом, речено је Танјугу у градској управи. 

Мали је, како је речено Танјугу, поново данас окупио радну групу која је радила на изради 
новог тарифног система, како би пробали да нађу прихватљивије решење за пензионере чија 
су примања виша од 25.000 динара. 

Мали: Разумемо захтеве пензионера, желимо да изађемо у сусрет 
БЕОГРАД – Градоначелник Синиша Мали данас је, након консултација са премијером 
Александром Вучићем, са својим тимом разговарао о налажењу начина како би пензионери 
могли по повољнијој цени да се возе јавним превозом, од оне која је предвиђена новим 
тарифним системом који почиње да важи 1. фебуара. 

Мали је, како је саопштила Градска управа рекао да се разматра како да се нађе решење за 
цене карата за пензионере, те да Градска управа разуме њихове захтеве и жели да им изађе у 
сусрет. 

„Сазвао сам данас Радну групу која је радила на изради новог тарифног система, како бисмо 
заједно нашли прихватљивије решење за пензионере чија су примања виша од 25.000 динара”, 
рекао је Мали. 

Према његовим речима, Радна група је претходних месеци радила на новом тарифном систему 
и нуђена су му решења која нису била прихватљива, јер су подразумевале више цене карата за 
већи број пензионера. 

„Узели смо у обзир да запослени који имају на пример плату 25.000 динара плаћају пуну цену 
карата и донели смо одлуку да би трећина цене те месечне карте за пензионере са истим 
примањима била реална”, рекао је градоначелник. 

Он је додао ово и даље нису економске цене, јер ће Град наставити да субвенционише ГСП, 
али те субвенције морају бити мање него што су биле до сада. 

Мали је навео да је неодговорна политика претходних власти довела до тренутне ситуације, 
али да ипак треба да се нађе решење за наведени проблем. 

http://www.politika.rs/rubrike/Beograd/Vucic-od-Malog-trazi-jeftiniji-prevoz-za-penzionere.sr.html
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„Када затекнете градска предузећа која једва стоје на ногама, принуђени сте на овакве мере. 
Ово су тешке одлуке, али ћемо да разговарамо са онима на које су мере усмерене и надам се 
да ћемо успети да дођемо до коначних решења. Морамо да узмемо у обзир и да ГСП мора да 
пружи бољи квалитет услуге грађанима и да им обезбедимо већу сигурност”, закључио је 
Мали. 

Танјуг 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=01&dd=12&nav_id=945949 

"Bahati ĉinovnik nas zove bogatima" 

IZVOR: TANJUG 

Beograd -- Udruţenje sindikata penzionera Srbije uputilo je danas oštar protest Skupštini Beograda 

sa zahtevom da se ogradi od stava člana veća Dragomira Petronijevića. 

Petronijević je nedavno izjavio da se zbog novog tarifnog sistema javnog gradskog prevoza bune 

samo bogati penzioneri, ukazujući da drţava penzije isplaćuje od onoga što zarade zaposleni. 

Udruţenje je ogorčeno istupom člana veća i takva ocena je, kako se navodi u njihovom saopštenju, 

ne samo netačna već predstavlja svestan pokušaj konfrontacije penzionera sa zaposlenima i 

nameru da se pred javnošću u teškom ekonomskom trenutku odgovornost za pad standarda prebaci 

na populaciju koja je završila svoj radni vek.  

 

U saopštenju se podseća da su penzioneri tokom svog rada uplaćivali doprinose PIO fondu "verujući 

da će ţiveti u drţavi koja će joj garantovati zakonom ostvarena prava i prinadleţnosti".  

 

"Umesto toga, penzioneri doţivaljavaju da ostaju bez zasluţenih penzija, ali više od toga, da budu 

javno poniţavani od jednog gradskog činovnika, koji takoreći nije ni počeo da uplaćuje sopstveni 

doprinos za penziju", navedeno je u saopštenju.  

 

TakoĎe, dodaje se da se član veća prezrivo poneo prema graĎanima kojih u Srbiji ima skoro milion i 

sedamsto hiljada.  

 

"Njegov cinizam, neprimeren civilizovanim ljudima, ide toliko daleko da one penzionere koji imaju 

penzije iznad 50.000 dinara naziva bogatim penzionerima, izvrgavši ih pri tom ruglu, verovatno sa 

ciljem da izazove protiv njih gnev onih naših sugraĎana koji imaju penzije niţe od 50.000 dinara", 

ističu u Udruţenju.  

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=01&dd=12&nav_id=945949
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=01&dd=09&nav_id=944999
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=01&dd=09&nav_id=944999
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Kažu i da predloženi tarifni sistemi koje od februara ima nameru da primeni Gradska skupština, 

odnosno GSP, uvode svojevrsnu diskriminaciju meĊu graĊanima koji će i tu doživljavati 

poniženje zbog obaveze da pokazuju i dokazuju gradskim službama visinu svojih prihoda 

svakog meseca.  

 

"Da li uvoĎenje takve prakse najavljuje i druge mere, da li će penzioneri morati ubuduće da 

pokazuju svoje čeklove od penzije i prilikom kupovine hleba, mleka, lekova i drugih proizvoda i 

plaćati ih na osvovu iznosa na penzijskom čeku? Ovakva sramna i nezakonita diskriminacija, koliko 

nam je poznato , nije zabeleţena nigde u savremenom svetu", saopštili su.  

 

Udruţenje sindikata penzionera Srbije ovim putem uputilo je oštar protest čelnicima Skupštine 

grada sa zahtevom da se ogradi od stava člana veća. 
 

 

http://www.pressonline.rs/info/drustvo/346264/sindikat-penzionera-ostar-protest-skupstini-grada.html 

Sindikat penzionera: Oštar protest Skupštini grada 

Udruženje sindikata penzionera Srbije uputilo je protest Skupštini Beograda sa zahtevom da se 

ogradi od stava ĉlana veća Dragomira Petronijevića koji je nedavno izjavio da se zbog novog 

tarifnog sistema bune samo bogati penzioneri, ukazujući da država penzije isplaćuje od onoga 

što zarade zaposleni. 

 

Udruţenje je ogorčeno istupom člana veća i takva ocena je, kako se navodi u njihovom saopštenju, 

ne samo netačna već predstavlja svestan pokušaj konfrontacije penzionera sa zaposlenima i 

nameru da se pred javnošću u teškom ekonomskom trenutku odgovornost za pad standarda prebaci 

na populaciju koja je završila svoj radni vek. 

 

U saopštenju se podseća da su penzioneri tokom svog rada uplaćivali doprinose PIO fodnu "verujući 

da će ţiveti u drţavi koja će joj garantovati zakonom ostvarena prava i prinadleţnosti". 

 

"Umesto toga, penzioneri doţivaljavaju da ostaju bez zasluţenih penzija, ali više od toga, da budu 

javno poniţavani od jednog gradskog činovnika, koji takoreći nije ni počeo da uplaćuje sopstveni 

doprinos za penziju", navedeno je u saopštenju. 

"Njegov cinizam, neprimeren civilizovanim ljudima, ide toliko daleko da one penzionere koji imaju 

penzije iznad 50.000 dinara naziva bogatim penzionerima, izvrgavši ih pri tom ruglu, verovatno sa 

ciljem da izazove protiv njih gnev onih naših sugraĎana koji imaju penzije niţe od 50.000 dinara", 

ističu u Udruţenju. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=01&dd=09&nav_id=944990
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=01&dd=09&nav_id=944990
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=01&dd=09&nav_id=944990
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=01&dd=09&nav_id=944990
http://www.pressonline.rs/info/drustvo/346264/sindikat-penzionera-ostar-protest-skupstini-grada.html
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Kaţu i da predloţeni tarifni sistemi koje od februara ima nameru da primeni Gradska skupština, 

odnosno GSP, uvode svojevrsnu diskriminaciju meĎu graĎane koji će i tu doţivljavati poniţenje 

zbog obaveze da pokazuju i dokazuju gradskim sluţbama visinu svojih prihoda svakog meseca.  

 

"Da li uvoĎenje takve prakse najavljuje i druge mere, da li će penzioneri morati ubuduće da 

pokazuju svoje čeklove od penzije i prilikom kupovine hleba, mleka, lekova i drugih proizvoda i 

plaćati ih na osvovu iznosa na penzijskom čeku. Ovakva sramna i nezakonita diskriminacija, koliko 

nam je poznato , nije zabeleţena nigde u savremenom svetu", upitali su u oni u saopštenju. 

 

Mediji su nedavno objavili izjavu člana veća Dragomira Petronijevića da je novi tarifni sistem 

većina graĎana sjajno prihvatila, a „da se jedino bune bogati penzioneri, koji se kriju iza 

sindikata”. 
 

ALO 

http://www.alo.rs/vesti/aktuelno/penzioneri-skupstini-grada-izvrgavate-nas-ruglu/81396 

Penzioneri Skupštini grada: Izvrgavate nas ruglu! 

Autor: tanjug  

Udruženje sindikata penzionera Srbije uputilo je danas oštar protest Skupštini Beograda sa 
zahtevom da se ogradi od stava ĉlana veća Dragomira Petronijevića koji je nedavno izjavio da 
se zbog novog tarifnog sistema bune samo bogati penzioneri, ukazujući da država penzije 
isplaćuje od onoga što zarade zaposleni. 

Udruţenje je ogorčeno istupom člana veća i takva ocena je, kako se navodi u njihovom saopštenju, 

ne samo netačna već predstavlja svestan pokušaj konfrontacije penzionera sa zaposlenima i 

nameru da se pred javnošću u teškom ekonomskom trenutku odgovornost za pad standarda prebaci 

na populaciju koja je završila svoj radni vek. 

U saopštenju se podseća da su penzioneri tokom svog rada uplaćivali doprinose PIO fodnu "verujući 

da će ţiveti u drţavi koja će joj garantovati zakonom ostvarena prava i prinadleţnosti". 

"Umesto toga, penzioneri doţivljavaju da ostaju bez zasluţenih penzija, ali više od toga, da budu 

javno poniţavani od jednog gradskog činovnika, koji takoreći nije ni počeo da uplaćuje sopstveni 

doprinos za penziju", navedeno je u saopštenju. 

TakoĎe, dodaje se da se član veća prezrivo poneo prema graĎanima kojih u Srbiji ima skoro milion i 

700 hiljada. 

"Njegov cinizam, neprimeren civilizovanim ljudima, ide toliko daleko da one penzionere koji imaju 

penzije iznad 50.000 dinara naziva bogatim penzionerima, izvrgavši ih pri tom ruglu, verovatno sa 

http://www.alo.rs/vesti/aktuelno/penzioneri-skupstini-grada-izvrgavate-nas-ruglu/81396
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ciljem da izazove protiv njih gnev onih naših sugraĎana koji imaju penzije niţe od 50.000 dinara", 

ističu u Udruţenju. 

Kaţu i da predloţeni tarifni sistemi koje od februara ima nameru da primeni Gradska skupština, 

odnosno GSP, uvode svojevrsnu diskriminaciju meĎu graĎane koji će i tu doţivljavati poniţenje 

zbog obaveze da pokazuju i dokazuju gradskim sluţbama visinu s vojih prihoda svakog meseca. 

"Da li uvoĎenje takve prakse najavljuje i druge mere, da li će penzioneri morati ubuduće da 

pokazuju svoje čeklove od penzije i prilikom kupovine hleba, mleka, lekova i drugih proizvoda i 

plaćati ih na osvovu iznosa na penzijskom čeku. Ovakva sramna i nezakonita diskriminacija, koliko 

nam je poznato , nije zabeleţena nigde u savremenom svetu", upitali su u oni u saopštenju. 

Udruţenje sindikata penzionera Srbije, ovim putem uputilo je oštar protest čelnicima Skupštine 

grada sa zahtevom da se ogradi od stava člana veća. 

Mediji su nedavno objavili izjavu člana veća Dragomira Petronijevića da je novi tarifni sistem 

većina graĎana sjajno prihvatila, a da se jedino bune bogati penzioneri, koji se kriju iza sindikata. 

 

 

 

 


