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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:529900-Esmark-i-sindikati-Zelezare-Smederevo-

potpisali-novi-kolektivni-ugovor-plate-vece-25-odsto 

Esmark i sindikati Ţelezare Smederevo potpisali novi 

kolektivni ugovor, plate veće 25 odsto! 
J. ILIĆ  

Predstavnici ameriĉke kompanije i reprezentativnih sindikata potpisali su novi kolektivni 

ugovor koji, pored ostalog, predviĊa povećanje zarada od 25 odsto ove, a još deset odsto 

naredne godine 

PREDSTAVNICI ameriĉke kompanije "Esmark" i reprezentativnih sindikata "Ţelezare Smederevo" 
potpisali su novi kolektivni ugovor koji, pored ostalog, predviĊa povećanje zarada od 25 odsto ove, 
a još deset odsto naredne godine. 
Posle petodnevnih pregovora predstavnika strateškog partnera i radnika srpske ĉeliĉane, 
Nezavisnog sindikata metalaca, ASNS i Samostalnog sindikata, stavljeni su potpisi na novi kolektivni 
ugovor sa rokom vaţenja od 2015. do 2018. godine. 

- Nova cena rada biće 125 dinara, izjavio je za "Novosti" Mileta Gujaniĉić, predsednik Nezavisnog 

sindikata metalaca "Ţelezare Smederevo". - Dogovoreno je povećanje plata od 25 odsto odmah. To 

znaĉi vraćanje na zarade pre umanjenja od 10 odsto zbog krize, ali i dodatnih 12,5 odsto. TakoĊe, 

usaglašeno je i povećanje plata za još 10 procenata od 2016. godine. Sa ovim uvećanjima, plate će 

biti praktiĉno vraćene na nivo pre odlaska "Ju-Es stila". 

Gujaniĉić navodi da su pregovori bili fer i korektni, da su završeni brzo, a da su radnici zadovoljni 

ishodom dogovora sa "Esmarkom". 

- Zaposleni su zadovoljni i time što im novi kolektivni ugovor, pored ostalog, donosi i pravo na 

profit kompanije u iznosu od sedam odsto. To dokazuje da je reĉ o ozbiljnom partneru koji ovde 

dolazi da pravi profit - kaţe Gujaniĉić. 

TREĆA SMENANOVI kolektivni ugovor predviĊa dodatak za treću smenu kao i do sada - 40 odsto, za 
drugu smenu 10 odsto, za rad nedeljom 15 odsto, a za rad na drţavni praznik 150 odsto. TakoĊe, 
ostaju naknade za minuli rad, jubilarne nagrade, regres. 

Radnici sada ĉekaju da i drţava podrţi dogovore o uslovima rada, i nadaju se da će do kraja meseca 

"Esmark" i Vlada Srbije potpisati ugovor o partnerstvu. 

Vlada sada ĉeka "zeleno svetlo" Evropske komisije, kako bi uputila drţavnu pomoć ĉeliĉani, a sa 

strateškim partnerom pregovara o biznis planu koji bi bio u interesu obeju strana. "Esmark" nudi 

investiciju od 400 miliona dolara u narednih pet godina, pokretanje proizvodnje i na drugoj visokoj 

peći i oĉuvanje svih 5.000 radnih mesta. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:529900-Esmark-i-sindikati-Zelezare-Smederevo-potpisali-novi-kolektivni-ugovor-plate-vece-25-odsto
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:529900-Esmark-i-sindikati-Zelezare-Smederevo-potpisali-novi-kolektivni-ugovor-plate-vece-25-odsto


3 

 

 

VUĈIĆ: UGOVOR ZA 12 DANA 

PREMIJER Aleksandar Vuĉić izjavio je da su razgovori o "Ţelezari" teški i da Vlada nastoji da ugovor 

sa "Esmarkom" završi u narednih 10 do 12 dana. 

On je naglasio da "Ţelezara" nije "uraĉunata" u rast BDP. 

- Kada ona radi to je direktnih jedan odsto rasta BDP - rekao je Vuĉić. - Sada pokušavamo da 

"Ţelezaru" podignemo iz pepela i ako to uradimo to bi bio veliki uspeh za Srbiju. 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:529867-Sindikati-Branislav-Canak-na-putu-da-izgubi-

privilegije 

Sindikati: Branislav Ĉanak na putu da izgubi privilegije 
J. Ţ. SKENDERIJA  

Sledeće nedelje sastanak Odbora za utvrĊivanje reprezentativnosti sindikata. Mesto UGS 

"Nezavisnost" najverovatnije zauzeće Konfederacija slobodnih sindikata 

UKOLIKO sledeće nedelje, kako je ministar Aleksandar Vulin najavio, bude odrţan sastanak Odbora 
za utvrĊivanje reprezentativnosti sindikata, bez stolice u Socijalno-ekonomskom savetu, ali i 
mnogim drugim odborima i telima, najverovatnije će ostati UGS "Nezavisnost" na ĉijem ĉelu je 
Branislav Ĉanak. Njihovo mesto, po svemu sudeći, zauzeće Konfederacija slobodnih sindikata u 
kojoj su okupljeni uglavnom zaposleni u javnim preduzećima. 

Prebrojavanje pristupnica već godinama su odbijala dva reprezentativna radniĉka udruţenja. Pošto 

su se odluke na odboru donosile konsenzusom, nije bilo šanse da se neko odrekne svojih privilegija i 

izglasa ih kolegama iz drugog sindikata. Predsednik odbora Zoran Mihajlović, potpredsednik SSSS 

kaţe za "Novosti" da mu "neki materijali i odluke još nisu dostavljeni i da se nada da će zakazati 

sastanak najkasnije iduće nedelje. I ministar Vulin istiĉe da je došlo vreme da se "rašĉisti srpska 

sindikalna scena i da se zna ko stvarno predstavlja radnike, a ko ne". 

Branislav Ĉanak, predsednik UGS "Nezavisnost", meĊutim naglašava, da se nikada do sada u Srbiji 

nije dogodilo da se ministar bavi zakazivanjem Odbora za utvrĊivanje reprezentativnosti sindikata. 

- On nema zakonsko ovlašćenje, već to moţe da uradi samo predsednik odbora - kaţe Ĉanak. - 

Jedino on moţe da sazove sastanak i odredi dnevni red. Ukoliko se ne ispoštuje procedura nećemo 

doći na sastanak. U Srbiji je ministar neko boţanstvo, koje moţe da radi šta hoće. Takav sastanak 

ne moţe da se odrţi, u stvari moţe, ali to je hajduĉija, neće doći ni samostalci ni poslodavci. 

Ĉanku je neverovatno da se ministar Aleksandar Vulin toliko zalaţe da Konfederacija samostalnih 

sindikata dobije reprezentativnost, pa se pita zašto se u Ustav ne ubaci da su oni jedini 

reprezentativan sindikat. On tvrdi da UGS "Nezavisnost" ima oko 120.000 ĉlanova. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:529867-Sindikati-Branislav-Canak-na-putu-da-izgubi-privilegije
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:529867-Sindikati-Branislav-Canak-na-putu-da-izgubi-privilegije
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- Jedini razlog zbog koga smo mi trn u oku vlastima je taj što smo uvek bili nezavisni - smatra 

Ĉanak. - Broj pristupnica je izgleda najvaţniji, a niko ne pita šta se broji. Godinama je problem što 

predsednici sindikata izlaze sa ciframa neprimerenim i za Nemaĉku. Nijedna drţava na svetu nema 

toliko sindikata, ispada da imamo 10 miliona zaposlenih, a sedam miliona stanovnika. 

Konfederacija slobodnih sindikata već godinama pokušava da ostvari prava koja im sleduju kao 

dokazano reprezentativnom radniĉkom udruţenju. Prebrojali su oko 180.000 ĉlanova, ali njihovih 

predstavnika nema ni u jednom odboru i telu gde su rezervisana mesta za sindikalce. 

- Naše kolege iz SSSS, UGS "Nezavisnost" i Unije poslodavaca Srbije spore našu reprezentativnost i 

zbog toga smo godinama skrajnuti - kaţe Ivica Cvetanović, predsednik KSS. 

USLOVI 

Da bi sindikat bio reprezentativan kod poslodavca, trebalo bi da je neposredno uĉlanjeno najmanje 

15 odsto zaposlenih kod tog poslodavca, dok se reprezentativnim sindikatom kod drţave smatra 

onaj sindikat u koji je uĉlanjeno najmanje 10 procenata zaposlenih od ukupnog broja radnika. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:529904-Novcana-pomoc-prosvetarima 

Novĉana pomoć prosvetarima? 
B. BORISAVLjEVIĆ  

Ministar prosvete i sindikati usaglasili tekst kolektivnog ugovora. Prekid štrajka kada bude 

stavljen potpis, a sindikalci to oĉekuju u roku od desetak dana 

MINISTARSTVO prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i ĉetiri sindikata prosvete saglasili su tekst 
Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u školama i domovima uĉenika. Potpisivanje se oĉekuje 
posle pribavljanja mišljenja Vlade, kao i nadleţnih institucija. Do tada, protest se nastavlja. Novi 
razgovori sa predstavnicima sindikata zakazni su za sredu. SrĊan Verbić, ministar prosvete, oĉekuje 
da se u narednim danima usaglase i ostali elementi sporazuma o prekidu štrajka, kao i da će se za 
nekoliko dana normalizovati nastava u školama. 

- Jedan od naših zahteva, koji treba da bude definisan sporazumom, jeste da se obezbedi novĉana 

pomoć za zaposlene u 2015. godini, jer su nam od 2008. godine plate smanjene za 30 odsto - istiĉe 

Slobodan Brajković, predsednik Sindikata radnika u prosveti. - To ne zahteva dodatna izdvajanja iz 

budţeta, već bi se novac obezbedio iz planiranih sredstava za struĉno usavršavanje zaposlenih, koja 

iznose 3,2 milijarde dinara, kao i odeljka planiranog za putne troškove ministarstva u iznosu od dne 

milijarde dinara. Struĉni seminari su besmisleni i sluţe samo da njihovi autori zarade novac. 

I predstavnici sindikata su zadovoljni napretkom u pregovorima i istiĉu da su razgovori o 

kolektivnom ugovoru bili konstruktivni, što je dovelo do usaglašavanja stavova. 

- Potpisivanje bi trebalo da bude u ĉetvrtak, ali se štrajk nastavlja dok se sa Vladom ne potpiše 

sporazum, s obzirom na to da je poseban koletivni ugovor samo jedan deo naših zahteva - rekla je 

Jasna Janković, iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. - Za poĉetak se vidi svetlost na kraju 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:529904-Novcana-pomoc-prosvetarima
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tunela. Do kraja nedelje ćemo od ministarstva dobiti predlog sporazuma za prekid štrajka. Idemo 

ka tome da bi stvari mogle da se reše u narednih desetak dana. 

Prema reĉima Slobodana Brajkovića, prihvaćeno je da se jubilarna nagrada osim za 10, 20 i 30 

godina dodeljuje i za 35 godina staţa, zbog pomeranja starosne granice za odlazak u penziju. On 

istiĉe da su predstavnici sindikata uspeli da se izbore da u kolektivni ugovor bude uneta odredba da 

se na slobodna mesta u školama primaju kolege sa liste tehnoloških viškova, a ne da se raspisuje 

konkurs, kako je predlagalo Ministarstvo prosvte. 

Brajković navodi da od 280 osnovnih i srednjih škola u Beogradu protestuje izmeĊu 120 i 130 

ustanova, dok je u Srbiji oko 70 odsto "škola štrajkaĉa". 

 

ZAPOSLENI PODELjENI OKO UĈEŠĆA U ŠTRAJKU 

U SRBIJI deo škola je u štrajku i u njima se odrţavaju ĉasovi u trajanju od pola sata. 

Tako, u Nišavskom, Topliĉkom i Pirotskom okrugu polovina od ukupnog broja osnovnih i srednjih 

škola nastavila je zakonski štrajk i minimum procesa rada i na poĉetku drugog polugodišta. Prema 

preliminarnim podacima kojima raspolaţu nadleţni u niškoj školskoj upravi, u sva tri okruga, ĉasovi 

su u utorak bili skraćeni na pola sata u 41 osnovnoj, i 20 srednjih škola. Od ukupnog broja škola 

koje su u štrajku, u 34 svi ĉasovi traju po pola sata, dok u 27 štrajkuju samo pojedini nastavnici. 

U Valjevu su zbog štrajka prosvetnih radnika, ĉasovi od 30 minuta drţani u osnovnim školama "Nada 

Purić", "Andra Savĉić", "Sestre Ilić". Ĉasovi su na pola sata bili skraćeni i u Valjevskoj gimnaziji. U 

ostalim valjevskim srednjim školama ĉasovi su trajali od 30 do regularnih 45 minuta, jer su 

zaposleni bili podeljeni oko uĉešća u obustavi rada. Štrajku prosvetnih radnika nisu se pridruţili 

zaposleni u Poljoprivrednoj i Muziĉkoj školi. 

U Kraljevu, prema podacima sindikata, od ukupno 32 osnovne i srednje škole, prvog radnog dana 

drugog polugodišta ĉasovi na 30 minuta bili su skraćeni u 24 škole, dok su u još tri škole nastavnici 

drţali ĉasove od po pola sata, ali se školsko zvono oglašavalo tek posle 45 minuta. Na podruĉju 

Moraviĉkog okruga u 47 škola ĉasovi se odrţavaju u trajanju od 30 minuta, dok se samo u šest 

vaspitno-obrazovnih ustanova nastava odvija normalno.  

(E. V. N.) 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/528035/Dogovor-Esmarka-i-sindikata-Zelezare-o-ceni-rada 

Dogovor Esmarka i sindikata Ţelezare o ceni rada 

M. ĐorĊević  

Predstavnici „Esmarka“ i sva tri reprezentativnih sindikata u Ţelezari Smederevo, Samostalnog, 

Nezavisnog metalaca i ASNS-a, posle „samo“ ĉetiri sastanka, kako kaţu sindikalci, potpisali su 

sporazum o usaglašenosti odredaba kolektivnog ugovora. 

Dogovor Esmarka i sindikata Ţelezare o ceni rada 

Naravno, ovaj sporazum stupa na snagu posle potpisivanja ugovora o strateškom partnerstvu 

„Esmarka“ sa Vladom Republike Srbije, kao i zapisnika o zatvaranju cele transakcije – objašnjava 

Saša Ĉolić iz ASNS-a Ţelezare Smederevo. 

 

Sindikati i „Esmark“ su ugovorili cenu rada od 125,31 dinara, što je praktiĉno povećanje od 25 

odsto u odnosu na sadašnju, a 2016. cena bi trebalo da budeš još desetak posto veća - 139,23 

dinara. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/528017/Stamenkovic-Ne-verujem-da-ce-Esmark-dobiti-subvencije 

Stamenković: Ne verujem da će Esmark dobiti 
subvencije 

Beta  

Ekonomista Stojan Stamenković ocenio je danas da ne veruje da će drţava ponuditi neke tekuće 

subvencije Emarku za smederevsku Ţelezaru.On je na predstavljanju novog broja ĉasopisa 

Makroekonomske analize i 

trendovi, kazao da ne zna taĉno kakav je dogovor postignut sa Esmarkom, ali da je vrlo verovatno 

da će drţava preuzeti na sebe neke dugove smederevske Ţelezare. 

  - Esmark će morati da plaća zarade, struju, vodu. Ne verujem i ne bi bilo dobro da drţava ponudi 

neke tekuće subvencije dok taj aranţman traje - ocenio je Stamenković. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/528035/Dogovor-Esmarka-i-sindikata-Zelezare-o-ceni-rada
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/528017/Stamenkovic-Ne-verujem-da-ce-Esmark-dobiti-subvencije
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Vlada Srbije je prošle nedelje prihvatila ponudu kompanije Esmark iz Amsterdama za strateško 

partnerstvo u Ţelezari Smederevo, a predstoje pregovori radi zakljuĉivanja ugovora. 

  

Od ukupno tri ponuĊaĉa, koji su se javili na tender raspisan u decembru prošle godine, ponuda 

kompanije Esmark bila je jedina validna. 

  

Drţava je ponudila kupovinu 80,01 odsto udela u Ţelezari, dok bi vlasnik preostalih 19,99 odsto 

ostala drţava. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/527993/Stamenkovic-Preuzeti-deo-dugova-Zelezare-ali-bez-subvencija 

Stamenković: Preuzeti deo dugova Ţelezare, ali bez 
subvencija 

Tanjug  

Ekonomista Stojan Stamenković smatra da će drţava verovatno na sebe uzeti neke dugove Ţelezare 

Smederevo ali i da ne bi bilo dobro da ponudi neke tekuće subvencije. 

Stamenković: Preuzeti deo dugova, ali bez subvencija 

- Ne znam kakav je dogovor...Esmark, ili kako se ta ţelezara bude zvala, moraće da plaća zarade, 

struju, vodu, poreze... - rekao je Stamenković na konferenciji za novinare. 

On je dodao da je za ekspanziju proizvodnje u ţelezari koja se najavljuje potrebno vreme. 

Prema njegovim reĉima, na aktiviranje punog kapaciteta proizvodnje i izvoza ţelezare, u 

najboljem sluĉaju, teško da se moţe raĉunati pre ĉetvrtog kvartala ove godne. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/527913/Galenika-Povecanje-izvoza-prioritet 

Galenika: Povećanje izvoza prioritet 

Kompanija Galenika saopštila je danas da je uspešno realizovala finansijski plan za 2014., dok je za 

tekuću planiran rast vrednosti proizvodnje za dodatnih 20 odsto. 

Galenika: Povećanje izvoza prioritet 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/527993/Stamenkovic-Preuzeti-deo-dugova-Zelezare-ali-bez-subvencija
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/527913/Galenika-Povecanje-izvoza-prioritet
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Kako se navodi u saopštenju te kompanije v.d. generalnog direktora Nedeljko Pantić poruĉio je da 

će orijentacija Galenike biti, pre svega, na povećanju izvoza. 

 

- U realizaciji tog cilja se, pre svega, preduzimaju aktivnosti za ulazak na trţišta zemalja EU, kao i 

povratak na trţišta Rusije, Ukrajine i Belorusije. Ĉinimo permanentne napore na rešavanju 

regulatornih uslova, a sve u cilju realizacije usvojenog plana za 2015. - istakao je Pantić. 

U poslednjem kvartalu 2014., kako se dodaje, Galenika je nastavila trend uspešnog poslovanja. 

 

U proizvodnom delu plan je realizovan 100 odsto, odnosno proizvedeno je 42 miliona pakovanja 

lekova, vrednost proizvodnje je ostvarena u iznosu od 7,1 milijardu dinara, što je 100 odsto u 

odnosu na finansijski plan. 

 

Kada je reĉ o realizaciji planirane prodaje, ostvarena je ukupna realizacija na domaćem i izvoznim 

trţištima od 5,3 milijarde dinara, što je 92 odsto u odnosu na predviĊeni plan prodaje, navodi se u 

saopštenju. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/528160/Strajk-rudara-Trepce-se-siri-i-poprima-ozbiljnije-razmere 

Štrajk rudara Trepĉe se širi i poprima ozbiljnije 
razmere 

Beta  

Štrajk rudara Trepĉe poprima sve ozbilnije razmere, a zdrastveno stanje nekih rudara koji su od 

jutros u jami na "desetom horizontu" na 650 metara ispod površine zemlje, pogoršava se, javljaju 

prištinski mediji i dodaju da se protest širi i na druge rudnike.U štrajk su, kako prenose mediji, ušli 

i rudari rudnika Kišnica i Ajvalija, koje bi trebalo, svakog trenutka da poseti glavni menadţer 

Trepĉe Ahmet Tmava kako bi ih ubedio da izaĊu i prekinu štrajk. 

Tmava je prethodno posle susreta sa premijerom Kosova Isom Mustafom, a nakon pregovora sa 

rudarima upozorio da štrajk poprima sve ozbiljnije razmere, da su rudari odluĉni da se ne povlaĉe 

bez jakih institucionalnih garancija o ostvarivanju plana i dinamike njihovih ciljeva. 

Rudari su zapoĉeli protest nezadovoljni odlukom kosovske vlada da odustane od namere da "Trepĉu" 

pretvori u javno preduzeće.  

 

Prema Tmavi, uslovi u rudniku nisu dobri i zato nadleţni rade da se lekarima omogući da budu uz 

štrajkaĉe. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/528160/Strajk-rudara-Trepce-se-siri-i-poprima-ozbiljnije-razmere
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I gradonaĉelnik Juţne Mitrovice Agim Bahtiri je rekao da su rudari odluĉni da ostanu u jami dok se u 

potpunosti ne ostvare njihovi zahtevi. 

 

Novinar agencije Kosovapres javlja sa lica mesta da je zdravstveno stanje nekoliko rudara loše i da 

je jedna lekarska ekipa u jami. 

 

Rudari u Starom trgu ĉekaju da im u posetu i razgovore doĊe neko iz rukovodstva Kosova, ali niko 

od predstavnika Vlade do sada nije posetio rudare koji štrajku u tom rudniku. 

 

Tokom dana rudare je posetila i šefica poslaniĉke grupe Alijanse za budućnost Kosova Donika Kadaj 

Bujupi, kojoj nekoliko sati menadţment Trepĉe nije dozvolio da siĊe meĊu radnike. Ona je kao i 

AZBK snaţno podrţala njihove zahteve. 

 

Više od dvesta rudara Trepĉe, kojima su se tokom dana pridruţili i penzionisani rudari u Starom 

trgu štrajkuju na desetom horizontu zahtevajući informacije o sudbini kompanije nakon donošenja 

zakona juĉe u Skupštini Kosova i skidanja sa dnevog reda Zakona o javnim preuzećima. 

 

U ponedeljak je u Skupštini Kosova usvojen zakon kojim je odloţena likvidacija Trepĉe. Ranije je 

vlast u Prištini planirala da taj kombinat proglasi javnim preduzećem, ĉemu se protivi Beograd, 

smatrajući ga delom svoje imovine. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/528044/Sindikati-prosvete-Usaglasen-tekst-kolektivnog-ugovora 

Sindikati prosvete: Usaglašen tekst kolektivnog 
ugovora 

Beta  

Predstavnici reprezentativnih prosvetnih sindikata i Ministarstva prosvete usaglasili su danas tekst 

kolektivnog ugovora, ali time nije okonĉan štrajk prosvetnih radnika, već se oĉekuje potpisivanje 

posebnog sporazuma, izajvio je predstavnik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Zvonimir 

Jović. 

  

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/528044/Sindikati-prosvete-Usaglasen-tekst-kolektivnog-ugovora
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SrĊan Verbić  

Kako je Jović rekao agenciji Beta prosvetari su posebnim kolektivnim ugovorom izdejstvovali uslove 

sliĉne zaposlenima u zdravstvu. 

 

 - Oĉekujemo potpisivanje kolektivnog ugovora u ĉetvrtak, kada bi Vlada trebalo da nam predoĉi i 

predlog sporazuma o našim ostalim zahtevima - kazao je Jović. 

  

On je precizirao da prosvetari traţe izuzeće od smanjenja zarada u javnom sektoru, uredjenje 

platnih razreda i izmene zakona o osnovama sistema obrazovanaj i vaspitanja. 

  

- Sporazumom treba oroĉiti usvajanje ovih bitnih propisa - kazao je Jović. 

  

On je precizirao da će se nakon što Vlada ponudi predlog sporazuma o njemu iznajsniti i 

predsedništva sindikata. 

  

On je naveo i da danas usaglašeni tekst posebnog kolektivnog ugovora podrazumeva da u prosveti 

prvo bude rasporedjen kadar sa nepotpunim fondom ĉasova, a kao poslednja solucija predviĊa se 

raspisivanje konkursa. 

  

TakoĊe, pored dosadašnjih jubilarnih nagrada za 10, 20 i 30 godina rada, predviĊena još jedna za 

35 godina staţa u prosveti. PredviĊena je i isplata noogodišnjih nagrada, kao i vidovdanskih 

nagrada. 

  

Iz Ministarstva prosvete poruĉuju da će predlog ugovora biti poslat i svim ostalim mininistarvima, 

pa ukoliko bude postignuta potpuna saglasnost sledi i njegovo potpisivanje. 

  

- Zadovoljan sam što smo postigli kompromis o Posebnom kolektivnom ugovoru. U narednim danima 

usaglasićemo i ostale elemente sporazuma o prekidu štrajka. Oĉekujem da će se za nekoliko dana 

normalizovati nastava u školama - rekao je ministar prosvete SrĊan Verbić. 

  

Pregovori ĉetiri reprezentativna prosvetna sindikata i Ministarstva prosvete nastavljaju se danas, a 

uporedo traje štrajk nastavnika skraćenjem ĉasova na 30 minuta. 

  

Za Ċake osnovnih i srednjih škola u Srbiji danas je poĉelo drugo polugodište, a u delu škola 

nastavljen je protest skraćenjem ĉasova na 30 minuta. 
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Nastava u prvom polugodištu je, i pored štrajka prosvetnih radnika, završena regularno, a ocene su 

u svim školama zakljuĉene. Ĉetiri reprezentativna sindikata zaposlenih u prosveti - Granski sindikat 

prosvetnih radnika "Nezavisnost", Samostalni sindikat, Unija prosvetnih radnika i Sindikat 

obrazovanja, od 17.  novembra štrajkuju skraćenjem ĉasova na 30 minuta. 

  

Oni su najavili i da će 27. januara, na dan školske slave, odrţati "Veliki svetosavski pohod 

prosvetara" kroz Beograd.  
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/527953/Zakon-o-PIO-pred-Ustavnim-sudom 

Zakon o PIO pred Ustavnim sudom 

Tanjug  

Udruţenje sindikata penzionera Srbije predalo je danas Ustavnom sudu Srbije predlog za ocenu 

ustavnosti i zakonitosti ĉlana Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO) koji se tiĉe 

upravljanja Republiĉkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje. 

 Udruţenje osporava ĉlan 155 Zakona o PIO, prema kojem u sedmoĉlanom Upravnom odboru 

Republiĉkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Vlada Srbije bira svoja ĉetiri predstavnika, 

dok po jedan ĉlan dolazi iz reda osiguranika na predlog reprezentativnog sinidkata na nivou 

Republike, zatim iz reda poslodavaca na predlog reprezentativnog udruţenja poslodavaca na nivou 

Republike i jedan iz reda korisnika prava na predlog Saveza penzionera osnovanog na nivou 

Republike. 

 

To prema stavu Udruţenja dovodi u neravnopravan poloţaj preostale predstavnike osiguranika, 

poslodavaca i korisnika prava u odnosu drţavu, odnosno Vladu, ĉija ĉetiri ĉlana Upravnog odbora 

imaju apsolutnu i neproporcijalnu većinu u pogledu donošenja odluka o celokupnom poslovanju, 

upravljanju i raspolaganju imovinom Fonda. 

 

Ta odredba takodje nije u skladu, kako smatra Udruţenje, ni sa ĉlanom 153. Zakona o PIO kojim je 

propisano da Fondom upravljaju predstavnici osiguranika, poslodavaca i korisnika prava. 

 

Pre izmene ĉlana 155, Fondom je upravljao Upravni odbor koji je imao 21 ĉlana, po sedam 

predstavnika osiguranika, poslodavaca i korisnika prava, u kojem je Vlada imala dva ĉlana iz reda 

poslodavaca, podseća to Udruţenje. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/527953/Zakon-o-PIO-pred-Ustavnim-sudom
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Izmenom ĉlana 155. Zakona o PIO, drţava je sebi obezbedila monopol u odluĉivanju i raspolaganju 

sredstvima Fonda bez ikakve kontrole ostalih uĉesnika sa neospornim pravnim interesom, što vodi 

daljem urušavanju, već urušenog, sistema penzijskog i invaldiskog osiguranja, ukazalo je 

Udruţenje. 

 

Ono tvrdi da Republiĉki fond za PIO nije drţavni organ, već organazacija obaveznog socijalnog 

osiguranja u kojoj se obezbeĊuju sredstva i ostvaruju prava iz PIO, te shodno tome Vlada ne moţe 

samostalno upravljati Fondom, već ravnopravno sa ostalim predstavnicima osiguranika, poslodavaca 

i korisnika prava, srazmerno njihovom broju i sastavu, na naĉin kako je to predvidjeno Zakonom o 

PIO. 

  

Spornom odredbom Zakona o PIO svi predstavnici osiguranika, korisnika prava i poslodavaca, u 

potpunosti su onemogućeni da zastupaju svoje interese i odluĉuju o svojim liĉnim i imovinskim 

pravima, navodi se u saopštenju. 

 

Dajući sebi iskljuĉivo pravo na upravljanje Fondom, stavljajući tako u neravnopravan poloţaj i 

diskriminatorski odnos ostale ĉlanove Upravnog odbora, drţava je prekršila i njihova Ustavom 

garantovana prava o pravnoj jednakosti i zabrani diskriminacije. 

  

TakoĊe je prekršten i Protokol Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda koji 

proklamuje Opštu zaštitu od diskriminacije i koji propisuje da je uţivanje svih prava utvrdjenih 

zakonom osigurano bez diskriminacije po bilo kom osnovu, dodaje Udruţenje. 

  

U detaljnom obrazloţenju svog predloga, Udruţenje pored ostalog navodi da je ĉlanom 169 Zakona 

o PIO propisano da prihode i primanja Fonda izmedju ostalih ĉine i prihodi od imovine kojom Fond 

raspolaţe. 

  

To su prihodi od kamata ostvarenih plasmanom sopstvenih prihoda Fonda u skladu sa zakonom, 

poslovnom bankarstvu, na trţištu novca ili plasmanom obveznica ĉiji je emitent drţava, prihoda 

ostvarenih prodajom društvenog kapitala, društvenih i javnih preduzeća, kao i prihoda od dividendi 

od akcija po osnovu ranijih ulaganja sredstava za penzijsko i invalidsko osiguranje... 

  

MeĊutim, navedeni prihodi Fonda ne predstavljaju prihode od imovine u javnoj svojini, o kojima bi 

drţava mogla da odluĉuje i raspolaţe. 

 

Oni predstavljaju iskljuĉivo prihode od imovine Fonda kojima mogu da upravljaju, raspolaţu i 
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donose odluke iskljuĉivo predstavnici osiguranika, poslodavaca i korisnika penzija kroz upravljanje 

Fondom na ravnopravan naĉin, bez sukoba interesa i bez štete za bilo koju grupaciju ili udrţenje 

koje je zastupljeno u Fondu, smatra Udruţenje. 
 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Samo-nasa-privreda-u-minusu.sr.html 

Само наша привреда у минусу 

Сви остали у региону ће, према извештају Светске банке, имати позитивну стопу раста 

економске активности 

Србија је најгори „ђак” у региону. Ово је оцена која се намеће након што је Светска банка 
објавила свој редовни извештај који анализира економска кретања у Албанији, Босни и 
Херцеговини, на Косову, Македонији, Црној Гори и Србији. „Немамо најбоље вести за вас”, 
рекао је на почетку конференције за новинаре Тони Верхеијен, шеф београдске канцеларије 
ове међународне финансијске институције. 

Судећи према показатељима, наша земља ће ове године једина имати негативну стопу 
привредне активности, од минус 0,5 одсто, док ће све остале економије региона имати 
позитивне стопе раста. 

Такође, Србија је на крају 2014. године имала највећи пад бруто домаћег производа (БДП), 
односно свега што привреда и грађани створе за годину дана. Тај пад је износио два одсто. На 
све то, Србија је рекордер по висини мањка у државној каси (7,9 одсто БДП-а), наш јавни дуг 
са државним гаранцијама је највећи у региону (68,6 одсто БДП-а), а заједно са Албанијом 
делимо лидерску позицију и по обиму ненаплативих кредита (више од 20 одсто). Негативним 
вестима ту није крај, јер је и стопа незапослености, иако смањена, у нашој земљи и даље 
велика (19,6). Ипак, по том показатељу, од нас су у горој ситуацији Босна и Херцеговина (27,5) 
и Македонија (27,9). 

– Када се погледају бројке, то тако изгледа – овим речима је Абебе Адугна, главни економиста 
Светске банке за Европу и централну Азију, одговорио на питање „Политике” да ли је Србија 
најгори ђак у региону. – Ако погледамо, међутим, испод бројки види се да је Србија била 
погођена поплавама које су гурнуле економију у рецесију и то је био сплет несрећних 
околности. И без поплава, ипак, пад привредне активности у Србији био би минус један одсто 
– казао је Адугна и додао да ће на ствари моћи оптимистичније да се гледа након што Србија 
примени најављене реформе. 

Ипак, баш због мера стезања каиша, наша земља ће на кратак рок имати негативне ефекте по 
раст. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Samo-nasa-privreda-u-minusu.sr.html
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– Србија ће, вероватно остати у рецесији услед слабе домаће тражње и тешке фискалне 
консолидације – рекла је водећи економиста Светске банке Галина Андронова Винслет. 

Према њеној оцени, поплаве су однеле пет одсто БДП-а. Директну штету од поплава експерти 
Светске банке процењују на 864 милиона евра и још 648 милиона евра посредних губитака. У 
извештају се, ипак, наводи да је много већу штету од Србије претрпела Босна и Херцеговина. 
Чак 15 одсто БДП-а. Упркос томе, тамошња привреда успела је да остане у плусу на крају 2014. 
године (0,4 одсто). 

Пољопривреда је, на пример, прошле године дала мали позитиван допринос расту, али је он 
био недовољан да потисне све негативне ефекте поплава, оцењују у Светској банци. Чак и 
извоз који је последњих неколико година растао, успорио је у последња два тромесечја 
прошле године. Производња електричне енергије је пала, а и „Фијат” је за 10 одсто смањио 
своју производњу. 
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Оптимистичну поруку на крају је, ипак, послао Лазар Шестовић, главни економиста Светске 
банке у Београду. Према његовој оцени, постоји могућност да се Србија врати на путању 
трајног развоја и да забележи стопе раста које је имала пре кризе (од око четири, пет одсто). 
Да би то постигла потребно је да се реформски закони који се односе на стечај и 
приватизацију примене, али и да се, након усвајања Закона о раду, наставе реформе тог 
тржишта. У Светској банци, на пример, кажу да Србија за активне мере запошљавања издваја 
тек десетину средстава која чине европски просек. А тај скроман износ током 2014. године 
додатно је смањен. Шестовић, иначе очекује да се инфлација, која је током прошле године 
десет месеци била испод циља Народне банке, ове године врати у оквиру планираних граница 
(од 2,5 до 5,5 одсто). 

Антрфиле: Раст у региону 1,3 одсто 
Светка банка у овој години очекује скроман опоравак региона. Просечна стопа раста 
привредне активности биће 1,3 одсто. Постоје и неки ризици за остварење ове пројекције, а 
према речима Галине Андронове Винслет, они се огледају у споријем опоравку еврозоне, 
дефлацији и продужетку рецесије у Русији. С обзиром на то да су тржишта региона у процесу 
реформи, један од ризика може да буде и незадовољство због примене тешких мера, али и 
неповољни временски услови. 

Стандард и Пурс потврдио кредитни рејтинг Србије на ББ- 
Међународна рејтинг агенција „Стандард и Пурс” потврдила је кредитни рејтинг Србије ББ 
минус (ББ-) са негативним изгледима, објавила је Управа за јавни дуг Министарства 
финансија. 

Према оцени аналитичара „Стандарда и Пурса”, потврда кредитног рејтинга Србије и прекид 
посебног надзора одражавају мишљење да је опао непосредан ризик од слабљења кредитне 
способности. 
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Под посебни надзор аналитичара „Стандарда и Пурса” Србија је стављена 10. октобра 2014. 
године због негативних импликација. 

У објашњењу те рејтинг агенције наведено је да је Србија започела процесе фискалне 
консолидације који би требало да ублажи раст јавног дуга током године, оцењујући као 
значајне позитивне факторе буџет за 2015. и аранжман са Међународним монетарним фондом. 

Објашњавајући зашто су дали негативне изгледе за кретање кредитног рејтинга Србије, 
аналитичари „Стандарда и Пурса” су навели да су такву оцену дали због неизвесности око 
обима фискалних реформи у средњем року и слабих изгледа за економски раст. 

Према оцени те међународне рејтинг агенција, главни и непосредни изазов за Владу Србије 
остаје фискална консолидација и да је још рано да се потврди да ће мере штедње уведене 
крајем 2014. и у буџету за 2015. бити довољне за стабилизацију путање јавног дуга. 

Према процени „Стандарда и Пурса”, уколико се задржи смањење трошкова и смањи буџетска 
подршка јавним предузећима, просечан годишњи раст државног дуга биће 5,7 одсто бруто 
домаћег производа (БДП) у периоду од 2015. до 2018. године, што је нешто више од пројекције 
дефицита буџета опште државе од 4,8 одсто БДП. 

То ће бити таман довољно да се стабилизује ниво јавног дуга, али само под условом ако се 
економски раст врати на стопе раста изнад два одсто годишње и инфлација повећа на стопе 
преко 4,5 одсто од 2017. надаље, што тренутно очекују аналитичари „Стандарда и Пурса”. 

„Стандард и Пурс” је оценио да ће Србија у 2015. години забележити пад БДП од 0,5 одсто, 
али би у наредним годинама БДП требало да крене узлазном путањом, тако да се у 2016. 
очекује раст од 1,3 одсто, а у 2017. два одсто раста БДП-а. 

Међународна рејтинг агенције „Фич рејтингс” прошле недеље је потврдила кредитни рејтинг 
Србије на Б+, са стабилним изгледима. 

У јануару прошле године „Фич рејтингс” је снизила кредитни рејтинг Србије са ББ- са 
негативним изгледима на Б+ са стабилним изгледима. Танјуг 
А. Телесковић 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Sertic-U-vezi-Trepce-prekrsena-pravila-vlasnistva.sr.html 

Бизнис план за Железару у складу са правилима 
ММФ и ЕУ 
Жељко Сертић mинистар привреде Србије 

БЕОГРАД – Бизнис план за Железару Смедерево мора бити у складу са договором са ММФ-ом, 
али и са правилима ЕУ, рекао је министар привреде Жељко Сертић истакавши да је оптимиста 
и да ће сагласност у преговорима о стратешком партнерству са америчким Есмарком бити 
постигнута. 

Сертић је гостујући на ТВН1 рекао да је пре два дана о томе разговарао са шефом Делегације 
ЕУ у Србији Мајклом Девенпортом. 

Напоменуо је и да Србија више неће давати субвенције Железари. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Sertic-U-vezi-Trepce-prekrsena-pravila-vlasnistva.sr.html


17 

 

„Уколико се до краја јануара са Есмарком испреговарају основни елементи у вези са 
преузимањем Железаре, опреативни послови у том предузећу би требало да крену до марта 
или априла, каже Сертић. 

Преговори су, додао је, у току, и они нису лаки, те да „сви који се баве бизнисом знају да 
пословна активност на тако високом нивоу, носи са собом озбиљне разговоре. 

Он је подсетио да је држава кроз сам тендер дефинисала неколико ствари које потенцијални 
купац мора да испину - да буде кредибилан, да има минимални годишњи промет од 300 
милиона долара, да менаџемнт има искуство и компетенције, те да је Есмарк испунио све те 
захтеве, а да се сада воде преговори око бизнис плана којим би били задовољни и Есмарк и 
Србија. 

Сертић очекује да ако се до краја јануара испреговарају основни елементи, од марта, априла 
могу да крену оперативни послови у Железари. Он подсећа да поред радника саме Железаре, 
још око 15.000 радника ради у пратећим делатностима. „Сам живот у Смедереву је другачији 
када Железара ради... Замислите како ће бити ако достигнемо милијарду евра производње”, 
рекао је министар. 

Сертић је навео и да Развојни фонд Војводине угрожава инвестицију италијанске кондиторске 
компаније „Фереро” у Србији. 

Он каже да Пољопривредно добро „Алекса Шантић” треба да буде продато на аукцији, али да 
је за то потребна сагласност хипотекарних поверилаца, а то су Пореска управа, Агенција за 
осигурање депозита и Развојни фонд Војводине. 

Процењена вредност те фирме је нешто већа од 900 милиона динара, и са том тржишном 
ценом ће се ићи на аукцију. Пореска управа и Агенција за осигурање депозита су се, према 
речима Сертића, сагласили да из те цене буду исплаћени само основни дугови, а да камате 
буду процентуално исплаћене у зависности од коначне цене која буде била постигнута на 
аукцији, док Развојни фонд Војводине није прихватио тај предлог. 

Сертић каже и да је „Фереро” изразио спремност да инвестира осам милиона евра, и да је та 
италијанска компанија већ почела разговоре са низом попољопривредника који би радили као 
кооперанти основне компаније. 

Уколико до приватизације не дође, врло је вероватно да ће „Алекса Шантић” отићи у стечај, и 
да нико од поверилаца неће бити намирен, упозорио је министар. 

--------------------------------- 

Сертић: У вези Трепче прекршена правила власништва 
Питање комбината Трепча биће решено са свим питањима власништва у Бриселу, током 
дијалога Београда и Приштине, који су заказани за 9. фебруар, изјавио је данас министар 
привреде Србије Жељко Сертић. 

Гостујући на телевизији Н1 Серић је оценио да је одлука да се из процедуре у Скупштини 
Косова повуку измене Закона о јавним предузећима урађена делом под притиском 
међународне заједнице. 

„Јучерашња одлука је разумна и рационална и вероватно урађена делом под притиском 
међународне заједнице, јер су прекршена елементарна права власништва”, рекао је он. 
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Скупштина Косова синоћ је у начелу у првом читању усвојила предлог измена закона о 
предузећима од посебног значаја, који не задире у власништво над рударским комбинатом 
Трепча. 

Сертић је навео да је у свим документима која су раније потписана назначено да се питање 
власништва неће односити на текуће пословање и подсетио да у Трепчи ради 3.300 радника. 

-------------------------------- 

Коха диторе: Влада Косова оставила Трепчу у рукама Срба 
ПРИШТИНА– Приштински дневник „Коха диторе” пише у данашњем издању да је извршна власт 
на Косову одустала од намере да Трепчу претвори у јавно предузеће и да ће о евентуалној 
промени статуса тог предузећа одлучивати само уз сагласност Срба. 

Како се наводи, дневник је дошао у посед нацрта закона којим се као страна у доношењу 
одлуке наводи и локална власт са севера, која не признаје државност Косова. 

„Српски представници у влади то сматрају достигнућем, јер је то, како су рекли, производ 
преговора са другим члановима коалиције. Премијер Мустафа је ћутањем одговорио на питање 
у вези попуштања под притиском Срба”, пише дневник. 

Нацрт Закона који је прошле недеље послат Скупштини Косова на разматрање а који је био на 
дневном реду за гласање у понедељак, предвиђао је да се комбинат Трепча претвори у јавно 
предузеће у власништву државе. 

Како наводи приштински дневник, српски министри у косовској Влади су након посете 
Београду, заједно са званичницима Владе Србије запретили протестима и довођењем у 
опасност дијалога Београда и Приштине, пошто сматрају да је Трепча српско власниство. 

Бета 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Prosecna-korpa-u-novembru-bila-66_119-dinara.sr.html 

Србија међу најјефтинијима, али и са ниском 
куповном моћи 
 

Фото Д. Јевремовић 

ЛОНДОН – На листи 119 најјефтинијих и најскупљих земаља за живот, Србија се нашла на 94. 
месту, иза Бугарске, али испред Румуније, БиХ, Албаније, према ранг листи коју је направио 
сајт Нумбео.цом, а објавио британски лист „Индепендент”. 

Као основа истраживања узета је држава Њујорк с индексом потрошачких цена (ИПЦ) 100, тако 
да ако је ИПЦ неке земље 70, трошкови живота у тој земљи су за 30 одсто нижи него у 
Њујорку, док, са друге стране, ако ИПЦ износи 120, онда су ти трошкови 20 одсто виши. 

Према истраживању сајта Нумбео, ИПЦ у Србији износи 43,29, што значи да су цене робе и 
услуга у нашој земљи 56,71 одсто ниже него у Њујорку, трошкови становања, са индексом 
8,47, нижи су 91,53 процента, али је значајно нижа и куповна моћ становништва за 60,85 
одсто. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Prosecna-korpa-u-novembru-bila-66_119-dinara.sr.html
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Када је реч о земљама региона, Македонија је заузела 112. место, уз још ниже потрошачке 
цене него у Србији, са индексом 37,41, а Босна и Херцеговина је на 96. месту. 

Бугарска је, према овој листи, скупља за живот од Србије, и налази се на 93. месту, а Црна 
Гора на 85. место. 

Међу пет најјефтиних држава за живот, када су у питању потрошачке цене, налазе се азијске и 
северноафричке државе, попут Индије, Непала, Пакистана, Туниса и Алжира. 

Пет земаља које ће вероватно „појести” ваш банковни рачун када будете плаћали основе 
намирнице и услуге су Швајцарска, Норвешка, Венецуела, Исланд и Данска. 

Листа коју је презентовао сајт Нумбео.цом представља поредак држава по висини трошкова 
живота, а поред потрошачких цена, у листу улазе цене рентирања станова, цене у 
малопродаји, цене у ресторанима и куповна моћ. 

---------------------------------- 

Просечна корпа у новембру била 66.119 динара 
БЕОГРАД – Просечна потрошачка корпа за новембар 2014. године износила је 66.119,86 динара 
и јефтинија је за 0,28 одсто, или за 187,8 динара у односу на октобар, објавило је 
Министарство трговине. 

Минимална потрошачка корпа за новембар је износила је 34.348,40 динара и мања је за 0,24 
одсто, или 83,82 динара у односу на претходни месец. 

За покриће просечне потрошачке корпе у новембру 2014. године било је потребно 1,50 
просечних зарада, а за покриће минималне корпе 0,78 просечне зараде. 

У октобру је за покриће просечне потрошачке корпе било потребно 1,48 просечних зарада, а за 
покриће минималне корпе било је довољно 0,77 просечне зараде. 

У Министарству наводе и да је просечна потрошачка корпа скупља за 2,19 одсто, а минимална 
потрошачка корпа већа за 1,55 одсто у односу на лањски новембар. 

Танјуг 

 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/oceniti-ustavnost-zakona-o-pio 

Оценити уставност Закона о ПИО 
 

Удружење синдиката пензионера Србије предало је Уставном суду Србије предлог за 
оцену уставности и законитости члана 155. Закона о ПИО, који се односи на управљање 
Републичким фондом за пензијско и инвалидско осигурање. 

Пензионери сматрају да је измењеним чланом 155. Закона о ПИО, који је одредио да Управни 
одбор Фонда ПИО има седам, а не 21 члана колико је то било пре, направљен “незапамћен 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/oceniti-ustavnost-zakona-o-pio
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преседан у области пензијског и инвалидског законодавства Србије, узурпирањем 
управљачких права Фонда од стране државе, без правног основа и на штету осигураника, 
корисника и послодаваца”. Како тврде, држава је на овај начин себи обезбедила монопол у 
одлучивању и располагању средствима Фонда, без икакве контроле од стране осталих 
учесника с неоспорним правним интересом, што води даљем урушавању система пензијског и 
инвалидског осигурања. 

Љ. М. 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/traze_vise_od_20_neisplacenih_zarada.4.html?news_id=296039 

Preostali radnici kragujevačkog Autosaobraćaja danas protestuju ispred Skupštine grada 

Traţe više od 20 neisplaćenih zarada 
AUTOR: Z. R. 

Kragujevac - Preostali radnici kragujevaĉkog Autosaobraćaja tokom današnjeg prepodneva okupiće 

se, prema najavi iz sindikata te firme, ispred zgrade Skupštine grada, zbog beznadeţne situacije u 

tom preduzeću, „neispunjenih obećanja drţavnih funkcionera“, te neisplaćenih zarada i 

nepovezanog radnog staţa za poslednje dve godine. 
U Samostalnom sindikatu AS-a kaţu da je u firmi ostalo još 157 radnika, da većina zahteva 
rešavanje statusa preduzeća, ili socijalni program za one koji dobrovoljno odlaze. Svi traţe isplatu 
više od 20 zaostalih zarada i uplatu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje za prethodne dve 
godine. Radnici traţe i razgovor sa gradonaĉelnikom Radomirom Nikolićem, kako bi on podsetio 
premijera Aleksandra Vuĉića šta je svojevremeno obećavao zaposlenima u AS-u. 

- Krajem 2013, kad je Slobodni sindikat organizovao blokadu ţelezniĉke pruge i magistralnog puta 
prema Kraljevu, tadašnji prvi potpredsednik Vlade Aleksandar Vuĉić je delegaciji zaposlenih, pored 
ostalog, obećao socijalni program, rešavanje statusa preduzeća do 15. februara 2014, kao i da 
ćemo da dobijemo 20 autobusa, kako bi firma mogla da poĉne da radi. Osim socijalnog programa, 
koji je omogućio da oko 300 radnika prošle godine ode iz firme, nijedno drugo obećanje nije 
ispunjeno - tvrdi za Danas predsednik tog sindikata SrĊan Ilić. 

U prilog tome on navodi da je AS u meĊuvremenu, ostao bez ijednog autobusa, da su glavna 
autobuska stanica u Kragujevcu i upravna zgrada preduzeća već mesecima su bez struje, dok su 
gradske, prigradske i meĊugradske linije preuzele druge firme. 

 

 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/traze_vise_od_20_neisplacenih_zarada.4.html?news_id=296039
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http://www.danas.rs/danasrs/srbija/beograd/samostalni_sindikat_gsp_vozaci_su_nam_preumorni.39.html?news_id=29

6078 

Vozač koji je upravljao tramvajem sa garažnim brojem 244 neposredno pre udesa zadobio jaku 

mučninu i onesvestio se 
Samostalni sindikat GSP: Vozaĉi su nam preumorni 

AUTOR: D. MAJSTOROVIĆ 

Samostalni sindikat GSP „Beograd“ energiĉno protestuje zbog prejudiciranja uzroka i krivice 
uĉesnika saobraćajne nezgode koja se dogodila 16. januara kod hotela „Hajat“, kada je došlo do 
sustizanja tramvaja sa garaţnim brojem 244 i tramvaja 293, i u kojoj je, naţalost, povreĊeno 
sedam putnika, kaţe za Danas predsednik ovog sindikata Zoran Antić. 

- Generalnog direktora Ţeljka Milkovića upoznali smo sa informacijama do kojih smo došli u vezi sa 
sudarom kod hotela „Hajat“. Naime, vozaĉ koji je upravljao tramvajem sa garaţnim brojem 244 
neposredno pre udesa zadobio je jaku muĉninu i onesvestio se. Dobro je poznato da neko u 
svesnom stanju sigurno ne bi mogao da napravi takav udes, i to se zaista retko dešava. Vozaĉ je 
dobio svu potrebnu dokumentaciju od Urgentnog centra, a kako nam je rekao „kada je otvorio oĉi 
nakon udarca, sećao se samo izlomljenog stakla“ - istiĉe Antić. On napominje da je vozaĉ prošao 
sve preglede i psiho test, ali da naţalost, uprkos redovnim kontrolama na koje idu vozaĉi i velikom 
profesionalizmu moguće su i ovakve situacije kada zbog premora doĊe do zdravstvenih tegoba. 

- Vozaĉi su nam umorni. Zbog mera štednje Grada radno vreme im je povećano za 20 sati meseĉno 
od oktobra, a pritom im je smanjena plata. Oni su non-stop u obrtu, nemaju vremena ni za tu 
pauzu na koju po zakonu imaju pravo. U poslednje vreme dešava se dosta udesa, ali u 80 odsto 
sluĉajeva nisu krivi naši vozaĉi. MeĊutim, ĉak i u onim sluĉajevima kada i jeste njihova krivica, 
siguran sam da bi nezgodu mogli da izbegnu samo da nisu preumorni - naglašava predsednik 
Samostalnog sindikata. On napominje da su svi putnici, zaposleni u preduzeću i vozila osigurani i da 
je sreća da nije došlo do gubitka ljudskih ţivota i teţih povreda, tako da će svi povreĊeni putnici 
biti obeštećeni a vozila popravljena i da nema potrebe da se diţe tolika larma oko toga. 

- Za Samostalni sindikat je isto tako neprihvatljivo da se prejudicira bilo ĉija krivica, a ponajmanje 
krivica naših vozaĉa koji svakodnevno osam sati rade u preteškim uslovima beogradskog saobraćaja, 
guţve na saobraćajnicama, neregulisani pešaĉki prelazi, prekobrojni drugi uĉesnici u saobraćaju, 
ĉesti napadi i samo jedan slobodan radni dan u nedelji, znatno smanjena zarada u poslednja tri 
meseca sa tendencijom daljeg pada - ocenjuje Antić. 

Novi napad na vozaĉa 

Predsednik Samostalnog sindikata najoštrije je osudio novi napad na vozaĉa Gradskog saobraćajnog 
preduzeća, koji se dogodio u nedelju nešto pre ponoći u Ulici patrijarha Joanikija. „Na liniji 53 
jedan od putnika udario je vozaĉa i pri tom mu je rasekao usnu. Pored toga razbio je i retrovizor na 
vozilu i pobegao. Napadi su postali sve uĉestaliji, skoro svakodnevni i Beograd je postao kriminalna 
zona“, kaţe Antić. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/beograd/samostalni_sindikat_gsp_vozaci_su_nam_preumorni.39.html?news_id=296078
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vracanje_u_godine_za_koje_se_verovalo_da_su_iza_nas.4.html?news_id=295

995 

Sindikati fabrika odbrambene industrije zahtevaju da se utvrdi da li je Vojnobezbednosna agencija 

prisluškivala njihove lidere 

Vraćanje u godine za koje se verovalo da su iza nas 
AUTOR: Z. R. 

Kragujevac - Sindikalne organizacije šest najznaĉajnijih domaćih fabrika namenske proizvodnje 

zatraţile su juĉe, u zajedniĉkom obraćanju javnosti, da se preispitaju navodi zaštitnika graĊana 

Saše Jankovića da je Vojnobezbednosna agencija (VBA) bez odluke suda pratila sindikate, 

prisluškivala sindikalne lidere i kontrolisala listing njihovih telefonskih razgovora. 

Sindikati fabrika Zastava oruţje, Prvi partizan iz Uţica, Sloboda iz Ĉaĉka, Krušik iz Valjeva, „Milan 
Blagojević“ iz Luĉana i Prva iskra iz Bariĉa kaţu da u okolnostima pojaĉanog delovanja postoji 
bojazan da su se navedene aktivnosti bezbednosnih struktura direktno odnosile na kontrolu, 
praćenje i prisluškivanje lidera sindikalnih organizacija OIS, i istiĉu da „takav rad bezbednosnih 
sluţbi vraća u godine za koje smo smatrali da su daleko iza nas i da je demokratizacija u društvu 
trebalo i u toj oblasti da nas pribliţi standardima koji se primenjuju u zemljama Evropske unije“. 
Sindikati su podrţali zahteve da se ispitaju svi navodi zaštitnika graĊana i zahtevaju od drţavnih 
organa da iznesu istinu i obelodane sve ĉinjenice koje se vezuju za ovu osetljivu oblast koja 
direktno zadire u ograniĉavanje ljudskih prava. Kragujevaĉki oruţari, kao ni šumadijska i šira 
domaća javnost još uvek nisu dobili odgovor na pitanje: Ko je i zašto, 22. decembra prošle godine, 
prilikom prvog pokušaja postavljenja Milojka Brzakovića za novog direktora Zastave oruţja, u krug 
te fabrike i njenu upravnu zgradu uveo veliki broj pripadnika MUP Srbije. 

 

 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2015&mm=01&dd=20&nav_category=12&nav_id=948772 

Zakon o PIO pred Ustavnim sudom 
IZVOR: TANJUG 

Beograd -- Udruţenje sindikata penzionera Srbije predalo je Ustavnom sudu predlog za ocenu 

ustavnosti i zakonitosti ĉlana Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. 

Reĉ je o ĉlanu Zakona o PIO koji se tiĉe upravljanja Republiĉkim fondom za penzijsko i invalidsko 

osiguranje. 

Udruţenje je osporilo ĉlan 155 Zakona o PIO, prema kojem u sedmoĉlanom Upravnom odboru 

Republiĉkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Vlada Srbije bira svoja ĉetiri predstavnika, 

dok po jedan ĉlan dolazi iz reda osiguranika na predlog reprezentativnog sinidkata na nivou 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vracanje_u_godine_za_koje_se_verovalo_da_su_iza_nas.4.html?news_id=295995
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vracanje_u_godine_za_koje_se_verovalo_da_su_iza_nas.4.html?news_id=295995
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2015&mm=01&dd=20&nav_category=12&nav_id=948772
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Republike, zatim iz reda poslodavaca na predlog reprezentativnog udruţenja poslodavaca na nivou 

republike i jedan iz reda korisnika prava na predlog Saveza penzionera osnovanog na nivou 

republike.  

 

To prema stavu Udruţenja dovodi u neravnopravan poloţaj preostale predstavnike osiguranika, 

poslodavaca i korisnika prava u odnosu drţavu, odnosno vladu, ĉija ĉetiri ĉlana Upravnog odbora 

imaju apsolutnu i neproporcijalnu većinu u pogledu donošenja odluka o celokupnom poslovanju, 

upravljanju i raspolaganju imovinom Fonda.  

 

Ta odredba takoĊe nije u skladu, kako smatra Udruţenje, ni sa ĉlanom 153. Zakona o PIO kojim je 

propisano da Fondom upravljaju predstavnici osiguranika, poslodavaca i korisnika prava.  

 

Pre izmene ĉlana 155, Fondom je upravljao Upravni odbor koji je imao 21 ĉlana, po sedam 

predstavnika osiguranika, poslodavaca i korisnika prava, u kojem je Vlada imala 2 ĉlana iz reda 

poslodavaca, podseća to Udruţenje.  

 

Izmenom ĉlana 155. Zakona o PIO, drţava je sebi obezbedila monopol u odluĉivanju i raspolaganju 

sredstvima fonda bez ikakve kontrole od strane ostalih uĉesnika sa neospornim pravnim interesom, 

što vodi daljem urušavanju, već urušenog, sistema penzijskog i invaldiskog osiguranja, ukazalo je 

Udruţenje.  

 

Ono tvrdi da Republiĉki fond za PIO nije drţavni organ, već organazacija obaveznog socijalnog 

osiguranja u kojoj se obezbeĊuju sredstva i ostvaruju prava iz PIO, te shodno tome vlada ne moţe 

samostalno upravljati Fondom, već ravnopravno sa ostalim predstavnicima osiguranika, poslodavaca 

i korisnika prava, srazmerno njihovom broju i sastavu, na naĉin kako je to predviĊeno Zakonom o 

PIO. 

 

Spornom odredbom Zakona o PIO svi predstavnici osiguranika, korisnika prava i poslodavaca, u 

potpunosti su onemogućeni da zastupaju svoje interese i odluĉuju o svojim liĉnim i imovinskim 

pravima, navodi se u saopštenju.  

 

Dajući sebi iskljuĉivo pravo na upravljanje Fondom, stavljajući tako u neravnopravan poloţaj i 

diskriminatorski odnos ostale ĉlanove Upravnog odbora, drţava je prekršila i njihova Ustavom 

garantovana prava o pravnoj jednakosti i zabrani diskriminacije.  

 

TakoĊe je prekršten i Protokol Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda koji 

proklamuje Opštu zaštitu od diskriminacije i koji propisuje da je uţivanje svih prava utvrĊenih 

zakonom osigurano bez diskriminacije po bilo kom osnovu, dodaje Udruţenje.  

 

U detaljnom obrazloţenju svog predloga, Udruţenje pored ostalog navodi da je ĉlanom 169 Zakona 
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o PIO propisano da prihode i primanja Fonda izmeĊu ostalih ĉine i prihodi od imovine kojom Fond 

raspolaţe.  

 

To su prihodi od kamata ostvarenih plasmanom sopstvenih prihoda Fonda u skladu sa zakonom, 

poslovnom bankarstvu, na trţištu novca ili plasmanom obveznica ĉiji je emitent drţava, prihoda 

ostvarenih prodajom društvenog kapitala, društvenih i javnih preduzeća, kao i prihoda od dividendi 

od akcija po osnovu ranijih ulaganja sredstava za penzijsko i invalidsko osiguranje...  

 

MeĊutim, navedeni prihodi Fonda ne predstavljaju prihode od imovine u javnoj svojini, o kojima bi 

drţava mogla da odluĉuje i raspolaţe.  

 

Oni predstavljaju iskljuĉivo prihode od imovine Fonda kojima mogu da upravljaju, raspolaţu i 

donose odluke iskljuĉivo predstavnici osiguranika, poslodavaca i korisnika penzija kroz upravljanje 

Fondom na ravnopravan naĉin, bez sukoba interesa i bez štete za bilo koju grupaciju ili udrţenje 

koje je zastupljeno u Fondu, smatra Udruţenje. 
 

RTV 

http://www.rtv.rs/sr_lat/zivot/drustvo/zakon-o-pio-pred-ustavnim-sudom_559548.html 

Zakon o PIO pred Ustavnim sudom 

BEOGRAD -  

Udruţenje sindikata penzionera Srbije predalo je danas Ustavnom sudu Srbije predlog za ocenu 

ustavnosti i zakonitosti ĉlana Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO) koji se tiĉe 

upravljanja Republiĉkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje. 

Udruţenje je osporilo ĉlan 155 Zakona o PIO, prema kojem u sedmoĉlanom Upravnom odboru 

Republiĉkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Vlada Srbije bira svoja ĉetiri predstavnika, 

dok po jedan ĉlan dolazi iz reda osiguranika na predlog reprezentativnog sinidkata na nivou 

Republike, zatim iz reda poslodavaca na predlog reprezentativnog udruţenja poslodavaca na nivou 

republike i jedan iz reda korisnika prava na predlog Saveza penzionera osnovanog na nivou 

republike.To prema stavu Udruţenja dovodi u neravnopravan poloţaj preostale predstavnike 

osiguranika, poslodavaca i korisnika prava u odnosu drţavu, odnosno vladu, ĉija ĉetiri ĉlana 

Upravnog odbora imaju apsolutnu i neproporcijalnu većinu u pogledu donošenja odluka o 

celokupnom poslovanju, upravljanju i raspolaganju imovinom Fonda. 

Ta odredba takoĊe nije u skladu, kako smatra Udruţenje, ni sa ĉlanom 153. Zakona o PIO kojim je 

propisano da Fondom upravljaju predstavnici osiguranika, poslodavaca i korisnika prava. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/zivot/drustvo/zakon-o-pio-pred-ustavnim-sudom_559548.html
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Pre izmene ĉlana 155, Fondom je upravljao Upravni odbor koji je imao 21 ĉlana, po sedam 

predstavnika osiguranika, poslodavaca i korisnika prava, u kojem je Vlada imala 2 ĉlana iz reda 

poslodavaca, podseća to Udruţenje. 

Izmenom ĉlana 155. Zakona o PIO, drţava je sebi obezbedila monopol u odluĉivanju i raspolaganju 

sredstvima fonda bez ikakve kontrole od strane ostalih uĉesnika sa neospornim pravnim interesom, 

što vodi daljem urušavanju, već urušenog, sistema penzijskog i invalidskog osiguranja, ukazalo je 

Udruţenje. 

Ono tvrdi da Republiĉki fond za PIO nije drţavni organ, već organizacija obaveznog socijalnog 

osiguranja u kojoj se obezbeĊuju sredstva i ostvaruju prava iz PIO, te shodno tome vlada ne moţe 

samostalno upravljati Fondom, već ravnopravno sa ostalim predstavnicima osiguranika, poslodavaca 

i korisnika prava, srazmerno njihovom broju i sastavu, na naĉin kako je to predviĊeno Zakonom o 

PIO. 

Spornom odredbom Zakona o PIO svi predstavnici osiguranika, korisnika prava i poslodavaca, u 

potpunosti su onemogućeni da zastupaju svoje interese i odluĉuju o svojim liĉnim i imovinskim 

pravima, navodi se u saopštenju. 

Dajući sebi iskljuĉivo pravo na upravljanje Fondom, stavljajući tako u neravnopravan poloţaj i 

diskriminatorski odnos ostale ĉlanove Upravnog odbora, drţava je prekršila i njihova Ustavom 

garantovana prava o pravnoj jednakosti i zabrani diskriminacije. 

TakoĊe je prekršten i Protokol Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda koji 

proklamuje Opštu zaštitu od diskriminacije i koji propisuje da je uţivanje svih prava utvrĊenih 

zakonom osigurano bez diskriminacije po bilo kom osnovu, dodaje Udruţenje. 

U detaljnom obrazloţenju svog predloga, Udruţenje pored ostalog navodi da je ĉlanom 169 Zakona 

o PIO propisano da prihode i primanja Fonda izmeĊu ostalih ĉine i prihodi od imovine kojom Fond 

raspolaţe. 

To su prihodi od kamata ostvarenih plasmanom sopstvenih prihoda Fonda u skladu sa zakonom, 

poslovnom bankarstvu, na trţištu novca ili plasmanom obveznica ĉiji je emitent drţava, prihoda 

ostvarenih prodajom društvenog kapitala, društvenih i javnih preduzeća, kao i prihoda od dividendi 

od akcija po osnovu ranijih ulaganja sredstava za penzijsko i invalidsko osiguranje... 

MeĊutim, navedeni prihodi Fonda ne predstavljaju prihode od imovine u javnoj svojini, o kojima bi 

drţava mogla da odluĉuje i raspolaţe. 

Oni predstavljaju iskljuĉivo prihode od imovine Fonda kojima mogu da upravljaju, raspolaţu i 

donose odluke iskljuĉivo predstavnici osiguranika, poslodavaca i korisnika penzija kroz upravljanje 

Fondom na ravnopravan naĉin, bez sukoba interesa i bez štete za bilo koju grupaciju ili udruţenje 

koje je zastupljeno u Fondu, smatra Udruţenje. 
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http://www.kurir.rs/vesti/drustvo/penzioneri-ne-odustaju-zakon-o-pio-pred-ustavnim-sudom-clanak-1662596 

PENZIONERI NE ODUSTAJU: Zakon o PIO pred 

Ustavnim sudom 

Reĉ je o ĉlanu Zakona o PIO koji se tiĉe upravljanja Republiĉkim fondom za penzijsko i invalidsko 

osiguranje 

BEOGRAD - Udruţenje sindikata penzionera Srbije predalo je Ustavnom sudu predlog za ocenu 
ustavnosti i zakonitosti ĉlana Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. 
Reĉ je o ĉlanu Zakona o PIO koji se tiĉe upravljanja Republiĉkim fondom za penzijsko i invalidsko 
osiguranje. 

Udruţenje je osporilo ĉlan 155 Zakona o PIO, prema kojem u sedmoĉlanom Upravnom odboru 
Republiĉkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Vlada Srbije bira svoja ĉetiri predstavnika, 
dok po jedan ĉlan dolazi iz reda osiguranika na predlog reprezentativnog sinidkata na nivou 
Republike, zatim iz reda poslodavaca na predlog reprezentativnog udruţenja poslodavaca na nivou 
republike i jedan iz reda korisnika prava na predlog Saveza penzionera osnovanog na nivou 
republike. 
To prema stavu Udruţenja dovodi u neravnopravan poloţaj preostale predstavnike osiguranika, 
poslodavaca i korisnika prava u odnosu drţavu, odnosno vladu, ĉija ĉetiri ĉlana Upravnog odbora 
imaju apsolutnu i neproporcijalnu većinu u pogledu donošenja odluka o celokupnom poslovanju, 
upravljanju i raspolaganju imovinom Fonda. 

Ta odredba takoĊe nije u skladu, kako smatra Udruţenje, ni sa ĉlanom 153. Zakona o PIO kojim je 
propisano da Fondom upravljaju predstavnici osiguranika, poslodavaca i korisnika prava. 

Pre izmene ĉlana 155, Fondom je upravljao Upravni odbor koji je imao 21 ĉlana, po sedam 
predstavnika osiguranika, poslodavaca i korisnika prava, u kojem je Vlada imala 2 ĉlana iz reda 
poslodavaca, podseća to Udruţenje. 

Izmenom ĉlana 155. Zakona o PIO, drţava je sebi obezbedila monopol u odluĉivanju i raspolaganju 
sredstvima fonda bez ikakve kontrole od strane ostalih uĉesnika sa neospornim pravnim interesom, 
što vodi daljem urušavanju, već urušenog, sistema penzijskog i invaldiskog osiguranja, ukazalo je 
Udruţenje. 

Ono tvrdi da Republiĉki fond za PIO nije drţavni organ, već organazacija obaveznog socijalnog 
osiguranja u kojoj se obezbeĊuju sredstva i ostvaruju prava iz PIO, te shodno tome vlada ne moţe 
samostalno upravljati Fondom, već ravnopravno sa ostalim predstavnicima osiguranika, poslodavaca 
i korisnika prava, srazmerno njihovom broju i sastavu, na naĉin kako je to predviĊeno Zakonom o 
PIO. 

http://www.kurir.rs/vesti/drustvo/penzioneri-ne-odustaju-zakon-o-pio-pred-ustavnim-sudom-clanak-1662596
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Spornom odredbom Zakona o PIO svi predstavnici osiguranika, korisnika prava i poslodavaca, u 
potpunosti su onemogućeni da zastupaju svoje interese i odluĉuju o svojim liĉnim i imovinskim 
pravima, navodi se u saopštenju. 

Dajući sebi iskljuĉivo pravo na upravljanje Fondom, stavljajući tako u neravnopravan poloţaj i 
diskriminatorski odnos ostale ĉlanove Upravnog odbora, drţava je prekršila i njihova Ustavom 
garantovana prava o pravnoj jednakosti i zabrani diskriminacije. 

TakoĊe je prekršten i Protokol Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda koji 
proklamuje Opštu zaštitu od diskriminacije i koji propisuje da je uţivanje svih prava utvrĊenih 
zakonom osigurano bez diskriminacije po bilo kom osnovu, dodaje Udruţenje. 

U detaljnom obrazloţenju svog predloga, Udruţenje pored ostalog navodi da je ĉlanom 169 Zakona 
o PIO propisano da prihode i primanja Fonda izmeĊu ostalih ĉine i prihodi od imovine kojom Fond 
raspolaţe. 

To su prihodi od kamata ostvarenih plasmanom sopstvenih prihoda Fonda u skladu sa zakonom, 
poslovnom bankarstvu, na trţištu novca ili plasmanom obveznica ĉiji je emitent drţava, prihoda 
ostvarenih prodajom društvenog kapitala, društvenih i javnih preduzeća, kao i prihoda od dividendi 
od akcija po osnovu ranijih ulaganja sredstava za penzijsko i invalidsko osiguranje... 

MeĊutim, navedeni prihodi Fonda ne predstavljaju prihode od imovine u javnoj svojini, o kojima bi 
drţava mogla da odluĉuje i raspolaţe. 

Oni predstavljaju iskljuĉivo prihode od imovine Fonda kojima mogu da upravljaju, raspolaţu i 
donose odluke iskljuĉivo predstavnici osiguranika, poslodavaca i korisnika penzija kroz upravljanje 
Fondom na ravnopravan naĉin, bez sukoba interesa i bez štete za bilo koju grupaciju ili udrţenje 
koje je zastupljeno u Fondu, smatra Udruţenje. 

 

 


