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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:538434-Vlada-Zelezara-ce-praviti-profit-za-sest-

meseci-mozda-i-ranije 

Vlada: Železara će praviti profit za šest meseci, možda i 

ranije? 
Tanjug  

Kompanije koje su se prijavile za preuzimanje upravljanja nad Železarom Smederevo oĉekuju 

da će srpska ĉeliĉana na jesen poĉeti da pravi profit, reĉeno je na današnjoj vanrednoj sednici 

Vlade Srbije 

Kompanije koje su se prijavile za preuzimanje upravljanja nad Ţelezarom Smederevo očekuju da će 
srpska čeličana na jesen početi da pravi profit, rečeno je na današnjoj vanrednoj sednici Vlade 
Srbije. 

Kompanije koje su podnele ponude predviđaju da će od 10 miliona dolara, koliko iznose mesečni 
gubici Ţelezare, značajno smanjenje gubitaka početi za šest meseci od preuzimanja, kada će 
srpska čeličana početi da pravi profit, rekao je Boris Milošević, predstavnik firme KPMG, 
privatizacionog savetnika Ţelezare. 

Na pitanje premijera Aleksandar Vučiha kada bi Ţelezara mogla da počne da pravi protif on je 
rekao "tek u roku od šest meseci od promene rukovodstva". 

Upitan da li bi to moglo da se dogodi i ranije, Milošević je rekao da to zavisi od međunarodnih 
okolnosti, te "da će se da se pogura novi menadţment", u tom pravcu. 

Milošević je rekao da će konačni stav izboru jedne od pet kompanija koje su ušle u uţi izbor za 
rukovođenje Ţelezarom biti dostavljen komisiji do kraja sledeće nedelje, objasnivši da je 
procedura takva da savetnik predlaţe kompaniju uz obrazloţenje, a komisija usvaja ili odbija taj 
predlog. 

Milošević je rekao i da je broj kompanija koje su ušle u uţi izbor juče sveden na tri, ali da je jedna, 
"Monako risorsis", otpala, jer je njihov predlog sadrţao i stavku o otpuštanju zaposlenih. 

Pregovori o upravljanju čeličane nastavljaju se i danas, dodao je, ali i sutra i u ponedeljak. 

"Pojedine ponude su pobljšane i to neke na takav način da firme nude čak i sopstveno 
finanasiranje, što je nestandardno za ovakve vrste ugovora. To pokazuje njihovu sigurnost u to 
restrukturiranje", rekao je Milošević. 

Na pitanje premijera da li su sindikati upoznati sa razvojem događaja, odgovorio je da jesu i to sve 
vreme, a Vučić je poručio da radnici ne treba da brinu i da će sačuvati svoj posao. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:538434-Vlada-Zelezara-ce-praviti-profit-za-sest-meseci-mozda-i-ranije
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"Radnici treba da budu mirni, svi će sačuvati svoj posao. Neka budu mirni i nek doprinesu 
privrednom oporavku privrede", zaključio je premijer. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:538458-Trifunovic-Od-jula-Zeleznice-ce-raditi-kroz-

4-posebne-firme 

Trifunović: Od jula Železnice će raditi kroz 4 posebne 

firme 
Tanjug  

Proces reforme Železnica Srbije je uspešno krenuo i trajaće tri godine. Prvi korak podela firme 

na ĉetiri dela, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu graĊevinarstva, saobraćaja i 

infrastrukture Dejan Trifunović 

Proces reforme Ţeleznica Srbije je uspešno krenuo i trajaće tri godine, a prvi korak u ovoj godini je 
da se ta firma podeli na četiri dela i da ti delovi kao zasebne firme počnu da rade 1. jula, izjavio je 
danas drţavni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Dejan Trifunović. 

"Prvi korak u ovoj godini je da se preduzeće transformiše u četiri subjekta - Ţeleznice AD, 
preduzeće za prevoz putnika, za prevoz robe i za infrastrukturu. Osnivačka akta za posebne firme 
biće definisana do 31. marta, a privredna društva će početi sa radom 1. jula", rekao je Trifunović u 
izjavi Tanjugu. 

Prema njegovim rečima, ovo je prvi korak, a ključni dokument koji će definisati kako će se proces 
reforme ove kompanije odvijati u naredne tri godine biće donet u septembru. Ta studija će, kazao 
je, sadrţati i procenu viška zaposlenih u Ţeleznicama Srbije. 

"Studiju na osnovu koje će se sprovoditi reforma u naredne tri godine radimo u saradnji sa 
Delegacijom EU i ona će pokazati jasan put reformi. Biće završena u septembru i usvojiće je Vlada 
Srbije i skupština i odbor direktora Ţeleznica Srbije", precizirao je dodajući da se reforma 
Ţeleznica nalazi i u agendi memoranduma koji je Srbija potpisala sa MMF-om. 

Trifunović je istakao da je reforma Ţeleznice jedan od najvaţnijih reformskih koraka koje je vlada 
započela u prošloj godini, ali će najkonkretnije i najoperativnije poteze vući u 2015. 

Sagovornik Tanjuga je naveo da će se u ovoj godini reforma odvijati u devet tačaka koje su 
usvojene na prvoj sednici grupe na visokom nivou, a taj okvir je usvojilo rukovodstvo i skupština 
Ţeleznica Srbije. 

On je takođe naglasio da sudbinu ove kompanije ne rešava jedan čovek ili jedna institucija, već je 
to jedna od najvaţnijih tema za Vladu Srbije. 

"Ne ţelimo da, kao što je bio slučaj godinama unazad, kad nije bilo ni političke volje ni dovoljno 
znanja, reforme izostanu. Ranije, kada se kretalo u reforme, rukovodstvo Ţeleznica je po pravilu bi 
govorilo da je to nemoguće, ali je svuda u okruţenju i Evropi bilo moguće. Njihovi dţepovi su uvek 
bili deblji. a reforme se nikad nisu desile. Tome je kraj", poručio je Trifunović. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:538458-Trifunovic-Od-jula-Zeleznice-ce-raditi-kroz-4-posebne-firme
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Ova vlada će sprovesti reformu Ţeleznica, izričit je on, a radna grupa na visokom nivou je tu da to 
osigura. 

"Ono što ţelimo je odrţiva kompanija koja moţe da funkcioniše i da donosi investicije i prihoduje. 
Kada budemo imali odrţivu kompaniju moţemo da uvedemo i norme koje postoje svuda u svetu i 
jasnu obavezu javnog prevoza i naplatu infrastrukture. U jednom trenutku, usledilo bi i otvaranje 
trţišta", rekao je Trifunović dodajući da Ţeleznice moraju da se prilagode evropskim normama. 

To je, između ostalog, kazao je on, rečeno Srbiji i na skriningu o transportu koji je odrţan u 
Briselu. On je poručio da se ova kompanija mora učiniti odrţivom i to nema alternativu, a u tom 
procesu su i zaposleni jedan od segmenata. 

"Svi znamo da postoji višak zaposlenih u Ţeleznici. Ima raznih studija koje govore o 30, 40 pa i 60 
odsto viška, ali nijedna procena nije prihvaćena. Procena koja će biti definisana u studiji u 
septembru će biti najrelevantnija i ona će u pregovorima definsati koliki je taj broj zaposlenih koji 
je višak. Naravno, vlada će se odgovorno odnositi prema tome, uz pomoć međunarodnih 
institucija", rekao je Trifunović. 

On je ponovio da ovaj proces ne diktira jedan čovek ili jedan organ, nego Vlada Srbije zajedno sa 
Ţeleznicama Srbije, a vlada je tu da sa svojom radnom grupom na visokom nivou osigura reforme te 
firme. 

"Postoje brojne besmislice u medijima, ali mi moramo da odlučimo da li ćemo imati preduzeće koje 
će drţava subvencionisati sa 100 miliona evra godišnje, preduzeće na staklenim nogama, odnosno 
jedno, još malo pa potpuno neodrţivo preduzeće ili to ne ţelimo. Alternativa je jasna", zaključio je 
Trifunović. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:538223-Stecaj-iz-proslog-veka 

Steĉaj iz prošlog veka 
D. I. KRASIĆ  

MeĊu 1.864 kompanije kojima preti bankrot, ima i onih ĉija agonija traje i do dve decenije. 

"Sports men kompani" na listi još od 1996. godine. MeĊu rekorderima i "Beko" 

ZA prva dva meseca u Srbiji je u stečaj otišlo 31 preduzeće, što čini ukupno 1.864 firme koje su 
trenutno u ovom postupku. I dok zvanična računica pokazuje da stečajni postupak sada traje 
maksimum dve godine, postoje i firme koje iz ovih kandţi ne mogu da se "iščupaju" i više od 
decenije, pa čak i jedno preduzeće koje je u stečaj ušlo u - prošlom veku! 

Nad preduzećem "Sports men kompani" iz Beograda stečaj je pokrenut u februaru 1996. godine. 
Ova firma je, tako, u stečajnom postupku punih 19 godina! Još dva preduzeća vode se, u statistici 
Agencije za licenciranje stečajnih upravnika (ALSU), kao da su u aktivnom stečaju od pre 2000. 
godine. Reč je o "Ineks napretku" iz Nove Varoši i "Zavelonu" iz Leskovca, nad kojima je ovaj 
postupak pokrenut davne 1999. godine. Međutim, podaci zvaničnog registra preduzeća pri APR 
pokazuju da su ove firme lane izbrisane, posle sudski zaključenih stečajeva koji su trajali ravno 15 
godina! 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:538223-Stecaj-iz-proslog-veka
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S obzirom na to da je "Ineks napredak" bilo društveno preduzeće, za sprovođenje njegovog stečaja 
bila je nadleţna Agencija za privatizaciju, koja je za svog poverenika u ovom postupku odredila 
stečajnog upravnika Ljubišu Đokića. On za "Novosti" objašnjava razloge zašto je stečaj te firme 
trajao punih 15 godina. 

- U stečajnom postupku "Ineks napretka" bilo je mnogo sudskih sporova koji su dugo trajali - ističe 
Đokić. - Bilo je, čak, i slučajeva da na jednu presudu suda iz drugog grada čekam cele tri godine! 
Taj stečajni postupak okončan je u februaru prošle godine i to uspešno, i poverioci su namireni 100 
odsto. 

Duţe od deset godina u stečaju je i Beogradska konfekcija "Beko", čiji se mali akcionari ţale i 
ukazuju na nepravilnosti još otkako je 2003. pokrenut ovaj postupak. Oni tvrde da su poverioci 
namireni, ali da stečajni upravnik odbija da zatvori stečaj. Moţda je razlog i velika imovina "Beka", 
čija je poslovna zgrada u Beogradu pre nekoliko dana ponuđena na prodaju po ceni od 7,1 milion 
evra. 

Na listi preduzeća u agoniji duţoj od decenije su i "Jes Jugoeksport sistem", dosta zemljoradničkih 
zadruga, "Proleter" iz Zrenjanina, beogradski "Ineks intereksport"... 

ZAKLjUĈENI POSTUPCI 

PREMA podacima ALSU, do 2. 3. 2015. godine zaključeno je ukupno 2.918 stečajnih postupaka na 
teritoriji Republike Srbije. Od toga je u prethodna dva meseca zaključeno sedam stečajnih 
postupaka. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:538224-Kasni-prodaja-posrnulih-firmi 

Kasni prodaja posrnulih firmi 
Z. R. - D. I. K.   

Do 31. maja moraju se rešiti svi sluĉajevi 502 preduzeća u restrukturiranju. Agencija za 

privatizaciju traži više vremena. Sertić: Bez produženja 

PRIVATIZACIJA preduzeća u restrukturiranju trebalo bi da se okonča do 31. maja, a ministar 
privrede Ţeljko Sertić tvrdi da se taj rok neće produţavati, bez obzira na to što nijedno sa spiska od 
502 preduzeća još nije privatizovano. Zakonom o privatizaciji je predviđeno da posle tog datuma 
prestane drţavna pomoć firmama, odnosno one više neće biti zaštićene od prinudne naplate. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:538360-Broj-invalidskih-penzionera-smanjen-za-

10830 

Broj invalidskih penzionera smanjen za 10.830 
J. Ž. Skenderija  

Kraći spiskovi u PIO fondu. Manje i korisnika tuĊe nege i primalaca naknade za telesno 

oštećenje 

LISTA invalidskih penzionera u Srbiji skraćena je za godinu dana za 10.830 imena. Umesto 334.040 
ili 19,39 odsto od ukupnog broja penzionera u 2013. godini, u decembru 2014. godine zabeleţeno je 
323.210, ili 18,58 procenata. Tako je spisak, za samo godinu dana, manji za 3,24 odsto. 

Prema statistici PIO fonda, kada se analizira struktura korisnika prava svih kategorija, primećuje se 
da postoji stalni trend rasta starosnih, ali i trend smanjenja kada su u pitanju porodične, a posebno 
invalidske penzije. 

- Tendencija smanjenja invalidskih penzionera je najizraţenija - kaţu u PIO. - Međutim, ukupan 
broj zahteva za penzije, starosne, invalidske i porodične u januaru 2015. godine manji je za 1.056 
u odnosu na isti period prethodne godine, odnosno broj zahteva za prekid radnog odnosa u januaru 
2015. za pet odsto manji u odnosu na isti period lane. 

Najstarijih Vojvođana koji su u penziju otišli zbog bolesti u prethodnoj godini bilo je 77.293 ili 
18,18 procenata od ukupnog dela penzionerske populacije u ovom delu Srbije. Taj postotak je za 
3,78 manji nego što ih je bilo na kraju 2013. godine. 

U Fondu kaţu da je kraći spisak i korisnika tuđe nege i pomoći, kojih je na kraju prošle godine bilo 
19.427, a samo godinu dana ranije 20.283. Isti trend je i kod korisnika telesnog oštećenja, čija je 
lista kraća za 1.183 imena samo u Vojvodini. 

Zbog malverzacija u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja, Ministarstvo rada je prošle godine 
započelo reviziju. Kako tvrde, drţavni budţet je na mesečnom nivou zbog "nameštanja" ovih 
penzija kraći za priličnu svotu novca. Ako je prosečna invalidska penzija u Srbiji 23.700, minus po 
osnovu nelegalnih primanja za samo 30 dana je oko 6,5 miliona evra, kaţu u ministarstvu. Na 
godišnjem nivou ta cifra iznosi oko 77 miliona evra! 

- Revizija invalidskih penzija se nastavlja i trajaće dok se i poslednji slučaj ne proveri - kaţe 
Aleksandar Vulin, ministar za rad. 

PROVERA 

REVIZIJA invalidskih penzija počela je 10. septembra prošle godine. Na njoj radi šest mešovitih 
lekarskih komisija sa po šest članova. Oni su za prvih mesec dana uspeli da urade trijaţu za oko 
15.000 predmeta. Po toj dinamici rada, 328.000 invalidskih penzionera komisija će uspeti da 
proveri za gotovo dve godine. Problem je što će u međuvremenu mnogi od njih steći pravo na 
starosnu penziju i od tog trenutka ne podleţu kontroli. 

 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:538360-Broj-invalidskih-penzionera-smanjen-za-10830
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BROJKE 
 
* 1.053.258 starosnih penzionera na kraju 2014. godine  
* 323.210 invalidskih penzionera 
* 362.694 primaoca porodičnih penzija 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:538264-Na-pomolu-radikalizacija-strajka-u-prosveti-

sindikati-postavili-ultimatum-Verbicu 

Na pomolu radikalizacija štrajka u prosveti, sindikati 

postavili ultimatum Verbiću 
I. Mićević  

Zahtevaju povlaĉenje odluke o smanjenju plata do 21. marta. Ako se štrajk koji traje već ĉetiri 

meseca nastavi, biti neizvestan kraj školske godine 

NASTAVNICI koji štrajkuju ubuduće neće drţati dopunsku i dodatnu nastavu, prireme za malu i 
stručnu maturu, neće đake spremati i voditi na takmičenja, niti će prisustvovati odeljenskim 
većima i zaključivati ocene. Jedini način da odustanu od svoje namere jeste da ministar prosvete 
dr Srđan Verbić povuče odluku o smanjivanju plata štrajkačima, rekli su u petak predstavnici Unije 
sindikata prosvetnih radnika i Sindikata radnika u prosveti. 

Oni su ministru ostavili rok do 21. marta, kada primaju drugi deo februarske plate. 

- Zakon kaţe da je nastavnik tokom štrajka duţan samo da drţi časove u trajanju od 30 minuta, a 

mi smo ipak pokazali dobru volju i deci drţali i dopunsku i dodatnu nastavu, pripremali ih i vodili na 

takmičenja, a započele su i pripreme za malu i stručnu maturu - objašnjava Jasna Janković, 

portparol Unije sindikata prosvetnih radnika. - Pošto je ministar prosvete Srđan Verbić odlučio nas 

da diskriminiše tako što će nam smanjiti plate, iako to nije radio u prva tri meseca štrajka, sada 

ćemo i mi da promenimo ponašanje. Nećemo više drţati ništa osim časova od 30 minuta, na koje 

nas zakon obavezuje. Nema prirema za maturu, nećemo voditi đake na takmičenje, nema dodatnih 

i dopunskih časova, a verovatno ni odeljenskih veća. 

Ona i njene kolege poručili su da će, ako se štrajk koji traje već četiri meseca nastavi, biti 

neizvestan kraj školske godine. Za 17. mart najavili su veliki skup ispred Narodne skupštine, a 

potom i šetnju do Vlade Srbije i Ministarstva prosvete. 

Tog dana neće biti nastave u velikom broju škola, a kako je najavljeno roditeljima, učionice će biti 

prazne i u nekim školama koje do sada uopšte nisu štrajkovale. Prosvetari će predati svoje zahteve 

predstavnicima Parlamenta i zatraţiće da odrţe vanrednu sednicu na kojoj bi se raspravljalo o 

stanju u školstvu. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:538264-Na-pomolu-radikalizacija-strajka-u-prosveti-sindikati-postavili-ultimatum-Verbicu
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:538264-Na-pomolu-radikalizacija-strajka-u-prosveti-sindikati-postavili-ultimatum-Verbicu
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Jasna Janković pozvala je kolege, ali i roditelje da im se pridruţe na velikom protestu u utorak, 

kada bi, smatra, štrajk mogao da se prelomi. Tog dana odlučivaće se da li ima šanse da se završi 

protest dug četiri meseca, najduţi u poslednjih nekoliko decenija, ili će se agonija nastaviti. Ako 

bude dobre volje ministra, smatraju sindikalci, protest bi mogao da bude okončan. 

Sindikalci kaţu da su, u školama koje imaju skraćene časove, od 17. novembra đaci do sada izgubili 

u proseku više od 120 časova. To je, smatraju, nenadoknadivo. Tvrde da štrajk i dalje traje u oko 

700 škola i da u njemu učestvuje oko 50.000 prosvetara. 

Da bi stopirali štrajk koji sledeće nedelje ulazi u peti mesec, štrajkači zahtevaju da ministar napiše 

i potpiše kada će i u kom iznosu ove godine prosvetni radnici da dobiju materijalnu pomoć. 

DIREKTORI ZABRINUTI 

DRUŠTVO direktora škola Srbije apelovalo je na ministra Verbića da povuče dopis kojim traţi da 

štrajkačima smanje plate. Oni su upozorili da bi time bila prekršene određene zakonske odredbe i 

da bi posledica mogla da bude - veliki broj tuţbi prosvetara. 

- Treba hitno da se formira komisija koja bi bila sastavljena od najodgovornijih ljudi iz Ministarstva 

prosvete, Sindikata i Društva direktora škola, koja bi sprečila haos u školama i razumnim potezima 

sprečila da se ugrozi školska godina - navedeno je u njihovom saopštenju. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/542261/Zorana-otpusta-11000-radnika--iz-Zeleznica 

“BLIC“ OTKRIVA SVETSKA BANKA PREDLAŽE PLAN REORGANIZACIJE 

Zorana otpušta 11.000 radnika iz „Železnica“ 

Bojana Anđelić  

Potpredsednica Vlade i ministarka saobraćaja nalazi se na čelu radne grupe koja bi trebalo da 

donese odluku o otkazima za dve trećine zaposlenih. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/542261/Zorana-otpusta-11000-radnika--iz-Zeleznica
http://www.blic.rs/data/images/2015-03-13/585338_1415_lb.jpg?ver=1426283773.jpg
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Kliknite za uvećanje (+) 

Ukoliko se prihvati predlog Svetske banke, u „Ţeleznicama Srbije“ bi u narednih pet godina bez 

posla trebalo da ostane oko 11.000 radnika, saznaje „Blic“. 

Plan Svetske banke, koja učestvuje u reorganizaciji jednog od najvećih drţavnih gubitaša, izgleda 

ovako: do 31. marta 2015. „Ţeleznice“ bi trebalo da se podele na četiri kompanije - „Ţeleznice“ 

AD, „Infrastrukturu“, „Prevoz robe“ i „Prevoz putnika“. U toj podeli AD će posluţiti kao privremena 

kompanija u koju će biti smešten višak zaposlenih. A računica Svetske banke kaţe da je višak čak 

66 odsto od oko 18.000 radnika. 

- Oni su na osnovu količine prevezene robe i broja putnika izračunali da je oko 11.000 ljudi višak. O 

tome će Vlada još pregovarati sa MMF-om i Svetskom bankom. Ovo jeste njihova procena, ali 

videćemo gde će se naći, moţda pristanu i na manji broj - kaţe izvor „Blica“ iz „Ţeleznica“. 

 

Dalji plan je da „Ţeleznice“ AD preuzmu sve postojeće dugove, dok će tu firmu finansirati tri 

novoformirana društva koja počinju da rade od nule i bez dugova. 

- „Ţeleznice“ AD će biti kao neka garaţa u koju smestiš višak zaposlenih i sredstava i onda ga 

polako rešavaš. Neće ništa ići preko noći. Ljudi će odlaziti postepeno, na osnovu toga koliko i kada 

drţava ima novca za socijalni program. Svetska banka je ipak za to dala rok od pet godina, jer bi 

tada „Ţeleznice“ AD trebalo da se ugase - objašnjava naš sagovornik. 

 

O sudbini „Ţeleznica“ u krajnjoj instanci odlučivaće ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović. Ona 

je na čelu radne grupe za restrukturiranje tog preduzeća, koja će doneti odluku i proslediti je 

Vladi. Od ministarke juče nismo dobili odgovore na pitanja o otpuštanju zaposlenih u 

„Ţeleznicama“. 

http://www.blic.rs/data/images/2015-03-13/585338_1415_lb.jpg?ver=1426283773.jpg
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Već 1. aprila u „Ţeleznice“ stiţu tri nezavisna strana konsultanta koji će za pomoć u reorganizaciji i 

pravljenju plana poslovanja biti plaćeni 250.000 evra.  
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/541978/Plan-otkaza-u-javnom-sektoru-krajem-aprila 

Plan otkaza u javnom sektoru krajem aprila 

Gordana Bulatović  

Krajem aprila biće predstavljen zakon o racionalizaciji javnog sektora, kaţe za „Blic“ ministarka 

drţavne uprave Kori Udovički. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/541978/Plan-otkaza-u-javnom-sektoru-krajem-aprila
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Udovički je objasnila da se zakon usvaja u skladu sa zaključkom Vlade, ali nije ţelela da 

komentariše detalje ovog akta koji je u pripremi. 

  

Kako saznajemo, zakon će biti propraćen i programom racionalizacije po sektorima. Rok vaţenja 

zakona biće oročen na januar 2018. godine. 

 

Platni razredi do kraja godine 

 

Paralelno sa programom racionalizacije, Ministarstvo drţavne uprave i lokalne samouprave radi i na 

predlogu zakona o platnim razredima. On bi, prema dogovoru sa MMF-om, trebalo da bude usvojen 

u Skupštini Srbije do juna, a da se u potpunosti implementira do kraja ove godine. 

  

- Programom će biti utvrđeno koliko ljudi će moći da radi u određenom delu javnog sektora. 

Nadleţno ministarstvo će biti zaduţeno da utvrdi potrebnu strukturu angaţovanih ljudi. Tako će, na 

primer, Ministarstvo zdravlja raditi svoj program za zdravstvene institucije, a Ministarstvo prosvete 

za obrazovne institucije. Jer, osim činjenice da postoji višak ljudi u javnom sektoru, vaţno je raditi 

i na dubinskoj reorganizaciji. To znači da smanjenje broja zaposlenih neće biti sprovedeno linearno 

po sektorima - objašnjava izvor „Blica“ iz Vlade Srbije. 

 

U pregovorima sa MMF-om Vlada je iznela računicu da će broj zaposlenih u javnom sektoru svake 

godine (od 2015. do 2017) biti smanjen za pet odsto, od čega će oko tri odsto odlaziti u penziju ili u 

privatni sektor, a eventualno dva odsto biti otpušteno. 

 

Iz Fiskalnog saveta su više puta upozorili da je računica za smanjenje broja zaposlenih u javnom 

sektoru zasnovana na prirodnom odlivu problematična. Kako napominju, penzionisanje je linearno i 

ljudi odlaze sa svih mesta, pa i tamo gde su deficitarni. 

 

Prema računici koju je Fiskalni savet napravio na bazi podataka iz budţeta, u ovoj godini javni 

sektor biće manji za oko 27.000 ljudi, što znači da će u 2016. i trošak drţave po ovom osnovu biti 

manji za oko 100 miliona evra. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/542121/PROTEST-Iz-Krusevca-250-prosvetnih-radnika-ide-u-Beograd 

PROTEST Iz Kruševca 250 prosvetnih radnika ide u 
Beograd 

S. Milenković  

Pet autobusa sa prosvetnim radnicima iz Rasinskog okruga, u utorak, 17. marta, otići će na 

protestni miting na beogradskom Trgu Nikole Pašića i ispred zgrade Vlade Srbije. 

- Tog dana neće biti nastave u 38 škola gde je naš sindikat većinski. Narednog 18. marta, 

nastavićemo sa postojećim vidom protesta jer će časovi trajati po 30 minuta. Od 52 škole u 

Rasinskom okrugu u štrajku je trenutno 38 na području Kruševca, Brusa i Aleksandrovca. Od tih 38 

škola u 30 časovi traju 30 minuta dok u osam zvono označava kraj časa na 45 minuta, a kolege koje 

štrajkuju napuštaju učionicu posle 30 minuta - objasnio je Slavoljub Đorđević, član Štrajkačkog 

odbora Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. 

 

Zbog naredbe Ministarstva prosvete i načelnika školskih uprava da se zvono oglašava na 45 minuta u 

nekim školama vlada haos. Dragoslav Stevović navodi primer iz svoje škole. 

  

- U istoj zgradi se nalaze Mašinsko-tehnička i Hemijska škola. Do pre par dana zvono se oglašavalo u 

isto vreme. Sada u Hemijskoj zvoni na 30 minuta, a u Mašinsko-elektrotehničkoj na 45 minuta.  

  

Stanica Marjanović tvrdi da se na nastavnike vrši pritisak kako bi prekinuli štrajk. 

  

- Direktori su dobili dopis da se nastavnicima koji štrajkuju plata smanji. Pored toga, imamo 

pritiske, posredne i neposredne, i iz lokalne samouprave - kaţe Marjanović.  

  

Prema rečima Slavoljuba Đorđevića, trenutno u Srbiji od 1.750 škola štrajkuje oko 700 sa više od 

30.000 zaposlenih. 
 

 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/542121/PROTEST-Iz-Krusevca-250-prosvetnih-radnika-ide-u-Beograd
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/542137/Udovicki-U-julu-pocinju-otpustanja-u-javnom-sektoru 

Udoviĉki: U julu poĉinju otpušš tanja u javnom 
sektoru 

Tanjug  

Ministarka drţavne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički izjavila je danas da od jula počinju 

otpuštanja u javnom sektoru. 

 Udovički je novinarima rekla da će do kraja aprila, početka maja, biti usvojen program i zakon koji 

će predvideti koliko zaposlenih moţe da bude u sistemu i odrediti okvire da bi se krajem juna, kao 

što je predvidjeno maranţmanom sa MMF-om, " u to krenulo ozbiljnije". 

 

- Do juna ćemo sa velikom verovatnoćom znati koliko socijalnih programa treba da se isplati, koliko 

je ljudi otišlo u penziju - rekla je Udovički novinarima u hotelu Metropol. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Porez-na-prihod-na-plate-vece-od-1_500-evra.sr.html 

Порез на приход на плате веће од 1.500 евра 

 

Сви грађани Србије који су прошле године приходовали више од 2.211.336 динара (око 18.000 
евра) обавезни су да најкасније до 15. маја 2015. године поднесу пријаву за плаћање 
годишњег пореза на доходак грађана. 

Новина је што од 1. априла 2015. године пореску пријаву могу поднети искључиво у 
електронском облику, потврдили су нам јуче из Пореске управе. 

Према подацима Републичког завода за статистику, просечна годишња зарада по запосленом у 
Србији исплаћена у 2014. години износила је 737.112 динара. Годишњи порез на доходак 
грађана утврђује се за физичка лица која су у календарској години остварила доходак већи од 
троструког износа просечне годишње зараде по запосленом, исплаћене у Републици, у години 
за коју се утврђује порез. 

Обвезник годишњег пореза на доходак грађана дужан је да за остварени доходак у прошлој 
години поднесе пријаву за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана на обрасцу са 
тачним подацима, јер пореска управа контролише тачност података из поднетих пореских 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/542137/Udovicki-U-julu-pocinju-otpustanja-u-javnom-sektoru
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Porez-na-prihod-na-plate-vece-od-1_500-evra.sr.html
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пријава и пореди их са подацима из расположиве евиденције, после чега предузимају мере из 
своје надлежности, објашњавају порезници. 

Неопорезиви износ дохотка за 2014. годину, у односу на 2013. годину већи је за 25.848 динара. 
Он је у 2013. години износио 2.185.488 динара и одговарао је висини троструког износа 
просечне годишње зараде по запосленом. 

Највећи пријављени опорезиви приход за 2013. годину износио је 291.289.161 динар. 

У Пореској управи подсећају да обавезу да пријаве годишњи порез на доходак грађана имају 
резиденти за доходак остварен на територији Србије и у другој држави и нерезиденти, за 
доходак остварен у Србији. 

Годишњи порез на доходак грађана утврђује се за физичка лица која су у календарској години 
остварила доходак већи од троструког износа просечне годишње зараде по запосленом, 
исплаћене у Србији. 

Законом о пореском поступку и пореској администрацији прописане су казне за пореске 
прекршаје односно за све оне који избегну да пријаве прошлогодишњу зараду већу од 2,2 
милиона евра или намерно погрешно попуне пријаву.  

Ј. П.-С. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/udovicki_otkazi_krecu_u_julu.4.html?news_id=298777 

Udoviĉki: otkazi kreću u julu 

AUTOR: I. NIKOLETIĆ 

Beograd - Potpredsednica Vlade i ministarka za drţavnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udovički 

najavila je da će otpuštanje viška zaposlenih koji plate primaju iz budţeta otpočeti od jula. 
- Do juna ćemo sa velikom verovatnoćom znati koliko socijalnih programa treba da se isplati u 
javnom sektoru i koliko je zaposlenih otišlo u penziju, ali ni tada nećemo moći da damo potpuno 
precizan broj ljudi koji će biti otpušteni. Do kraja aprila imaćemo program i zakon koji će dati 
okvirnu sliku koliko zaposlenih moţemo da imamo u sistemu ove godine, a koliko za tri godine. 
Precizan broj ćemo saznati direktno radom u svakoj posebnoj organizacionoj jedinici - izjavila je 
Udovički na jučerašnjem razgovoru sa predstavnicima kompanija članica Američke privredne 
komore. 

Ona je rekla da je nakon kraja aprila potrebno dva meseca da se program primeni, kako je i 
dogovoreno s Međunarodnim monetarnim fondom. 

- Mi smo svođenjem i analizama koje smo uradili zadovoljni da je zapravo prirodni odliv bio veći 
nego što smo očekivali, i već sada vidimo da će biti potrebno manje otpuštanja. Odliv je veći, 
uštede u sistemu su već veće, samim tim postaje manje hitno da se to odmah uradi - rekla je 
Udovički. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/udovicki_otkazi_krecu_u_julu.4.html?news_id=298777
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Ona je naglasila da je program racionalizacije a pogotovo reorganizacije i optimizacije drţavne 
uprave proces koji će trajati tri godine. 

- Određivanje najboljeg načina da se urede organizacione jedinice, organi vlasti, da na najbolji 
način odgovaraju svojim funkcijama nije nešto što moţemo da uradimo naučno, da podvučemo crtu 
i kaţemo: ovi ljudi vrše funkciju, a ovi su višak. Mi s jedne strane skupljamo podatke, i analiziramo 
ih i svaki dan bolje razumemo šta imamo, sa druge strane, te brojeve poredimo sa onim što moţe 
finansijski da se uštedi na druge načine. Mi zapravo radimo na unapređenju javne uprave, u fazi 
kada moraju neke uštede što pre da se nađu, usredsređujemo se da nađemo nešto gde smo prilično 
sigurni da je to nesporan višak, dakle, da ne utiče na rad, pogotovo traţimo tamo gde moţemo da 
poredimo više institucija. Ako neko moţe da završi posao sa pet ljudi, onda neko ne moţe da kaţe 
da mu je za isti zadatak potrebno deset. Ali ćemo po prvi put da radimo u Srbiji, da zaista 
preispitujemo ko kako radi, kakve su funkcije, moţemo li da spajamo više organa, da smanjimo 
dupliranje i što je najvaţnije, da napravimo prostora za one funkcije koje su nam potrebne, a ne 
uspostavljamo ih jer nikada nemamo sredstava - objasnila je Udovički i dodala da će se "u Zakonu o 
plaćanju rad vrednovati po tome koje su veštine potrebne, kvalifikacije, kolika je odgovornost, koji 
su uslovi rada, u kakvim su odnosima zaposleni sa trećim licima". 

Na temu Zakona o inspekcijskom nadzoru, Udovički je istakla da se njime menja odnos drţavne 
uprave prema privredi i uspostavljaju jednaki uslovi, kako se ne bi dešavalo da firme koje posluju 
protivno pravilima predstavljaju nelojalnu konkurenciju firmama koje posluju u skladu sa 
propisima. Udovički je najavila da se usvajanje zakona očekuje početkom aprila, ali da će puna 
primena početi tek kroz 24 meseca, kada se pripreme i posebni zakoni i podzakonski akti. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/loncar_smene_ili_bolji_odnos_prema_trudnicama_.55.html?news_id=298775 

Lonĉar: Smene ili bolji odnos prema trudnicama 

AUTOR: K. Ž. 

Beograd - Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je juče da odnos prema trudnicama u Srbiji mora 

biti bolji, inače će načelnici i direktori ginekoloških klinika i porodilišta biti smenjeni. Lončar je 

nakon sastanka sa predstavnicima civilnog društva rekao da će svi zaposleni u porodilištima od 

idućeg petka morati da nose bedţeve sa identifikacijom, jer se veliki broj trudnica ţalilo da ne zna 

ko im se obraća. 
 
Predstavnici ministarstva juče su imali sastanak sa deţurnim ekipama, a prema najavama Lončara, 
u svim ginekološkim klinikama će od ponedeljka biti obavezno odrţavanje kolegijuma. 

- Načelnici ginekologije će meni biti odgovorni za stanje u ustanovama. Prve kontrole će se obaviti 
za nedelju dana. Tada će se izvršiti i anketa među trudnicama koje su u bolnicama, ali i među 
onima koje dolaze na pregled - rekao je Lončar. 

Neposredan povod za sastanak ministra zdravlja i predstavnika civilnog društva jeste nedavno 
istraţivanje koje je ukazalo na loše stanje u porodilištima. Nevladina organizacija Centar za mame 
anketirala je 2.583 porodilje, čiji su odgovori pokazali poraţavajući odnos prema trudnicama. 
Naime, polovina njih se nije osećala zaštićeno i sigurno tokom porođaja, dok je 73 odsto njih 
izjavilo da nisu imale kontrolu nad događajima. Svaka deseta ţena u Srbiji je zbog lošeg iskustva na 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/loncar_smene_ili_bolji_odnos_prema_trudnicama_.55.html?news_id=298775
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porođaju odlučila da više nikada ne rađa decu. Samo 37 odsto njih je imalo privilegiju da odluči 
kako ţeli da se porodi, čak 63 odsto je tokom porođaja bilo ţedno, a svaka peta je bila gladna. 
Istraţivanje "Sloboda rađanja" je pokazalo i da 46 odsto ţena nije imalo odnos poverenja i 
razumevanja sa svojim doktorom, kao i da više od polovine porodilja nije imalo osećaj da se 
stručno brinu o njima za vreme porođaja. 

- Trudnice su naše najveće blago i ako se prema njima budemo ponašali onako kako je pokazalo 
istraţivanje, onda nam je budućnost izuzetno loša - upozorio je Lončar. 

Direktor UNICEF-a zadovoljan 
Sastanku ministra zdravlja i nevladinog sektora prisustvovao je i direktor UNICEF-a Mišel Sen Lo, 
koji je izrazio zadovoljstvo zbog dijaloga između Ministarstva zdravlja i civilnog društva. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/privatizacija-u-pomoravskom-okrugu-ugasila-30-preduzeca 

Приватизација у Поморавском округу угасила 30 
предузећа 

Транзиција и приватизације, угасиле су 30 предузећа и оставиле без посла преко 20.000 
радника у поморавском округу, али председник Скупштине града Јагодине Драган 
Марковић Палма  каже да се интензивно ради на опоравку са акцентом на инвестицијама, 
извозу и запошљавању, што даје резултате. 

Међу угашеним предузећима су и она која си била носиоци развоја општина и спадала у 
највећа предузећа СФРЈ у својој бранши. 

Највише предузећа је угашено од 2002. до 2004. године, изјавио је  Тањуг у председник Већа 
самосталног синдиката за град Јагодину и општине Поморавског округа Мирослав Гајић. 

Угашени су: "Морава", "Конфекција", "Палас", "Југопревоз", АИК, "Будућност", ГП "Поморавље" у 
Јагодини, "Compo" у Свилајнцу, Фабрика шећера и  машинска индустрија у Ћуприји, 
Индустрија конфекције "Бранско Крсмановић" (позната Штофара) у Параћину, подсетио је 
Гајић и напоменуо да је Индустрија каблова у Јагодини запошљавала 10.000 радника, а сада 
око 1.300 радника. 

У Поморавском округу, према подацима Локалног акционог плана за запошљавање за 2015. 
годину, запослено је 43.504 радника, од којих су 43,6 одсто жене. 

Према подацима Филијале Нациноналсне службе за запосљавање у Јагодини, посао у 
Поморавском округу, према њиховој евиденцији тражи више од 27.000. људи. 

Председник Скупштине града Јагодине Драган Марковић - Палма изјавио је да је у Јагодини, 
до 2004.године "без посла остало 15.000 радника" а одмах уз Јагодину је Параћин, други по 
величини града у Поморавском округу". 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/privatizacija-u-pomoravskom-okrugu-ugasila-30-preduzeca
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У Параћину су угашене многе фирме а оне које су до тада биле међу најпознатијима у СФРЈ 
знатно су смањиле број запослених и "тврдим да је приватизација уништила Параћин", рекао је 
он. 
Параћин је био значајан извозник, а сада има велики дефицит за град такве величине у 
спољнотрговинској размени са светом, додао је Марковић. 

Прошле године привреда Параћина је извезла роба за 18,8 милиона евра, а увезла за 42,9 
милиона евра и забележила спољлнотрговински дефицит од 24,1 милиона евра, прецизирао је 
Марковић. 

"У Фабрици цемента Поповац је радило 2.000 радника, данас 350, а цемент ништа није 
јефтинији него што је био пре приватизаије. Поред тога у Параћину је било преко 20 приватних 
предузетника који су радли са цементаром. Штофара је имала 2.000 радника, данас нема ни 
једног, 

Српска фабрика стакла имала је 5.000 радника а данас има 850 радника", рекао је Марковић. 

"Нама је приоритет, над приоритетима запошљавање и успевамо захваљујући превенствено 
старним инвеститорима, на првом месту италијанским компанијама, строго водећи рачуна да 
оне не конкуришу домаћим произвођачима", рекао је Марковић. 

Према његовим речима, у Јагодини раде три италијанске фабрике, четврта ће бити отворена у 
јулу или августу, а планирано је да их до краја године да буде десет, међу њима и Фбарика за 
производњу сира и млека у праху компаније "Ин Алпи" кроз коју би се решила егзистенција и 
запошљавање до 4.000 пољопривредних домаћинстава у пречнику до 35 киломатара, истакао 
је Марковић. 
Према Локланом акционом плану за запошљавање, у Јагодини је данас незапослено 10.467 
људи, 461 мање него 2013.године, указао је он. 

Захваљујући фирмама са иностраним капиталом, али и домаћима, пре свега Индустрији 
каблова и Месној индустрији "Јухор", Јагодина је прошле године извезла роба у вредности 
109,7 милиона евра, увоз је износио 77,3 и остварила спољнотрговински суфицит од 32,4 
милиона евра, додао је Марковић. 

"Ови резултати нам дају заправо да кажемо да смо ми (Јагодина) један од најбољих градова у 
Србији када је у питању спољнотрговински суфицит", рекао је Марковић и додао да су извоз и 
спољнотрговински суфицит мере стабилности града и државе. 

Марковић је додао да у овој години очекује спољнотрговински суфицит од најмање 100 
милиона евра и запошљавање око 3.500 радника. 
(Танјуг) 
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http://www.dnevnik.rs/drustvo/rajic-za-sigurne-penzije-potrebne-sustinske-reforme 

Рајић: За сигурне пензије потребне суштинске 
реформе 

 

Стручњаци за пензиони систем упозоравају да је овакав какав је сада тај систем неодржив 
на дужи рок те да ће се из постојећег фонда исплаћивати све мање и мање пензије, 

због чега су уверени да је с једне стране неопходна потпуна унуитрашња реформа фонда, као 
и професионално управљање, али указују и на већ успешне моделе који постоје у многим 
земљама. 

Консултант Мреже за пословну подршку Драгољуб Рајић, који је три године био члан УО Фонда 
ПИО, међу онима је који верују да су Фонду ПИО потребни професионално управљање, 
потпуна унутрашња реконструкција и дубинска реформа, као и темељна истрага о начину 
управљања имовином Фонда и разлаз са досадашњим начином управљања. 

"Последице одлагање решавања овог проблема већ трпи преко 1,7 милиона пензионера чије се 
пензије смањују и чија ће реална вредност у наредним годинама још више падати", казао је 
Рајић  Танјугу. 

Он упозорава да пензиони систем у Србији одавно није одржив и да почиње да се своди на оно 
што су поједини економски аналитичари и предвиђали, а то је фонд из кога ће се исплаћивати 
у будућности све мање и мање пензије. 

Осим што је пооштрен услов за одлазак у пензију, наставило се политиком "гурања под тепих" 
суштинске реформе пензионог система која подразумева не само да се поступа према ономе 
што је навео ММФ, већ да се створи одржив систем, категоричан је Рајић. 

Рајић сматра да би у овом тренутку "политичка храброст била омогућити новим генерацијама 
тренутно запослених растерећење њихових зарада, што би помогло и привреди да повећа 
запосленост и дугорочно утицало на повећање прилива у пензионом фонду из реалних извора". 

"За такав корак би било потребно направити пресек од неког годишта и старијим генерацијама 
гарантовати права стечена по актуелном систему, а за млађе генерације, које сада раде или 
ће у будућности радити креирати нови систем ослоњен на минималну гарантовану државну 
пензију са истовременим ширењем свести код младих и средњих генерација да сви који су у 
прилици и имају нешто веће зараде на време штеде и одвајају за старост", казао је Рајић. 

Овакав систем постоји и у другим земљама које су истовремено подстакле низ других 
добровољних пензионих фондова (државних и приватних), штедњу у банкама и друге облике 
одвајања за старост, наводи Рајић. 

"Сваке године у Србији буде за приближно 70.000 пензионера мање и уколико би се направио 
овај пресек, полако, из године у годину, природно би се смањивао број оних који примају 
пензије по старом систему, а нови, млади пензионери, имали би минималну гарантовану 
пензију за основне животне потребе", каже Рајић. 

Он такође сматра да за сада у Србији нема довољно спремности за овакве промене. 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/rajic-za-sigurne-penzije-potrebne-sustinske-reforme
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Док консултанти за ту област и представници синдиката указују да би једно од решења могло 
да буде штедња за старост и добровољни пензиони фондови, као и такозвани "аустралијски и 
швајцарски модел", представници Фонда ПИО наводе да је Радна група задужена за реформу 
тек почела са радом и да ће се претежно у наредном периоду ићи у правцу измена Закона о 
ПИО, као и решавање питања имовине којом фонд располаже. 

"Све што се тиче неких промена које се односе на границу одласка у пензију, то смо имали 
последњом изменом закона и сада се у наредном периоду очекују резултати те реформе", 
рекла је недавно Танјугу директорка Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 
Драгана Калиновић. 

Будући да се представници Удружења послодаваца Србије у Управном одбору те институције 
залажу да се реши питање имовине фонда, Калиновић је казала да је пре месец дана на 
седници тог тела донета одлука о формирању организационе јединице-сектора који ће се 
бавити имовинско-правним пословима фонда. 

"Просто је то било нужно, с обзиром на обим имовине, и један од приоритета нашег рада је и 
управљање имовином фонда у смислу смањење расхода фонда, у договору са државом и 
владом, поготову кад се ради о управљању рехабилитационим центрима", казала је она. 

Да се имовина чија је изградња обављена средствима Фонда ПИО мора вратити на управљање 
фонду, мисле представници синдиката, а Рајић  сматра да је потребна и темељна истрага о 
нацину управљања  имовином Фонда и разлаз са досадашњим начином управљања. 

Рајић подсећа да је Радну групу за реструктурирање Фонда ПИО изабрао Управни одбор још 
пре измена Закона о ПИО у јулу прошле године. 

Променом закона и састава УО, у коме након измена закона уместо 21 члана, сада има њих 
седам, престала је да постоји и Радна група за реструктурирање, казао је Рајић који пре 
измена закона био члан УО из редова Уније послодаваца. 

"Будући да од тада више и нисам члан Управног одбора немам сазнања шта је нови седмочлани 
одбор урадио по питању реструктурирања Фонда које је неопходно", казао је он. 

Како је навео, и током рада Радне групе за реструктурирање било је много потешкоћа и 
"кочења" у раду. 

Када су у питању модели по којима би могла да се спроведе реформа пензионог система, ИТ 
консултант за пензијско осигурање Зоран Зечевић, у недавном ауторском тексту у листу Данас 
такође је упозорио да Србија за разлику од земаља у окружењу касни са реформом пензијског 
система најмање десетак година. 

Да би систем функционисао, оптимално би било да на једног пензионера „ долазе“  цетири 
запослене особе, а у Србији је тај однос тренутно 1:1. 

То значи да мање од милион запослених ван јавног сектора мора обезбедити новац за 
постојеће пензионере као и плате запослених у јавном сектору и њихове доприносе за 
пензијско осигурање. 

"Како је то немогуће, држава се стално задужује. Овакав систем је неодржив, а у Србији се 
пензије још увек исплаћују само зато што држава узима кредите из иностранства", каже 
Зечевић. 

Он упозорава да новац који су годинама садашњи пензионери уплаћивали у ПИО фонд више не 
постоји. 
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Како ће држава да се задужује, каже Зечевић, морало би да постоји резервна варијанта за 
исплату пензија, која би подразумевала да се у случају банкрота, свима исплаћују приближно 
исте социјалне-такозване државне пензије, финансиране из буџета. 

Зечевић каже да би идеално би било спровести реформу ПИО фонда по узору на, како каже, 
најбољи светски модел - аустралијски 'superannuation'. 
  
По том моделу сваки послодавац је обавезан да плаћа пензијски допринос за све запослене. 

У Аустралији је то тренутно 9,25 одсто бруто неопорезоване зараде, у Сингапуру 16 одсто, а у 
Хрватској пет одсто. 

Будуће пензије по том моделу зависе, пре свега, од висине овог пензијског доприноса који се 
уплаћују током радног века. 

Новац се не може подићи пре одласка у пензију, али зато свако појединачно одлучује где ће 
се у међувремену инвестирати, у акције послодаваца, успешних компанија у земљи или 
иностранству, или у државне обвезнице, од чега сви имају вишеструке користи, наводи 
Зечевић. 

Уколико запослени умре пре одласка у пензију, онда се његовим наследницима исплаћује 
целокупна сума уштеђевине. 

"Када појединац потроши новац из свог приватног фонда, онда прелази на државну пензију 
која је иста за све", каже Зечевић и додаје да је такав модел осим земаља у окружењу 
прихватило и око 40 земаља у свету. 

Зечевић указује да је оваква реформа потребна јер, како наводи, "ПИО фонд је већ одавно 
банкротирао и постао протоцан бојлер у коме пара једноставно више нема". 

Представник Синдиката пензионера Србије Независност Милош Грабунџија рекао је Танјугу да 
је виђење синдиката да се мора унапредити постојећи систем ПИО и то пре свега на 
приходовној страни, повећавањем финансијске дисциплине у наплати доприноса за ПИО, као и 
изналажењем нових, реалних извора финансирања права по основу ПИО. 

Како каже, синдикати су влади доставили своје виђење како би требало реформисати систем 
ПИО и предложено је да то буде по тзв. "швајцарском систему” на основу кога би се 
усклађивање  пензија обавило на основу усклађивања са зарадама, као и трошковима живота. 

"Пензиони систем у Србији треба усавршити тако да може функционисати дугорочно и са 
циљем да буде заштићена и најстарија групација", каже Грабунџија. 
(Танјуг) 


