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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:538722-Tekstilci-zaposlili-10000-radnika-70-odsto-

proizvoda-prodato-u-zemljama-EU 

Tekstilci zaposlili 10.000 radnika, 70 odsto proizvoda 

prodato u zemljama EU 
Z. Radović  

Srpska industrija odeće, koţe i obuće prošle godine u inostranstvu prodala robu vrednu 

milijardu evra. Stalna potreba za šnajderima i krojačima 

ŠIVAĆA mašina je jedna od retkih sprava u srpskim fabrikama za kojima još ima posla. Tokom prošle 
godine, u tekstilnoj industriji zaposlilo se ĉak 10.000 ljudi. Prvi put posle nekoliko decenija, lane je 
izvoz tekstila, koţe i obuće, premašio cifru od milijardu evra. 

Milorad Vasiljević, sekretar Udruţenja za industriju tekstila, odeće, koţe i obuće, u Privrednoj 
komori Srbije, kaţe da je najbolja vest što se tekstilci polako i veoma uspešno vraćaju na trţište 
Evropske unije. 

- Oko 70 odsto proizvoda prodato je u Evropi, a to znaĉi da je tekstilna industrija ponovo dostigla 
kvalitet koji njihovi probirljivi i zahtevni kupci traţe - kaţe Vasiljević. - Trenutno u ovoj privrednoj 
grani radi 47.441 ĉovek, što je za skoro 10.000 više nego pre godinu dana. Uglavnom su angaţovani 
u velikim stranim firmama iz Italije i Nemaĉke, koje ovde proizvode i izvoze. Ima, meĊutim, i 
mnogo naših preduzetnika koji su iz porodiĉnih firmi izrasli u ozbiljne proizvoĊaĉe tekstila, sa skoro 
hiljadu zaposlenih. Najveći izvoznik je "Vali" iz Beloševca, a od domaćih firmi to su novopazarski 
"Konto Bene", "Jasmil" iz Arilja i "Velteks" iz Ĉaĉka. Firme iz ove oblasti stalno imaju potrebe za 
šnajderima i krojaĉima, ali njih nema dovoljno. 

Vasiljević smatra da bi rezultati u tekstilnoj industriji mogli biti i mnogo bolji, ali da je 
privrednicima neophodna pomoć drţave. Ona se ne ogleda uvek samo u finansijskoj podršci, već i u 
zaštiti od nelojalne konkurencije. 

- Neophpodno je da nadleţni stanu na put sivoj ekonomiji, jer ako se ništa ne uradi na njenom 
suzbijanju, mnoge firme će morati da preĊu da rade na crno - smatra naš sagovornik. - ProizvoĊaĉi 
tekstila ţeljno oĉekuju i donošenje zakona o inspekcijskom nadzoru. Nadaju se da će zaţiveti 
praksa da inspektor kad doĊe prvi put, daje savete, upozorava i daje rok za otklanjanje grešaka. 
Sada odmah pišu kazne i za prekršaje koji su uĉinjeni iz neznanja. 

KREDITI ZA NOVE MAŠINE 

TEKSTILCI oĉekuju da im drţava omogući povoljne finansijske kredite za nabavku opreme, jer ona 
pod hitno mora da se obnavlja - kaţe Milorad Vasiljević. - U proseku je stara više od 15 godina. 
Bugarska svim firmama u oblasti tekstila daje 60 odsto bespovratnih sredstava kao podsticaj za 
nabavku opreme i smatramo da bi na sliĉan naĉin svojim privrednicima trebalo da pomogne i 
Srbija. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:538722-Tekstilci-zaposlili-10000-radnika-70-odsto-proizvoda-prodato-u-zemljama-EU
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:538722-Tekstilci-zaposlili-10000-radnika-70-odsto-proizvoda-prodato-u-zemljama-EU
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:538833-Odluka-za-Zelezaru-u-utorak-uvece 

Odluka za Ţelezaru u utorak uveče 
Tanjug  

Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da će u utorak biti doneta odluka o izboru upravljačkog 

tima za Ţelezaru Smederevo 

BEOGRAD - Premijer Aleksandar Vuĉić izjavio je da će u utorak biti doneta odluka o izboru 
upravljaĉkog tima za Ţelezaru Smederevo. 

Prema reĉima premijera, u utorak posle podne će se prvo o tome izjasniti privatizacioni savetnik, 
pa onda i komisija Agencije za privatizaciju. 

Vlada će odmah nakon toga odrţati sednicu i razmotriti predlog Agencije, tako da će se odluka 
znati uveĉe, rekao je Vuĉić. 

Premijer je objasnio da je potom, u sledeća tri dana, rok za potpisivanje ugovora, a za vikend, 
subotu ili nedelju, otićići će u Smederevo i razgovorati sa radnicima. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:538743-Evo-na-sta-se-sve-Vlada-Srbije-obavezala-

u-aranzmanu-sa-MMF 

Evo na šta se sve Vlada Srbije obavezala u aranţmanu 

sa MMF 
D. I. K.   

Rezanje troškova ide po kalendaru. Ţelezara bez pomoći. Deoba "Ţeleznica" i "Srbijagasa" 

 
INSPEKCIJA MeĊunarodnog monetarnog fonda stiţe za mesec i po, a pred Srbijom je dugaĉak spisak 
obaveza koje mora da ispuni do tada. Jedna od njih je totalna obustava drţavne pomoći 
smederevskoj Ţelezari, od direktnih subvencija, preko garancija do zajmova iz budţeta. Sledi 
pravno razdvajanje "Srbijagasa" na dva preduzeća a "Ţeleznica" na ĉak ĉetiri, što nam predstoji već 
do kraja ovog meseca. 

Pravna akta za razdvajanje "Ţeleznica" na: matiĉne Ţeleznice AD, preduzeće za prevoz putnika, za 

prevoz robe i za infrastrukturu moraju da budu gotova do kraja marta, kako bi sa radom poĉela od 

1. jula. Dugovi i sve ono što je loše "ostaće" u matiĉnom holdingu, dok će nova tri preduzeća 

poĉinju "novi ţivot". U planu mera tokom marta nalazi se i usvajanje plana finansijskog 

restrukturiranja Elektroprivrede Srbije, kao i Programa transformacije Poreske uprave za period 

2014/2019. godine, na kome radi Ministarstvo finansija. Prema memorandumu, ostaje još 15 dana i 

do spajanja "Puteva Srbije" i "Koridora Srbije", što će doneti formiranje jedinstvene kompanije sa 

zadatkom gradnje i odrţavanja puteva u Srbiji. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:538833-Odluka-za-Zelezaru-u-utorak-uvece
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:538743-Evo-na-sta-se-sve-Vlada-Srbije-obavezala-u-aranzmanu-sa-MMF
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:538743-Evo-na-sta-se-sve-Vlada-Srbije-obavezala-u-aranzmanu-sa-MMF
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Analiza sistema javne uprave bi, takoĊe, trebalo da bude gotova do kraja marta, kako bi se utvrdilo 

gde su najveći viškovi zaposlenih i gde se moţe postići najveće poboljšanje efikasnosti. 

Da li ćemo april doĉekati sa poskupljenjem struje za 15 odsto, još je neizvesno, ali smo se na prvi 

dan aprila obavezali upravo ovim memorandumom. MeĊutim, ispunjenje ovog uslova je neizvodljivo 

jer do ponedeljka nije stigao zahtev za korekcijom cena, od kojeg treba da protekne 30 dana kako 

bi poskupljenje bilo ozvaniĉeno. 

U maju nas oĉekuje odluka o rekonstrukciji i proširenju kapaciteta Aerodroma "Nikola Tesla". 

Potom, u junu bi trebalo konaĉno da formiramo sveobuhvatni registar zaposlenih u javnom sektoru, 

koji će, prema najavama iz Vlade, biti osnov za otpuštanje viška radnika od 1. jula. Do kraja juna, 

takoĊe, bi morao da bude gotov i zakonski okvir za sprovoĊenje liĉnog steĉaja, za prezaduţene 

graĊane, u sklopu sveobuhvatne strategije za rešavanje problematiĉnih zajmova. U septembru bi 

Narodna banka Srbije trebalo da sprovede i sveobuhvatnu kontrolu bankarskog sektora, kako bi se 

utvrdilo postoji li još potencijalnih iznenaĊenja u smislu banke koja finansijski nije baš stabilna. 

 

Do sada je Srbija srezala penzije i plate zaposlenih u javnom sektoru, a sve u cilju opstanka 

drţavne kase.  

 

"TELEKOM" 

MEMORANDUMOM sa MMF predviĊena je i obaveza Srbije da privatizuje nacionalni "Telekom", kako 

bi, prema navodima iz memoranduma, "telekomunikacioni sektor poslovao iskljuĉivo na trţišnim 
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osnovama". Rokovi nisu precizirani, osim što smo se obavezali da privatizacioni tender objavimo 

tokom ove godine. 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:538855-Ministarstvo-Strajkuje-manje-skola-nego-sto-

kazu-sindikati 

Ministarstvo: Štrajkuje manje škola nego što kaţu 

sindikati 
Tanjug  

Ministarstvo prosvete saopštilo je večeras da je broj škola koje štrajkuju manji nego što to 

tvrde sindikati 

 
BEOGRAD - Ministarstvo prosvete saopštilo je veĉeras da je broj škola koje štrajkuju manji nego što 
to tvrde sindikati. 

Ministarstvo je navelo da je posle potpisivanja sporazuma izmeĊu tog ministarstva i dva 

reprezentativna sindikata o prekidu štrajka, broj škola koje štrajkuju opao u prvom mahu na 30, a 

zatim na 25 odsto, koliko je zabeleţeno i danas. 

 

U saopštenju se navodi i da se tokom ĉetvoromeseĉnog štrajka do danas, broj škola u štrajku 

menjao, ali da je u svakom momentu bio znaĉajno manji od onog koji se pominjao u podacima 

sindikata prosvete. 

 

U prilog tome, ministarstvo je dostavilo medijima grafikon u kome je prikazan procenat škola u 

štrajku po nedeljama, od poĉetka štrajka, 17. novembra, do danas. 

 

Naveli su da je broj škola, koje nisu bile u štrajku i koje su regularno radile, u svakom trenutku bio 

veći od 50 odsto. 

 

U Ministarstvu napominju da su prilikom prikupljanja podataka konsultovane sve škole u Srbiji koje 

su istovremeno obaveštene da, ukoliko nisu saglasne sa bilo kojim podatkom, odmah obaveste 

ministarstvo koje će u najkraćem roku ispraviti podatke. 

 

Dva sindikata obrazovanja sutra će, u danu kada se navršavaju puna ĉetiri meseca od poĉetka 

štrajka u prosveti, u protestnoj šetnji od skupštine do vlade i resornog ministarstva, ukazati na 

stanje u obrazovanju i izostanak reakcije institucija koje se bave obrazovanjem povodom štrajka.  

 

Protest organizuju Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije (USPRS) i Sindikat radnika u prosveti 

Srbije i u školama njihovim ĉlanicama sutra neće biti nastave jer će zaposleni u prosveti biti u 

Beogradu, rekla je Tanjugu portparolka USPRS Jasna Janković. Protestanti na skupu "Prosveto, 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:538855-Ministarstvo-Strajkuje-manje-skola-nego-sto-kazu-sindikati
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:538855-Ministarstvo-Strajkuje-manje-skola-nego-sto-kazu-sindikati
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vreme je" okupiće se u podne ispred Skupštine Srbije, predaće pismo o problemima u prosveti i 

zatraţiti vanredno zasedanje parlamenta posvećeno stanju uobrazovanju, a potom će se uputiti do 

vlade i Ministarstva prosvete. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/542766/Nastavljeni-pregovori-za-upravljanje-Zelezarom-Smederevo 

Nastavljeni pregovori za upravljanje Ţeleţarom 
Smederevo 

Tanjug  

Vladina komisija za Ţelezaru Smederevo je danas nastavila pregovore sa tri kompanije koje su ušle 

u uţi krug u izboru partnera za upravljanje srpskom ĉeliĉanom. 

Savetnik u PKS za metalsku industriju Nikola Majinski uveren je da će novi upravljaĉ smederevske 

Ţelezare sigurno pokušati da obezbedi odgovarajuće trţište kako bi se smanjili gubici srpske 

ĉeliĉane i poĉeo da pravi profit. 

Majinski, bivši generalni direktor fabrike belih limova u Šapcu koja posluje u okviru Ţelezare 

Smederevo, istiĉe da je opšte poznato da drţava kao takva nije dobar biznismen i pozdravio 

aktivnosti vlade da se nadje dobro rešenje za upravljanje Ţelezarom. 

 

Grupa koja će preuzeti upravljanje Ţelezarom imaće najverovatnije izmeĊu 10 i 20 ljudi i njima će 

biti potrebno odredjeno vreme da se bliţe upoznaju sa tim velikim sistemom od oko 5.500 

zaposlenih, rekao je on. 

 

 - Oni verovatno već imaju odredjena saznanja, s obzirom na to da su ranije konkurisali i za 

privatizaciju Ţelezare i upoznati su sa tehnološkim i trţišnim aspektom - kazao je Majinski. 

 

Polazi se, kaţe, od toga da te kompanije imaju obezbeĊeno trţište za prodaju, kao i veze za 

nabavku rude i koksa koji se koristi u prozvodnji ĉelika. 

 

 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/542766/Nastavljeni-pregovori-za-upravljanje-Zelezarom-Smederevo
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/542728/Prosecna-srpska-porodica-vise-potrosi-nego-sto-zaradi 

Prosečna srpska porodica više potroši nego što 
zaradi 

G. Avalić  

Proseĉna meseĉna raspoloţiva sredstva po domaćinstvu u Srbiji iznose 59.174 dinara, dok izdaci 

jednog domaćinstva iznose 59.289 dinara.Skoro polovina, ĉak 45,8 odsto prihoda ĉine prihodi iz 

redovnog radnog odnosa, zatim od penzije 30,3 procenta, od poljoprivrede, lova i ribolova 6,2 

odsto, dok ostala primanje ĉine 4,4 odsto.  

Domaćinstva za liĉnu potrošnju daju 59.289 dinara, od ĉega je najveći udeo odlazi na hranu i 

bezalkoholna pića 38,1 odsto, zatim na stanovanje, vodu, elektriĉnu energiju, gas i ostala goriva 

koja ĉina oko 16 odsto. 

  

Slede izdaci za transport, odeću i obuću, alkoholna pića i duvan, dok je na poslednjem mestu 

rekreacija. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/542655/OzegovicUsvajanje-novog-zakona-o-platama-do-sredine-leta 

Oţegović:Usvajanje novog zakona o platama do 
sredine leta 

Tanjug  

Drţavni sekretar Ministarstva drţavne uprave i lokalne samouprave Ţeljko Oţegović izjavio je danas 

da je zakon o platama u javnom sektoru u završnoj fazi i da bi trebalo da bude usvojen do sredine 

leta, a da bi njegova primena poĉela od 1. januara 2016. godine. 

Oţegović:Usvajanje novog zakona o platama do sredine leta 

Oţegović je rekao da oĉekuje da taj zakon, za koji je do sada uraĊen nacrt i koji će u aprilu biti 

upućen u javnu raspravu, bude usvojen do kraja juna ili do sredine jula. 

 

- Paralelno sa tim, radi se još jedan teţi posao, a to je rad na katalogizaciji radnih mesta - najavio 

je Oţegović u Jutarnjem programu TV Pink. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/542728/Prosecna-srpska-porodica-vise-potrosi-nego-sto-zaradi
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/542655/OzegovicUsvajanje-novog-zakona-o-platama-do-sredine-leta
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Oţegović je rekao da je neophodno da se zakonom uredi pitanje koje decenijama nije ureĊivano, 

jer postojao nekoherentan i netransparentan sistem, gde ljudi za isti poslove koje obavljaju ne 

dobijaju jednake plate. 

 

- Hoćemo da uspostavimo taj sistem i pravednosti i praviĉnosti, ali i uporedivosti, znaĉi da oni ljudi 

koji obavljaju ista zanimanja u javnim sluţbama i drţavnim organima za istu vrstu posla dobijaju 

istu platu, bilo gde u Srbiji - najavio je Oţegović. 

 

On je ukazao da ovaj zakon mora da prepozna i specifiĉnosti odreĊenih zanimanja i da to nije samo 

pitanje struĉne spreme, nego i da drugi uslovi, kao što je koliĉina posla, mogu da utiĉu na platu, 

zbog ĉega je predviĊeno postojanje platnih grupa i platnih razreda. 

 

Oţegović je najavio da se ovaj zakon odnosi pre svega na zaposlene u drţavnim organima, lokalnim 

samoupravama, autonomnim pokrajinama, javnim sluţbama i javnim agencijama. 

 

On je ilustrovao primerom da medicinska sestra koja radi sa odreĊenim vrstama opasnog 

medicinskog otpada ne moţe da ima istu platu kao i njena koleginica koja radi na šalteru, na 

zavoĊenju ili prijemu pacijenata, iako one imaju istu struĉnu spremu. 

 

Drţavni sekretar Ministarstva drţavne uprave i lokalne samouprave je naglasio da ovaj zakon neće 

regulisati plate zaposlenih u javnim preduzećima, jer je to "sledeći korak". 

 

Oţegović je istakao da se trenutno sprovodi i drugi posao, a to je racionalizacija i optimizacija 

javne uprave i da pretpostavlja da je moguće neke agencije spojiti ili ukinuti, ali da je po 

evropskim regulativama postojanje nekih obavezno. 

 

On je ukazao da je sa MMF-om dogovoreno restrukturiranje javnih preduzeća i da će se raditi na 

tome da i ona budu deo ovog sistema plata, dok se ne vidi kakva će biti koncepcija tog 

restrukturiranja. 

 

Ima javnih preduzeća koja dobro rade, ali ima i lošijih, koji isplaćuju velike plate, što povećava 

njihove gubitke, dodao je Oţegović. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/542920/Tacno-u-podne-protest-prosvetara 

Tačno u podne protest prosvetara 

RAS  

Prosvetni radnici, ĉlanovi dva sindikata, sutra će organizovati protest u Beogradu i jednodnevnu 

potpunu obustavu rada, traţeći bolji materijalni poloţaj. 

Protest na beogradskom Trgu Nikole Pašića organizuju Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije i 

Sindikat radnika u prosveti Srbije, a okupljanje je zakazano u podne. 

  

Planirano je da predstavnici sindikata svoje zahteve upute narodnim poslanicima, predstavnicima 

Vlade Srbije i ministru prosvete SrĊanu Verbiću. 

  

Dva prosvetna sindikata štrajkuju skraćenjem ĉasova na 30 minuta od 17. novembra prošle godine. 

Sindikati traţe da prosveta bude izuzeta od smanjenja plata u javnom sektoru. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/542610/PREVARA-Plate-manje-a-primanja-veca 

PREVARA Plate manje, a primanja veća 

Gordana Bulatović  

Vlada će proveriti da li se poštuju ograniĉenja zarada u javnom sektoru, saznaje „Blic“, jer, prema 

procenama iz Nemanjine, ĉak 90 odsto javnog sektora ovu odluku ne poštuje. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/542920/Tacno-u-podne-protest-prosvetara
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/542610/PREVARA-Plate-manje-a-primanja-veca
http://www.blic.rs/data/images/2015-03-15/585959_1213_lb.jpg?ver=1426452755.jpg
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(+) Kliknite za uvećanje 

 

- Zvaniĉno je sve u redu. Meseĉna primanja umanjuju se za deset odsto i taj iznos se uplaćuje u 

budţet, kao poseban, neporeski prihod. MeĊutim, oĉigledno je da je svaka institucija našla neki 

svoj model da zaposleni dobiju isti iznos kao pre smanjivanja plata, ĉak neki imaju primanja kao i 

pre solidarnog poreza - tvrdi izvor „Blica“ u Nemanjinoj. 

  

Oĉekuje se da, tokom revizija koje radi, na ove sluĉajeve ukazuje i Drţavna revizorska institucija, 

ali i Ministarstvo finansija koje je nadleţno za kontrolu sprovoĊenja Zakona o utvrĊivanju 

maksimalne zarade u javnom sektoru. 

 

Ekspres povišica 

Predsednik opštine Vlasotince Miroslav Ljubenović iz Pokreta socijalista, njegov zamenik Slavoljub 

Mitov (SDS) i predsednik Skupštine Goran Mitić (SNS), posle samo tri meseca od dolaska na vlast, u 

januaru ove godine povećali su sebi plate za 20 odsto na ime „ostvarenih rezultata“. Kaţu da je to 

odluka skupštinske Komisija za imenovanja i da oni s tim nemaju nikakve veze. Sliĉno se dogodilo i 

u Aleksandrovcu. 

U Vranju je Upravna inspekcija otkrila brojne nepravilnosti u obraĉunu zarada i korektivnih 

koeficijenata, zbog ĉega je dala nalog da se izabranim i postavljenim osobama plate smanje u 

proseku od 15.000 do 20.000 dinara. Gradonaĉelnik Antić najavljuje smenjivanja. 

  

- Najĉešća praksa je da se deo sluţbenika sa manje plaćenih radnih mesta prebaci na plaćenija. 

Tako, uglavnom, zadrţavaju stara primanja. To se dogaĊalo u brojnim agencijama neposredno pred 

smanjenje plata u javnom sektoru. One koje same sebe izdrţavaju kroz naplatu raznih taksi i 

naknada, primenjuju Zakon o radu, a ne Zakon o platama drţavnih sluţbenika, tako da se i ne 

http://www.blic.rs/data/images/2015-03-15/585959_1213_lb.jpg?ver=1426452755.jpg
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pridrţavaju trenutnih platnih razreda za ĉinovnike. Menjaju imena radnih mesta i tako povećavaju 

koeficijente, a samim tim i platu - objašnjava izvor „Blica“ u Vladi. 

  

Koeficijenti su, kako saznajemo, povećani i u Radio-televiziji Srbija. 

  

U Kliniĉkim centrima koje strancima naplaćuju usluge taj novac koriste i za isplatu ekstraiznosa na 

plate, uglavnom kroz prekovremeni rad, dnevnice, bonuse i sliĉno. Sliĉno funkcioniše i jedan broj 

fakulteta. Dekan Matematiĉkog fakulteta u Beogradu Zoran Rakić rekao je za „Blic“ da će 20 odsto 

novca od školarina, koje su pre nedelju dana povećane za 10.000, biti iskorišćeno za povećanje 

zarada profesora.  

  

Prosvetni radnici, zaposleni u osnovnim i srednjim školama, ĉini se jedini ne dobijaju dodatak na 

plate. 

 Policija najĉešće, tvrde izvori „Blica“ iz Vlade, uvećanje zarada ostvaruje kroz isplatu dnevnica. 

  

- Naloga za sluţbeni put nikad nije bilo više. I tako se uvećavaju plate. A naĉin isplate primanja 

policiji je teško razumljiv - objašnjavaju sagovornici „Blica“. 

  

Najbolje u javnim preduzećima  

Javna preduzeća imaju kolektivne ugovore po kojima su prava 

zaposlenih veća od predviĊenih Zakonom o radu.  

- EPS ima naknadu za prekovremeni rad duplo veću od 

zakonskog minimuma, radnici mogu da raĉunaju na rekreaciju 

i odmor. Sliĉno je i u Putevima, Ţeleznicama, Pošti... Uskoro 

će se razgovarati o visini plata i u javnim preduzećima. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/542895/Fond-PIO-spreman-na-najefikasniju-metodologiju-reforme 

Fond PIO spreman na najefikasniju metodologiju 
reforme 

Tanjug  

Republiĉki Fonda PIO spreman je da prihvati najefikasniju metodologiju reforme te institucije, a do 

tada će raditi na povećanju prihoda i smanjenju rashoda. 

U saopštenju Fonda PIO se, povodom tvrdnje struĉnjaka da penzioni sistem u Srbiji odavno nije 

odrţiv na duţi rok, te da će ubuduće penzije biti sve niţe i niţe, navodi da su izvorni prihodi u 

februaru povećani za 4, 7 odsto u odnosu na isti mesec 2014, a pozitivan trend nastavljen je i u 

martu. U januaru je to povećanje, kako se navodi, iznosilo 11,4 odsto. 

 

Naplata doprinosa je kaţu povećana u odnosu na isti period lane i rezultat je povećane stope 

zaposlenosti i procenta naplate doprinosa. 

 

"Svesni ĉinjenice da odrţivost Fonda prevazilazi nivo same isplate penzija i da dobrim delom 

opredeljuje odrţivost socijalno-ekonomskog sistema drţave, Fond će i nadalje vrlo odgovorno raditi 

na povećanju prihoda i smanjenju rashoda", navodi se u saopštenju. 

 

Poruĉuju da će, shvatajući svoj znaĉaj i poziciju, prihvatiti najefikasniju metodologiju reforme i 

tome dati aktivan doprinos. 

 

"Kao socijalno odgovorno društvo znamo da je razvoj ekonomskog i trţišnog ambijenta uslov za 

povećanje izvornih prihoda i drţava vrlo odgovorno priprema takav ambijent i na najbolji naĉin štiti 

osetljivu populaciju penzionera", stoji u saopštenju. 

 

U uslovima kada se uspostavi takav ambijent, smanjiće se pritisak na budţet po pitanju 

obezbeĊivanja nedostajućih sredstava za isplatu penzija, a sigurno će se omogućiti plasiranje 

sredstava radi ostvarenja dodatnih prihoda. 

 

To, kako se navodi, samo potvrĊuje ĉinjenicu da je socijalna odgovornost drţave i Fonda adekvatna 

ekonomskim kapacitetima i da će se intenzivno razvijati. 

Podseća se da je osnovna uloga Fonda je da sredstva, obezbeĊena iz izvornih prihoda i dotacija 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/542895/Fond-PIO-spreman-na-najefikasniju-metodologiju-reforme
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drţave, koja je garant isplate penzija, na zakonit naĉin isplaćuje penzionerima i ostalim 

korisnicima prava. 

 

"Organi upravljanja Fondom i rukovodstvo Fonda su u svakom momentu vrlo svesni nuţnosti 

poboljšanja prihodne strane Fonda i preduzimamo sve mere da bi se to i postiglo, kroz bolju 

saradnju sa Poreskom upravom i Inspekcijom rada, kroz efikasniju organizacionu strukturu i 

racionalan odnos prema rashodima", navode u fondu PIO. 

 

Srbiji je neophodna hitna reforma penzionog sistema jer svako odlaganje rešavanja tog problema 

već ugroţava 1,7 miliona penzionera ĉija se primanja smanjuju i ĉija će realna vrednost u narednim 

godinama samo padati, upozorili su ranije struĉnjaci. 

 

Reforma tog sistema koji je, kako kaţu, postao neodrţiv podrazumeva i restrukturiranje već 

praktiĉno bankrotiranog Fonda PIO po uzoru na najbolje inostrane modele, poput australijskog 

"superannuation". 

  

Konsultant Mreţe: Potrebno profesionalno upravljanje 

Konsultant Mreţe za poslovnu podršku Dragoljub Rajić, koji je 

bio ĉlan UO Fonda PIO, veruje da su tom fondu potrebni 

profesionalno upravljanje, potpuna unutrašnja rekonstrukcija 

i dubinska reforma, kao i temeljna istraga o naĉinu 

upravljanja imovinom Fonda i razlaz sa dosadašnjim naĉinom 

upravljanja. 

Rajić je upozorio da će svako odlaganje te reforme za 

posledicu imati smanjivanje penzija u budućnosti, te je 

neophodno postupiti prema onome što je dogovoreno sa MMF-

om, ali i stvoriti odrţiv penzioni sistem. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/542667/Rudari-iz-Majdanpeka-odustali-od-protesta-protiv-rukovodstva 

Rudari iz Majdanpeka odustali od protesta protiv 
rukovodstva 

G. Jevremović  

Rudari iz rudnika bakra u Majdanpeku odustali su od najavljenih protesta protiv rukovodstva 

rudnika i dali novi rok od desetak dana za nastavak pregovora o kolektivnom ugovoru, potvrdio je 

predsednik Samostalnog sindikata Goran Antić. 

Višenedeljni spor sindikalaca i rukovodstva nastao je zbog namere poslodavca da promenama 

kolektivnog ugovora umanji zarade za trećinu, što je izazvalo revolt rudara, ali i stanovnika 

Majdanpeka koji su egzistencijalno vezani za taj rudnik.  

  

- U toku vikenda imali smo kontakte sa poslovodstvom RTB Bor i Majdanpek, pa smo odluĉili da 

uputimo zahtev Agenciji za mirno rešavanje sporova o ukljuĉivanju u pregovore oko kolektivnog 

ugovora. Ukoliko u datom roku od desetak dana ne bude bilo pomaka ostvarićemo naše namere i 

svaki dan ćemo organizovati jednosatne proteste ispred direkcije do ispunjenja svih zahteva. 

Protesti neće ugroziti proces proizvodnje, ali ne iskljuĉujemo mogućnost radikalzacije, pa i 

generalni štrajk - rekao je Antić na sastanku sa sindikalcima iz rudnika uglja u Resavici. 

  

On podseća da su zahtevi sindikata: smena direktora Branislava Tomića, povlaĉenje spornih 

odredaba klektivnog ugovora i nastavak pregovora, te zapošljavanje mladih ljudi, a ne penzionera, 

rodbine i prijatelja. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Protest-prosvetara-danas-u-podne.sr.html 

Протест просветара данас у подне 

Синдикати сматрају да је ово „последњи воз” да министар Вербић испуни њихове захтеве, у 

супротном ће тражити његову оставку и неће бити завршена школска година 

У око 700 школа широм Србије данас неће бити наставе, јер ће се просветни радници у подне 
окупити на протесту прво испред Скупштине Србије, а потом ће прошетати до владе и 
Министарства просвете. Протестном шетњом „Просвето, време је”, чланови Уније синдиката 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/542667/Rudari-iz-Majdanpeka-odustali-od-protesta-protiv-rukovodstva
http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Protest-prosvetara-danas-u-podne.sr.html
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просветних радника Србије (УСПРС) и Синдиката радника у просвети Србије (СРПС) желе да 
укажу на катастрофално стање у образовању и чињеницу да штрајк траје пуна четири месеца. 

У синдикатима очекују да ће се на протесту окупити око 10.000 људи, иако је у штрајку како 
тврде 50.000 запослених у основним и средњим школама, јер, како су рекли, немају пара да 
организују аутобусе из унутрашњости. 

Један од главних захтева синдиката на протесту биће да министар просвете опозове налог за 
одбијање од плате учесницима у штрајку. Они ће подсетити и на захтеве због којих је почео 
штрајк 17. новембра – изузимање просвете од умањења зарада у јавном сектору, доношење 
Закона о платним разредима и потписивање Посебног колективног уговора. 

Синдикати сматрају и да је ово „последњи воз” да Вербић испуни њихове захтеве, у супротном 
ће тражити његову оставку и неће бити завршена школска година, нити одржани матурски 
испити. 

По речима Милорада Антића, потпредседника СРПС и председник Средњих стручних школа 
Београда, просветни радници ће се прво у 12 часова и минут окупити испред скупштине, где 
ће предати писмо народним посланицима, а потом прошетати до Немањине улице и у 13 
часова предати листу захтева министру просвете. 

Председница Одбора за образовање Александра Јерков (ДС) рекла је да ће примити 
делегацију просветара и подржати захтеве „људи са високом стручном спремом и просечном 
платом од 36.000 динара који обављају најодговорнији посао у држави – образују нашу децу”. 
Она је рекла и да „ неспособни министар и надмена Влада морају сносити одговорност за 
штету коју деца трпе због неспремности да се разговара са наставницима и професорима”. 

Министар Вербић, али и неки начелници школских управа већ су раније рекли да је најављени 
протест просветара политички, што у синдикату негирају. У Министарству просвете тврде да 
већина школа у Србији ради уобичајено, са часовима од 45 минута и „да ти наставници 
заслужују захвалност и поштовање због одговорности и посвећености свом послу упркос 
оправданом незадовољству због материјалног положаја своје струке”. 

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

Састанак о платама 
У Министарству просвете, науке и технолошког развоја одржан је састанак са представницима 
Синдиката образовања Србије и Гранског синдиката просветних радника Србије 
„Независност”, на тему израде закона о платама у јавном сектору. 

Разговарано је о Каталогу послова за предшколско, основно и средње образовање и 
васпитање, као и ученички и студентски стандард, који се развија у оквиру израде Нацрта 
закона о платама, саопштено је из МПН. 

С. Гуцијан 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vlada-se-obavezala-na-reforme-poskupljenja-otpustanja 

Влада се обавезала на реформе, поскупљења, 
отпуштања... 
 

У оквиру Меморандума о економским и финансијским мерама за период 2015–2017. 
године, објављеном на званичној интернет страници ММФ-а, Влада Србије се обавезала на 
увођење низа мера 

фискалне консолидације које би до 2017. требало да преокрену тренд раста јавног дуга и који 
би од те године требало да крене стазом пада. 

По меморандуму, Влада је обећала да ће до краја марта изменити Закон о запошљавању тако 
да добијање социјалне помоћи буде боље усаглашено с конкретним програмима обуке, затим 
да ће усвојити план финансијског реструктурирања „Електропривреде Србије”, као и Програм 
трансформације Пореске управе за период 2014/2019. години, на којем ради Министарство 
финансија. 

И компанија „Железнице Србије” би до краја овог месеца требало да буде раздвојена у четири 
предузећа: Железнице АД, предузеће за превоз путника, за превоз робе и за инфраструктуру. 
Предвиђено је и да ново предузеће за превоз робе више не добија државне субвенције. По 
меморандуму, остаје још 15 дана и до спајања „Путева Србије” и „Коридора Србије”. Планом 
Владе се предвиђа да до краја овог месеца буде усвојен нови закон о инвестицијама, који ће 
заменити и проширит обим актуелног законског решења. 

Анализа система јавне управе би такође требало да буде готова до краја марта да би се 
утврдило где су највећи вишкови запослених и где се може постићи највеће побољшање 
ефикасности. 

За 1. април 2015. године Влада Србије најављује поскупљење струје од 15 одсто, преко раста 
цена киловата и увођења акцизе, као и проналажење решења за „Петрохемију”. 

У мају би, како је навела Влада у Меморандуму, требало да буде донета одлука о 
реконструкцији и проширењу капацитета Аеродрома „Никола Тесла”, док је за јун предвиђено 
усвајање новог закона о инспекцијском надзору зарад смањења сиве економије и корупције. У 
јуну би главна вест требало да буде закон о зарадама државних службеника (о платним 
разредима. Јун је, такође, рок у којем држава треба да формира свеобухватан регистар 
запослених у јавном сектору, укључујући и локални ниво и државна предузећа. 

С. Г. 
  

Рокови плаћања и кредити 
До јуна би требало да буде промењен и Закон о јавно-приватним партнерствима, као и да буде 
измењен Закон о роковима плаћања. За јун је најављено и доношење свеобухватне стратегије 
за решење ризичних кредита у банкама. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vlada-se-obavezala-na-reforme-poskupljenja-otpustanja

