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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:541069-Sindikat-penzionera-Najava-povecanja-plata-

i-penzija-je-obmana 

Sindikat penzionera: Najava povedanja plata i penzija je obmana 

IZVOR: TANJUG  

Udruženje Sidnikata penzionera Srbije ocenilo je danas da su najave premiijera Aleksandra Vučida o 
povedanju plata i penzija u ovoj godini, "pokušaj obmane" 

 
BEOGRAD - Udruženje Sidnikata penzionera Srbije ocenilo je danas da su najave premiijera Aleksandra Vučida 
o povedanju plata i penzija u ovoj godini, "pokušaj obmane" u funkciji stišavanja sve vedeg nezadovoljstva 
građana zbog pada standarda. 
 
Zbog teške situacije i zbog toga što su penzioneri izgubili svaku nadu da de vlada merama koje preduzima 
stanje popraviti, Sindikat penzionera de 15. aprila organizovati protest na Trgu Nikole Pašida. 
 
Sindikat je podsetio da je premijer pre godinu dana u predizbornoj kampanji rekao da de penzioneri biti 
poslednji kojima de penzije biti ugrožene, "a potom je prvo posegnuo u njihove džepove". 
 
Penzioneri su poručili premijeru da im "prvo vrati ono što im je neustavno oteto", a da za "eventualno 
povedanje pita MMF". 
 
"Suprotono mišljenima ekonomskih stručnjaka i ocenama Fiskalnog saveta, servira nam se priča o trenutnom, 
kratkoročnom povedanju akciznih prihoda u budžetu, a krije činjenica da je javni dug samo u februaru povedan 
za 500 miliona evra i iznosi 27,2 milijarde evra, što predstavlja 73,2 odsto BDP-a Srbije", navedeno je u 
saopštenju tog udruženja. 
 
Sindikat podseda da se vlada obavezala nedavno potpisanim sporazumom sa MMF-om da sredstva dobijena 
ovim aranžmanom nede opredeliti u potrošnju, odnosno u povedanje plata i penzija, osim u eventualno 
investicije. 
 
Sve to, kako navode, ukazuje da se suočavamo sa sve težim životnim uslovima, novim smanjenjem plata i 
penzija i najavama novih otpuštanja. 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:541069-Sindikat-penzionera-Najava-povecanja-plata-i-penzija-je-obmana
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:541069-Sindikat-penzionera-Najava-povecanja-plata-i-penzija-je-obmana
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:541125-Potpisan-Kolektivni-ugovor-za-JP-PEU-

Resavica 

Potpisan Kolektivni ugovor za JP PEU Resavica 

IZVOR: TANJUG 

U Ministarstvu rudarstva i energetike danas je potpisan Kolektivni ugovor za Javno preduzede za podzemnu 
eksploataciju uglja (JP PEU) Resavica 

U Ministarstvu rudarstva i energetike danas je potpisan Kolektivni ugovor za Javno preduzede za podzemnu 
eksploataciju uglja (JP PEU) Resavica, saopšteno je iz tog ministarstva. 

Ugovor su potpisali ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antid, predsednici Sindikata radnika JP PU 
Resavica i "Nezavisnosti" Goran Nikolid i Vukoslav Ivanovid i v.d.direktora JP PEU Resavica Stevan Dželatovid. 

Nakon višemesečnih pregovora, usaglašeni su stavovi Vlade Srbije kao osnivača i vlasnika JP PEU Resavica i 
Sindikata radnika, a Kolektivni ugovor je u skladu sa Zakonom o radu. 

Pregovarački tim su, pored predstavnika Ministarstva rudarstva i energetike i Sindikata JP PEU Resavica, činili 
predstavnici Ministarstava finansija, privrede i rada, kao i poslovodstva JP PEU Resavica. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:541047-Do-informacije-o-penziji-u-PIO-fondu-i---

preko-telefona 

Do informacije o penziji u PIO fondu i - preko telefona 

AUTOR: J. Ž. Skenderija  

Penzioneri koji imaju nedoumice oko svojih prava mogu se svakodnevno obratiti direktno PIO fondu. 
Korisnici odnedavno mogu da dođu na razgovor sa direktorima 

PENZIONER koji godinama unazad ima privremeno rešenje, jer se ne može potvrditi staž u firmi iz BiH koja je 
likvidirana, ili korisnik koji je ostvario pravo na porodičnu penziju pre godinu dana, ali nije još u isplati jer nije 
prekinuo radni odnos, a pozivi za dopunu dokumentacije koja Fond šalje odlaze na staru adresu, samo su neka 
od pitanja na koja odgovor pokušavaju svakog četvrtka u direktnom razgovoru sa strankama da daju direktori 
PIO fonda. 

Rudare muče problemi obračuna benificiranog staža za koji su, zbog objektivnih okolnosti imali prekid u stažu, 
ima osiguranika koji bi da iskoristi mogudnost da ode u prevremenu penziju, a jednostavno samo traži savet od 
direktora Fonda da li mu je to pametna odluka. 

- Bilo je penzionera koji su se obratili u vezi vansudskog poravnanja po preplati nastaloj 2004. godine, nekoliko 
vojnih penzionera tražilo je razjašnjenje u vezi sa pitanjem o mogudnostima naplate potraživanja - kaže Jelica 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:541125-Potpisan-Kolektivni-ugovor-za-JP-PEU-Resavica
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:541125-Potpisan-Kolektivni-ugovor-za-JP-PEU-Resavica
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:541047-Do-informacije-o-penziji-u-PIO-fondu-i---preko-telefona
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:541047-Do-informacije-o-penziji-u-PIO-fondu-i---preko-telefona
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Timotijevid, direktor sektora za odnose sa javnošdu. - Obratio nam se i osiguranik koji je u sporu sa 
poslodavcem, zbog neispladenih plata i doprinosa, te ne može ostvariti pravo na penziju iako ima godine 
života, jer ne ispunjava minimalan uslov staža... 

Ovakve i slične situacije, ispostavilo se, najefikasnije se rešavaju u razgovoru sa direktorom Fonda, te nadležni 
iz ove ustanove pozivaju sve građane da se jave i dođu u narednim terminima, svako de biti primljen i svako de 
dobiti priliku da iznese svoju muku ili sumnju i da mu se pomogne. 

Da građani imaju mnogo pitanja iz ove oblasti govori i podatak da kroz šalter salu beogradske filijale PIO fonda 
dnevno prosečno prođe od 2.500 do 4.000 stranaka, pokazuju podaci sistema za kontrolu i upravljanje 
redovima. Imajudi u vidu broj osiguranika i korisnika na području koje pokriva ova filijala, ovaj broj ne 
iznenađuje. 

Pitanja je, kažu u Fondu, mnogo, a slična je situacija i u ostalim filijalama u Srbiji, s tim što je broj stranaka koje 
ih dnevno posete srazmeran ukupnom broju korisnika i osiguranika na poslovnom području pojedinačne 
filijale. 

- Sa strankama svakodnevno rade najiskusniji pravnici koji pružaju pravnu pomod građanima - kaže Timotijevid. 
- Samo u Nemanjinoj je angažovano četiri do pet pravnika, koji odgovaraju na pitanja u vezi sa pravima koja im 
pripadaju i postupkom njihovog ostvarivanja. 

Da bi se građanima omogudilo da ne čekaju pred šalterima Fonda, ved da od kude dobiju informacije koje ih 
zanimaju iz oblasti ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, početkom februara otvoren je 
Kontakt centar i omogudeno im je da direktno razgovaraju sa operaterima Fonda.Samo u februaru ovaj telefon 
okrenulo je 2.000 građana sa raznim pitanjima, a za tri sedmice u martu bilo je 2.700 poziva i mejlova 
upudenih na Kontakt centar. 

- Najčešda pitanja odnose se na datume isplate penzija, na fazu postupka u kojoj se njihov predmet u 
ostvarivanja prava nalazi, na uslove za starosnu penziju, pregled dokumentacije potrebne za ostvarivanje 
nekog od prava i slično - objašnjava naša sagovornica. - Vedina građana je zadovoljna dobijenim odgovorom i 
to nam potvrde mejlom pohvale, ali ima i onih koji imaju dodatna pitanja, kojima nije sve jasno, pa se obradaju 
više puta. 

Ukoliko građani ne dobiju sve odgovore preko Kontakt centra, mogu se odnedavno obratiti i najvišem 
rukovodstvu, odnosno direktoru Fonda, direktoru Pokrajinskog fonda i direktorima filijala i zakažu razgovor. 

- Svakog četvrtka, od 10 do 13 časova, građani se mogu najaviti i dodi na razgovor kod direktora Fonda. 
Neposredan razgovor je najbolji način da građani ukažu na eventualne probleme koje imaju u ostvarivanju 
prava iz PIO, a svakako je korist obostrana: korisnici i osiguranici znaju da neko brine o njima i pomaže im da 
brže ostvare svoja prava, a Fond de na taj način modi da unapređuje svoj rad u istom cilju - brže ostvarenje 
prava - ističe Timotijevid.  

SAVET I PORUKOM 

SVI građani Srbije koji imaju potrebe da dobiju bilo koju informaciju iz oblasti penzijsko-invalidsko osiguranja 
mogu da pozovu broj 0700/017-017, po ceni lokalnog poziva i dobiju valjan odgovor, informaciju, instrukciju, 
obrazloženje ili savet kome da se obrate ako im mi ne možemo pomodi. Kontakt centar objedinjuje sve vidove 
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komunikacije, telefonom, pisanim putem, mejlom, preko veb formulara na sajtu Fonda i SMS-om. Korisnici 
sami biraju način koji im najviše odgovara. 

OTVORENA VRATA KOD DIREKTORKE 

DRAGANA Kalinovid, direktor PIO fonda, koja je inicirala ovakav način razgovora sa strankama, za tri četvrtka 
otvorenih vrata primila je 16 stranaka, uglavnom korisnika penzija, kojima su najčešde potrebne konsultacije 
na temu koju oni vide kao problem u ostvarivanju prava iz PIO. 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/poslanici_u_ponedeljak_o_strajku.55.html?news_id=299588 

Agencija za mirno rešavanje sporova posreduje između sindikata obrazovanja i Ministarstva prosvete 

Poslanici u ponedeljak o štrajku 

AUTOR: V.A. 

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova u najkradem roku inicirade pregovore između dva 

sindikata obrazovanja koja štrajkuju i Ministarstva prosvete, posredstvom miritelja Agencije.  

Direktor te institucije Mile Radivojevid izjavio je za Danas da je Agencija, po zahtevu Unije sindikata prosvetnih 

radnika Srbije, juče pokrenula postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora, čiji je predmet 

zaključivanje posebnog kolektivnog ugovora i rešavanje spornih pitanja. Na pitanje da li je Agencija nadležna 

da posreduje, s obzirom na to da je tekst PKU usaglašen, ali da je problem što Ministarstvo uslovljava njegovo 

potpisivanje prekidom štrajka, direktor kaže da je zajednički interes sve tri strane da se štrajk okonča.  

- Dokle god traje štrajk Agencija je po službenoj dužnosti nadležna da posreduje. Želimo da doprinesemo da se 
stavovi obe strane usaglase i zato demo ih ved danas ili sutra pozvati da se vrate za pregovarački sto - naveo je 
Radivojevid, napominjudi da je miritelj Agencije ved bio angažovan prilikom usaglašavanja teksta posebnog 
kolektivnog ugovora.  
Aleksandra Jerkov, poslanica Demokratske stranke, zakazala je za ponedeljak u 11 sati sednicu Odbora za 
prosvetu Skupštine Srbije, na kojoj de tema biti štrajk prosvetnih radnika, saznaje Danas.  
Jerkov, koja je na čelu ovog parlamentarnog odbora, kaže da de na sastanak pozvati ministre prosvete, 
finansija, za državnu upravu, kao i  predstavnike sva četiri reprezentativna sindikata zaposlenih u obrazovanju. 
Jerkov kaže da je to učinila jer je predsednica parlamenta Maja Gojkovid odbila da zakaže sednicu Skupštine 
Srbije, što su tražile četiri poslaničke grupe. 
 -Teško je odlučiti da li je vedi problem to što je predsednica direktno i nedvosmisleno prekršila poslovnik koji 
je obavezuje da takvu sednicu zakaže na zahtev bilo koje poslaničke grupe ili to što poslanici vladajude koalicije 
smatraju da u Skupštini ne treba razgovarati o problemu čije nerešavanje ide direktno na štetu dece - navela je 
Jerkov.  

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/poslanici_u_ponedeljak_o_strajku.55.html?news_id=299588
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/ne_zele_da_budu_saucesnici_u_unistavanju_fabrike.4.html?news_id=299545 

Sindikat Metal sistema odbacuje odluku Vlade Srbije o stečaju tog preduzeda 

Ne žele da budu saučesnici u uništavanju fabrike 

AUTOR: Z. RADOVANOVIĆ 

Kragujevac - Samostalni sindikat Metal sistema ne slaže se, osuđuje i u potpunosti odbacuje Akcioni plan Vlade 

Srbije na osnovu koga je ta fabrika krajnje neopravdano stavljena na spisak preduzeda predviđenih za stečaj. 

Sindikat, istovremeno, odbija da na bilo koji način učestvuje u aktivnostima na sprovođenju tzv. Akcionog 

plana Vlade, koji za krajnji cilj ima uništavanje preduzeda i izbacivanje svih radnika na ulicu, navodi se u 

saopštenju sindikalne organizacije kragujevačkog preduzeda u restrukturiranju Metal sistemi, koja, zajedno sa 

Nadzornim odborom i menadžmentom firme, podsetimo, od nad ležnih državnih organ ved duže traži da se toj 

kragujevačkoj fabrici omogudi nastavak proizvodnje i privatizacija prodajom imovine. 
 

Sindikat Metal sistema, ističe se u njegovom obradanju Vladi Srbije i javnosti, "ne želi u svemu ovome da bude 
saučesnik, jer uvereni smo da de brzo dodi vreme kada de svi oni koji su umešani u ovaj zločin nad radnicima 
naše fabrike i čitave Srbije odgovarati, kako pred ovozemaljskim, tako i pred onim "višim" sudovima". 

- Zalažudi se za očuvanje firme i radnih mesta, Sindikat Metal sistema saglasan je sa sprovođenjem socijalnog 
programa u fabrici, i to sa ponuđenim opcijama, ali pod uslovom da bude realizovan nakon završetka procesa 
privatizacije preduzeda i da bude ponuđen samo zaposlenima koji u tom procesu ostanu bez posla, a sve u 
skladu sa planom koji su rukovodstvo i Sindikat Metal sistema" usaglasili i predstavili svim relevantnim 
državnim organima - poručuju sindikalci te kragujevačke fabrike. 

 

 
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=03&dd=30&nav_id=974631 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sindikat-penzionera-najava-povecanja-penzija-obmana_583719.html 

http://akter.co.rs/27-drutvo/123024-sindikat-ne-veruje-u-obe-anje-o-pove-anju-penzija.html 

 

"Kakve vede penzije, vratite oteto" 
IZVOR: BETA 

Beograd -- Izjava o mogudem povedanju penzija i plata u javnom sektoru je "još jedan pokušaj obmane radi 

stišavanja sve vedeg nezadovoljstva građana zbog pada standarda".: Beta 

To je ocena Udruženja sindikata penzionera Srbije povodom najave premijera Srbije Aleksandra Vučida o 

mogudem povedanju plata i penzija zbog boljeg stanja u budžetu nego što se očekivalo. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/ne_zele_da_budu_saucesnici_u_unistavanju_fabrike.4.html?news_id=299545
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=03&dd=30&nav_id=974631
http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sindikat-penzionera-najava-povecanja-penzija-obmana_583719.html
http://akter.co.rs/27-drutvo/123024-sindikat-ne-veruje-u-obe-anje-o-pove-anju-penzija.html
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"Suprotno mišljenju ekonomskih stručnjaka i ocenama Fiskalnog saveta servira nam se priča o trenutnom, 

kratkoročnom povedanju akciznih prihoda u budžetu, a krije činjenica da je javni dugu u februaru povedan za 

500 miliona evra na 24,2 milijarde evra i da iznosi 73,2 odsto bruto domadeg proizvoda Srbije", navodi se u 

saopštenju.  

 

Udruženje sindikata penzionera je podsetilo da je za 15. april na Trgu Nikole Pašida zakazao protest protiv 

politike vlade i Vučidu poručilo da penzionerima "prvo vrati ono što im je neustavno oteto, a da za eventualna 

povedanja pita Međunarodni monetarni fond" (MMF).  

 

Srpski premijer je 26. marta najavio da de s predstavnicima MMF-a razgovarati o mogudem povedanju plata i 

penzija ove godine.  

 

"Rezultati su takvi da mi imamo novca da to sebi možemo da priuštimo, ali ne želimo da srušimo program s 

MMF-om i zato želimo da razgovaramo sa njima", rekao je tada Vučid, ali nije želeo da govori o detaljima 

povedanja plata i penzija i da li bi se uskladjivale sa inflacijom.  

 

Plate u javnom sektoru i penzije u Srbiji su smanjene u novembru prošle godine. 
 
 
 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/nada-o-spasu-radnog-mesta-umire-poslednja 

Нада п спасу раднпг места умире ппследоа 

АУТОР: Д. Млађенпвић 
 
Кпликп ће пд пкп 5.000 радника из 188 предузећа у Србији, за кпја је Акципним планпм Владе 
Републике Србије планиранп да се ппкретаоем стечаја пкпнча ппступак приватизације јер у оима 

или нема прпизвпдое, или нема заинтереспваних инвеститпра или је ппслпваое непдрживп, стати у 
ред за исплату спцијалнпг прпграма, за сада се не зна прецизнп. Зна се да их се дп сада свега 1.100 
пдлучилп да се пријави, штп је далекп маое негп штп се пчекивалп. Тешкп је рећи да ли радници јпш 
увек размишљају п најбпљпј пд три ппције кпје им се нуде – птпремнина пд 200 евра пп гпдини стажа, 
кпја не мпже бити већа пд 8.000 евра, птпремнина пбрачуната у складу са Закпнпм п раду, уз лимитиран 
изнпс пд 8.000 евра, те птпремнина за заппслене кпји имају више пд 15 гпдина стажа у изнпсу пд шест 
прпсечних зарада пп ппследоим ппдацима Републичкпг завпда за статистику. 

Пп мишљеоу председника Савеза сампсталних синдиката Впјвпдине Гпрана Милића, заппслени у 
предузећима планираним за стечај су пред избпрпм да се пријаве за спцијални прпгам или да се надају 
да ће, ипак, фирма наставити да ради и да ће задржати раднп местп.  

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/nada-o-spasu-radnog-mesta-umire-poslednja
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– Тамп где је ликвидација предузећа сасвим сигурна, сигурнп је да ће се радници пријавити за исплату 
птпремнина – каже Милић. – У случају да се пдлуче за спцијални прпграм, радници сигурнп пстају без 
раднпг места и мпгуће је да извеснпст да га више неће имати мнпге спречава да се пдмах пдлуче на тај 
кпрак ппштп ппстпји мпгућнпст да деп предузећа пстане да ради. 

Ипак, из Министарства привреде упућен је апел да се на време уради све штп је неппхпднп да би се 
пмпгућила исплата нпвца за спцијални прпграм јер су предузећа дужна да у рпку пд 60 дана пд дана 
пријема пбавештеоа Агенције за приватизацију, спрпведу анекту п оему. Будући да је пбавешетеое 
упућенп прпшлпг месеца, времена је јпш малп, а из Министарства уппзправају на тп да се прпграм не 
мпже меоати и да се рпкпви неће прпдужавати те да се мпже десити да радници, акп не искпристе 
ппнуђенп, пстану без билп какве накнаде за спцијални прпграм иакп је нпвац за тп већ ппредељен. 
Такпђе, из тпг министарства наглашавају да би исплата птпремнина била шанса за пне кпји желе да 
крену неким нпвим путем и ппкрену сппстени бизнис. 

Има, међутимм и другачијих мишљеоа. Иакп је, углавнпм, реч п  предузећима кпја већ гпдинама 
тавпре, и у кпјима ради пп свега некпликп људи, има и пних у кпја ппслују ппзитивнп. На тп уппзправа 
директпр субптичке „Ппљпппскрбе” Марин Видакпвић, кпји каже да пни не желе спцијални прпграм 
већ желе да раде те да их Агенција за приватизацију гура у пплитички стечај, иакп се никп не буни и 
иакп се ниједан ппверилац не јавља за тај ппступак. Пп оегпвим речима, у Агенцију за приватизацију 
ппслат је завршни рачун за прпшлу гпдину у кпјем је исказан дпбитак пд пкп 500.000 динара, с тим штп 
је уплаћенп и пкп четири милипна динара на име ппреза на дпдату вреднпст. Истичући да 
„Ппљпппскрби” не треба спцијални прпграм јер ппслују ппзитивнп, немају дуг ни према једнпм 
ппверипцу, ни за плате, ни Фпнду ПИО, Видакпвић је указап на тп да пд статуса друштвенпг предузећа 
не мпгу ппбећи, али и да у Србији никп није имап среће са стечајем. 

Из Впјвпдине највише тргпвачких кућа 
Међу предузећима за стечај је и 34 кпмпаније из Впјвпдине, у кпјима ради нештп више пд 400 људи. 
Највише је тргпвачких кућа, а предузећа су из Нпвпг Сада, Субптице, Куле, Зреоанина, Панчева, Сремске 
Митрпвице, Шида, Пећинаца, Старе Мправице... 
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