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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:556740-Rudari-Resavice-zovu-Vucica 

Rudari "Resavice" zovu Vučića 
V. N.  

Sindikati Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja (JP PEU) "Resavica" pozvali su 

premijera Aleksandra Vučića da poseti Resavicu kako bi se na licu mesta upoznao sa 

problemima rudnika 

SINDIKATI Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja (JP PEU) "Resavica" pozvali su 
premijera Aleksandra Vučića da poseti Resavicu 6. avgusta, na Dan rudara, kako bi se na licu mesta 
upoznao sa problemima tog rudnika. U pismu rudari poručuju premijeru Vučiću da je "Resavica" 
jedino javno preduzeće od opšteg interesa ponuĎeno na bezuslovnu prodaju "iako gazduje rudnim 
blagom od oko 40 milijardi, a moţda i 100 milijardi evra". 

- Milijardama evra ne igra se sindikat, već pojedinci u Ministarstvu rudarstva i energetike, koji ne 

priznaju ranije odluke Vlade, odnosno Plan i stratešku konsolidaciju za JP PEU - navodi se u pismu 

rudara. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/573976/Drzava-stedi-i-na-mrtvim-penzionerima 

Država štedi i na mrtvim penzionerima 

Suzana Lakić  

Republički fond za penziono osiguranje smanjio je naknadu za troškove sahrane penzionera sa 

36.263 dinara, koliko je bilo u 2014, na 34.763 dinara. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:556740-Rudari-Resavice-zovu-Vucica
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/573976/Drzava-stedi-i-na-mrtvim-penzionerima
http://www.blic.rs/data/images/2015-07-08/638684_13_lb.jpg?ver=1436384673.jpg
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Manje penzije, manja i naknada za sahranu: Direktorka PIO fonda Dragana Kalinović 

Devet meseci nakon što je Vlada srezala penzije, drţava je rešila da smanji i sledovanje za sahranu. 

 

Kako saznaje „Blic”, Fond PIO je pre nedelju dana doneo odluku po kojoj će porodice preminulih 
penzionera dobijati za pogrebne troškove 34.763 dinara. U odnosu na 2014, to je 1.500 dinara 
manje, koliko, recimo, košta jedna “suza”. 

Ovaj novi “cenovnik”, koji je potpisala direktorka PIO fonda Dragana Kalinović, vaţiće u julu, 

avgustu i septembru ove godine. Već u oktobru treba očekivati novu odluku koja će biti na snazi do 

početka 2016. 

 

 Ovo je, inače, prvi put da je naknada za troškove sahrane u Srbiji znatnije smanjena. Poslednjih 

godina ovaj iznos je uglavnom blago rastao. 

 

  

http://www.blic.rs/data/images/2015-07-08/638684_13_lb.jpg?ver=1436384673.jpg
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U PIO fondu ne spore smanjenje. Kako su potvrdili za “Blic”, nova naknada jeste manja, ali, kako 

kaţu, Vlada je smanjila i penzije. 

 

 - Naknada za pogrebne troškove zavisi od prosečne penzije u prethodna tri meseca. Kako je u 

kvartalu pre donošenja odluke o pogrebnim troškovima za april, maj i jun 2015. smanjena prosečna 

penzija, tako je pala i naknada - kaţu u PIO. Dodaju i da je visina naknade propisana zakonom i da 

je jednaka visini od jedne i po prosečne penzije. 

 

  

Za sahranu više od 1.000 evra 

 

Miloš Grbundţija iz sindikata penzionera „Nezavisnost“ kaţe 

da za pristojnu sahranu izvan Beograda treba i više od 1.000 

evra. Samo za najosnovnije troškove, izuzev daće, potrebno 

je više od 500 evra. Jeftiniji sanduk, recimo, košta oko 250 

evra, sveštenik više od 100, glavni venac i krst 150... Troškovi 

prevoza pokojnika idu do 85 dinara po kilometru. Grobno 

mesto u proseku košta oko 20.000 dinara. 

  

Miloš Grbundţija, potpredsednik sindikata penzionera „Nezavisnost“, kaţe da 35.000 dinara nije 

dovoljno da pokrije ni trećinu sahrane, a da o smanjenju “tek nema šta da kaţe”. 

 

 - Oko 80 odsto penzionera ne moţe da uštedi za crne dane. Od penzije jedva mogu i da preţive, a 

kamoli da ostave sa strane, pa sahrane plaća porodica koja takoĎe često nema ni dinara - kaţe 

Grbundţija. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/574274/Sertic-Srbija-ce-iskoristiti-povratak-nemackih-kompanija-u-Evropu 

Sertić: Srbija će iskoristiti povratak nemačkih 
kompanija u Evropu 

Beta  

Ministar finasija Ţeljko Sertić izjavio je danas da Srbija treba da vidi veliku šansu tome što se 

očekuje da će se nemačke kompanije sa Bliskog istoka, iz logističkih i drugih izazova, vraćati u 

Evropu. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/574274/Sertic-Srbija-ce-iskoristiti-povratak-nemackih-kompanija-u-Evropu
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"Podsticaj za nas će biti i analiza nemačkog Saveznog ministarstva privrede da će se zbog logističkih 

i drugih izazova kompanije koje su osnivane na Bliskom istoku polako vraćati u Evropu. To je za nas 

šansa u obalsti tekstilne industrije, industrije obuće i nameštaja", rekao je Sertić za B92 i ocenio da 

je ta analiza dobra informacija koju treba imati na umu. 

  

Sertić je povodom boravka nemačke kancelarke Angele Merkel u Beogradu ocenio da su pohvale 

koje je Srbija dobila na polju ekonomskih reformi, preporuka investitorima. 

  

Ministar koji je podsetio da je poseta Merkelove iskorišćena i za novi dogovor sa kompanijom 

Kontinental. 

  

"Kontinental u Srbiji radi od 2011. godine, zapošljava 650 ljudi, a napravljen je dogovor da se u 

septembru otvori nova fabrika u Subotici za još 500 ljudi. To je najbolji dokaz, kad neko 

reinvestira, da imamo ogroman prostor za realizaciju poslova sa Nemačkom", dodao je Sertić. 

  

U emisiji sa Serićem je bio gost i direktor delegacije nemačke privrede u Srbiji Martin Knap, koji je 

naveo da bi narednih godina mogao da se poveća broj zaposlenih u nemačkim firmama u Srbiji. 

  

"Trenutno ima oko 25.000 zaposlenih u preduzećima koja su na neki način nemačka. Od toga 20.000 

radi u proizvodnji u ukupno 35 fabrika. Moţe ih biti više i nadamo se da će se narednih godina taj 

broj povećati", istakao je Knap. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Nase-penzije-pet-puta-manje-od-grckih.sr.html 

Наше пензије пет пута мање од грчких 
Док се Грчка због сукоба са ЕУ „балканизује”, њени суседи су идеолошки све ближи Бриселу 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Nase-penzije-pet-puta-manje-od-grckih.sr.html
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„Бивша европска република Грчка”. Овај наслов који је освануо пре неколико дана на 
насловној страни словеначког листа „Финансе” с јасном је алузијом на Бившу југословенску 
републику Македонију, како је Европљани зову и могући поновни повратак Грчке на Балкан. 

Без обзира на то, да ли ће Грчка остати или отићи из еврозоне, Милан Игрутиновић, сарадник 
Института за европске студије, сматра да ће стандард грчких грађана на кратак и средњи рок 
и даље падати, без обзира на исход текућих преговора са кредиторима. Како каже, на делу 
имамо својеврстан парадокс – Грчка, која се конфронтирала политици Европске уније, полако 
се „балканизује”, док њени балкански суседи примењујући мере штедње, идеолошки и у 
пракси припадају ЕУ, иако све земље нису њене чланице. 

Балкански суседи Грчке су последњих неколико година примењивали своје специфичне 
верзије мера стезања каиша, што је на линији онога што заступа званични Брисел, којим 
доминира Немачка, сматра наш саговорник. Кључни проблем Грчке, према његовој оцени, 
није у сервисирању дуга, него у томе што је буџет неуравнотежен, робни извоз слаб, а наплата 
пореза скандалозно лоша... 

– Договор са кредиторима, заправо омогућава грчким властима, звале се оне Сириза или не, 
да у релативно уређеном финансијском окружењу покушају да исправе те мањкавости и 
створе услове за раст. Они су имали извесну стабилизацију и раст бруто домаћег производа 
(БДП) прошле године, али су се ствари битно промениле од тада. Излазак из еврозоне ће 
можда омогућити Сиризи да води политику коју заправо жели, а реч је бољој расподели 
националног богатства. Али ће то значити и немогуће услове задуживања у иностранству, а у 
пракси „чишћење” депозита у банкама и јаку девалвацију неке нове валуте – каже 
Игрутиновић и додаје да би очекивани пад стандарда Грке приближио својим балканским 
суседима, који имају два до три пута мање плате и три, до четири пута мање пензије, али и 
већу стабилност финансија и избалансираност јавних трошкова. 

Ако се већ хипотетички прича о изласку Грка из ЕУ, какво ће је то „старо друштво” на Балкану 
сачекати и где је регион када је о економским показатељима реч. Кад се погледају 
регионалне табеле са макроекономским подацима уочавају се две битне разлике. Прва је да су 
плате и пензије у Грчкој знатно веће него у земљама региона које нису чланице ЕУ. Примера 
ради, просечна плата у Грчкој на крају 2014. године износила је 817 евра. Просечна плата у 
Србији прошле године била је 379 евра, што је више него упола мање. Када је о пензијама 
реч, та разлика је још већа. Просечне пензије у Грчкој су веће од просечних плата и на крају 
прошле године износиле су 960 евра. У Србији је просечна пензија лане била око 200 евра 
(23.553 динара), што је пет пута мање од просечне пензије грчких пензионера. 
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И удео пензија у БДП-у Грчке је значајно већи него у Србији (17,5 одсто). Србија је морала да 
примени оштре мере штедње, јер јој је удео пензија у БДП прешао 13 одсто, што се сматра 
веома великим трошком. 

Са друге, стране, кад се упореде нивои јавног дуга јасно је како је Грчка сервисирала овако 
добар стандард својих грађана. Укупна државна дуговања Грчке достижу чак 180 одсто БДП-а, 
док је јавни дуг Србије 72,7 одсто БДП-а. Преведено у паре, Грци дугују 323 милијарде, што је 
чак тринаест пута више од нашег јавног дуга (24 милијарде евра). Ипак, са толиким нивоом 
задужености расходи за камате у грчком и српском БДП-у готово да су се приближили. Издаци 
за камате износе пет одсто БДП-а, док су у Србији 4,5 одсто. Грци пре свега на томе треба да 
захвале кредиторима са којима су ових дана у жестоком клинчу. Јер када је 2012. године 
отписан добар део грчког дуга камате су смањене, а рок отплате дуга продужен. 

Према речима Горана Николића из Института за европске студије, 

Србија и Грчка су пре 100 година, по нивоу просечног дохотка, биле близу. 

– И тај однос се није мењао све до шездесетих година прошлог века. Од тада, посебно од 
осамдесетих година, креће страховит успон Грчке. У историји светске цивилизације мало је 
примера земаља које су за три деценије оствариле такав напредак у погледу животног 
стандарда. За релативно кратко време Грчка је изашла из сиромаштва – каже Николић и такође 
прогнозира даљи пад стандарда у овој земљи. 

Аница Телесковић 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Ko-putarima-i-gradjevincima-kupuje-kreme-za-suncanje.sr.html 

 Ко путарима и грађевинцима купује креме за 
сунчање 

Код дерматолога стижу први пут после 10 или 15 година рада „на отвореном” и често им се 

дијагностикује одмакли рак коже 

Путари и грађевинци ретко користе креме које би им заштитиле кожу (Фото З. Анастасијевић) 

Продавачица сладоледа Миља П. (45) ради на Славији, у мајици на бретеле, кожа јој је 
потамнела од сунца, руке посуте стотинама ситних пегица или младежа. Признаје да се ни у 
време најјачег сунца не склања са свог „радног места”, као и да никада не користи било какве 
креме за заштиту од опасних сунчевих зрака. Мали сунцобран и није јој нека заштита. 

Двоје радника Паркинг сервиса, такође на јучерашњих скоро 40 степени смеју се нашем 
питању да ли користе заштитне креме. Међутим, они су, иако је јуче био најтоплији дан овог 
лета, били обучени у своје плаве униформе: дуги рукави и дуге ногавице, које их од главе до 
пете, бар физички, штите од сунца док у Зеленој зони проверавају како су се Београђани 
паркирали. Њихово радно место је –сунчана страна улице и они немају сунцобране. Ни 
радници у Улици Војводе Степе, које је екипа „Политике” затекла на радном месту око 14 
часова, немају времена ни да помисле да се млечним кремама дивног мириса мацкају рукама 
упрљаним тек изливеним асфалтом. Како заврше посао, побегну накратко у хлад, па поново на 
принудно сунчање. 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Ko-putarima-i-gradjevincima-kupuje-kreme-za-suncanje.sr.html


8 

 

Нико од путара, грађевинаца, чистача или других радника, чије је радно место „на 
отвореном”, и по правилу је везано за лето, не размишља да бар једном годишње посети 
дерматолога, специјалисту за болести коже и провери колико је сунце оштетило њихову кожу, 
па чак и угрозило живот. А баш би то, по речима доценткиње на Медицинском факултету у 
Нишу, др Данице Тиодоровић Живковић, са Клинике за кожне и полне болести – требало да 
ураде. 

– Нажалост, обично прође и десетак година док један такав радник први пут дође у ординацију 
дерматолога. Када дођу и пожале се на неку промену на лицу, рукама или на леђима, понекад 
могу само да констатујем да је већ реч о узнапредовалом тумору. Они највећу грешку праве, 
јер код дерматолога не дођу због неке флекице, коју су приметили на кожи, него када је 
промена одмакла – објашњава наша саговорница. 

Докторка Тиодоровић Живковић каже како већ годинама у Србији расте број оболелих од 
меланома и других врста рака коже. Званичне бројке су да у Србији годишње буде 650 
новооболелих пацијената са раком коже, али она сматра да оне нису праве и да је тај број 
далеко већи. 

– Меланом је један од најагресивнијих тумора код човека. Међутим, све је већи број и 
базоцелуларних карцинома код особа које професија приморава да на сунцу буду и када оно 
најјаче пржи. Ови људи много чешће имају прво, такозвану, фото оштећену кожу, која је 
погодан терен за појаву карцинома коже. Фото оштећена је она кожа која је дуги низ година 
прегоревала на сунцу са бројним флекицама смеђе боје, првенствено на леђима, али и на 
рукама и лицу. Те флекице се не повлаче ни током јесени и зиме, него су то трајна оштећења. 
После 10 до 15 година бављења таквим послом, може се очекивати и неки узнапредовали 
карцином коже. Они у току живота оболе од неког карцинома коже и то често не само од једне 
врсте. Особе које већ имају неки карцином коже у већем су ризику да добију још неки – каже 
за „Политику” др Тиодоровић Живковић, додајући да, ипак, у њеној ординацији има далеко 
мање радника у односу на оне који су претеривали са сунчањем на летовањима или 
купалиштима. 

Да би избегли настанак рака коже радници који због природе посла бораве дуже време на 
сунцу, по речима ове лекарке, треба да користе креме за заштиту од УВА и УВБ сунчевих 
зрака, са високим заштитним фактором од 50, купљене у апотекама, јер морају бити поуздане 
и квалитетне. Поред тога, они треба да носе радна одела са дугим рукавима и ногавицама, од 
лаганих материјала, да користе качкете, шешире, али и наочаре за сунце са УВ филтером да 
би спречили будући настанак катаракте на очима. 

Међутим, креме за сунчање, нарочито оне најквалитетније, врло су скупе и ретки су 
послодавци који их обезбеде за своје раднике. 

– Из личног искуства знам да радници на отвореном, нажалост, врло слабо или никада не 
користе креме које би им заштитиле кожу. Колико знам, послодавац нема обавезу да 
обезбеђује крему, али зато радници треба да носе заштитну одећу, тј. да се физички штите од 
сунца – поручује наша саговорница. 

Докторка Тиодоровић Живковић подсећа да карциноми коже, поготову у раним фазама, не 
дају никакве симптоме које би особу упозориле: не боле, не сврбе, не крваре. Међутим, то је 
једини рак који се види, поготово у време савремених дијагностичких уређаја. 

– Преглед дермоскопијом је најважнији: омогућава да поставимо дијагнозу најранијег тумора 
коже, коју не бисмо могли да поставимо само на основу прегледа голим оком. Промена на 
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кожи може изгледати безазлено, наивно, као нека флекица, а да се испостави да је реч о 
тумору. Никоме не могу да кажем да на преглед коже треба да дође када уочи промену на 
кожи, на пример, велику као нокат или округли динар. Постоје и меланоми велики свега 
неколико милиметара. 

Увек и свако треба да дође на преглед коже. Нас специјалиста дерматолога има у Србији 
сасвим довољно – категорична је ова докторка. 

Обесхрабрујући став да код ове врсте рака помоћи нема јесте за прошли век. 

–Улога медија је од велике помоћи да се код грађана изгради свест о потреби да се кожа 
прегледа када још нема никаквих симптома – поручује др Тиодоровић Живковић. 

Оливера Поповић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/privreda_u_quotcrvenomquot_za_dve_milijarde_evra.4.html?news_id=30465
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TRAGOM Oko 55.000 firmi ima blokirane račune, a broj i iznos duga iz godine u godinu sve veći 

Privreda u "crvenom" za dve milijarde evra 
* Svaka šesta firma nema prohodan račun * Za dve i po godine dupliran iznos blokade * Ukupan dug 

privrede 18 milijardi evra, od toga polovina inostranim bankama * Savić: Privreda u začaranom 

krugu, svako svakom duguje 

AUTOR: A. MILOŠEVIĆ 

Beograd - U Srbiji ima 55.200 privrednih subjekata čiji su računi blokirani zbog 

neplaćenih dugova, što znači da su svako šesto preduzeće i preduzetnik potpuno nesposobni da 

izmiruju svoje obaveze, pokazuju podaci Narodne banke Srbije o stanju finansijskog sektora u 

prvom kvartalu ove godine. 
                        

 Pritom je iznos blokade dostigao 250 milijardi dinara, odnosno čak dve milijarde 
evra, što dovoljno govori o teretu koji nezdravi deo privrede nameće zdravom. Te dve milijarde 
evra je, ilustracije radi, čak 6,5 procenata srpskog bruto domaćeg proizvoda, a cela Srbija će ove 
godine, prema zvaničnim projekcijama, uspeti da ostvari tačno nula odsto rasta BDP-a. 

Iznos duga zbog kojeg su privrednicima blokirani računi neprestano raste još od kraja 
2012. godine, kada su nenaplaćena potraţivanja bila na nivou od oko 120 milijardi dinara. To znači 
da su uzeti, a nevraćeni dugovi srpske privrede duplirani za samo 2,5 godine. 

Pritom, ukupan dug srpske privrede iznosi oko 18 milijardi evra, što je skoro identičan 
nivo kao 2008. godine, tako da čak 11 odsto ukupnih dugovanja "otpada" na firme u blokadi. Od 
pomenutih 18 milijardi evra ukupnih dugovanja, otprilike polovina se odnosi na domaće poverioce, 
a polovina na inostrane, pri čemu treba znati da se novac ne duguje samo bankama za odobrene 
kredite, već i dobavljačima i kooperantima, naročito u onom delu koji se odnosi na domaći dug. 

Privreda tako danas duguje malo ispod 60 odsto srpskog BDP-a, što znači da je u 
daleko boljem stanju od drţave, čiji je javni dug dostigao 74 procenta bruto domaćeg proizvoda. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/privreda_u_quotcrvenomquot_za_dve_milijarde_evra.4.html?news_id=304657
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/privreda_u_quotcrvenomquot_za_dve_milijarde_evra.4.html?news_id=304657
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Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu LJubodrag Savić kaţe za Danas da je rast 
iznosa u blokadi sa 120 na 250 milijardi dinara ono što zabrinjava, kao i broj privrednih subjekata 
čiji su računi blokirani (sa 43.700 krajem 2013. na 55.200 ove godine), budući da u Srbiji nema 
velikog rasta u broju samih privrednih lica. 

- To govori da nelikvidnost privrede jako brzo raste, što onemogućava funkcionisanje 
ni onog dobrog dela privrede. Kada bi kvalitetna preduzeća mogla da budu ostrvo, odvojeno od 
ostatka srpske ekonomije, onda bi mogla da posluju redovno, ali pošto je privreda povezana, to je 
nemoguće. Uz to je i drţava jedan od velikih duţnika, jer je zakon po kojem su drţavne institucije i 
firme duţne da izmiruju svoje obaveze u roku od 45 dana ili izuzetno do 60 dana, ostao samo to - 
zakon, koji nije doprineo da privreda bude likvidna - kaţe Savić. 

Circulus vitiosus 
- U realnom sektoru - građevinarstvu, prerađivačkoj industriji, itd. - nema ozbiljnog 

oporavka, već se negativnosti samo umnožavaju. To je zatvoren krug u kome strada zdrav deo 
privrede, jer svako svakom počinje da duguje. Duguje se bankama za kredite, dobavljačima za 
robu i državi za porez, a ta ista država duguje privatnim firmama za naručene poslove i tako 
nastaje začarani krug u kojem se sada nalazi srpska privreda - kaže Ljubodrag Savić. 
 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nema_proizvodnje_plata_ni_socijalnog_programa_.4.html?news_id=304655 

U FOKUSU Zastava kamioni još čekaju da država objavi tender za privatizaciju 

Nema proizvodnje, plata, ni socijalnog programa 
* Iako su sa dve kineske kompanije potpisani memorandumi o saradnji, inicijativa za privatizaciju 

fabrike, partnerstvo ili pokretanje proizvodnje još nema 

AUTOR: Z. RADOVANOVIĆ 

Kragujevac - U Zastavi kamionima koja je, zajedno sa ostalim firmama Grupe Zastava 

vozila, naknadno i uglavnom iznuĎeno, pod pritiskom javnosti i politike, uvrštena u spisak 

preduzeća koja će u narednih godinu dana biti zaštićena od potraţivanja poverilaca, nema naznaka 

da bi u dogledno vreme moglo da se desi "čudo" u vidu godinama unazad najavljivanog strateškog 

partnerstva sa nekom inostranom kompanijom. 
Od početka godine do ovih dana, u fabrici, tvrde izvori Danasa, nije proizveden 

nijedan novi kamion, te radnici kojima se duguje po deset plata dolaze na posao reda radi. Za 
dobrovoljni odlazak iz preduzeća, uz neku od opcija iz ponuĎenog socijalnog programa, do 5. juna 
prijavio se 191 od 240 preostalih radnika. Realizacija socijalnog programa, meĎutim, još nije 
počela, a kad će - ne zna se. 

Uz to, Agencija za privatizaciju još uvek ne raspisuje javni poziv za prodaju Kamiona, 
za koje je, prema informacijama iz Grupe Zastava vozila, bilo zainteresovano desetak inostranih 
firmi, meĎu kojima su i vodeće kineske kompanije za proizvodnu teretnih terenskih vozila - drţavna 
fabrika JAK motors i privatna Hunang hai. 

Grupa Zastava vozila sa obe ove kompanije ima potpisane memorandume o 
razumevanju, kojima je predviĎeno uspostavljanje višefazne poslovno-tehničke saradnje. Poslovno-
tehnička saradnja sa kineskim kompanijama trebalo je, prema potpisanim memorandumima, da 
bude krunisana formiranjem zajedničke fabrike sa nekom od njih u Kragujevcu. Pominjana je i 
lokacija za izgradnju te nove fabrike, i to već javnosti poznato Kormansko polje. Na njemu je 
početkom decenije, trebalo da budu podignuti pogoni Fijatovih kooperanata, ali su to sprečili 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nema_proizvodnje_plata_ni_socijalnog_programa_.4.html?news_id=304655
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ţitelji okolnih sela, nerealnim zahtevima da im drţava plati 4.000 evra po aru zaparloţrnih i 
močvarnih utrina. 

Kako bilo, tendera za privatizaciju Kamiona nema, a nema više ni Kineza u 
Kragujevcu, niti direktori i stručnjaci Zastave putuju u Kinu. Ovde je, otuda, sve više onih koji 
smatraju da Kinezi, kao i u više navrata u poslednjih dvadesetak i kusur godina, kad je Zastava u 
pitanju, ili nisu bili ozbiljno zainteresovani za uspostavljanje saradnje, ili da su postavljali uslove 
(zabrana uvoza teretnih vozila, na primer), koje drţava nije mogla da im ispuni. 

Šta god da je, za Zastavu kamione, jedinu fabriku za proizvodnju lakih i srednjih 
teretnih vozila u jugoistočnoj Evropi, i njenih 240 od nekadašnjih nekoliko hiljada radnika, nije 
dobro. Nakon više decenija, Kragujevac, reklo bi se, ostaje i bez kamiona. Ne tako davno, iz 
Zastave je, u saradnji sa italijanskim IVEKOM, izlazilo blizu 10.000 kamiona godišnje. 
 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/stanovi-ce-biti-oduzimani-i-preprodavani-brze 

Станови ће бити одузимани и препродавани брже 
 

Скупштина Србије је ове седмице усвојила измене Закона о хипотеци. Некретнине, за које 
се стекну услови за њену активацију, продаваће се брже и ван судског поступка. 
Надлежни су током расправе објаснили да ће 

 те измене донети више правне и економске сигурности за све стране у пословима који 
подразумевају стављање те врсте обезбеђења. С њима се не слажу дужници, који стрепе да ће 
у случају да не испуне обавезе, по кратком поступку остати без некретнине на коју је 
стављена хипотека. У Удружењу „Ефектива“ пак сматрају да тим изменама држава штити своју 
касу, односно Националну корпорацију за осигурање стамбених кредита. Њој се банке прво 
обраћају када се зајам не враћа и хипотека реализује. Корпорација тада сервисира дуг до 
продаје па су банке ту биле јако лежерне. Измене треба да погурају банке да саме брже 
продају некретнину и ослободе Корпорацију обавеза. 

Највише искуства с продајом одузетих некретнина има сајт „Добош“. Они кажу да све зависи 
од некретнине – неке се продају брз, а за неке ни после више аукција нема купаца. Како ће то 
убудуће функционисати тек остаје да се види.Шта је ново донела измена Закона о 
хипотеци?Новина је и да више неће морати да се распише аукција већ ће се станови продавати 
и директном погодбом.– Тим изменама држава покушава да заштити саму себе – каже Дејан 
Гавриловић из „Ефективе“. 

Он објашњава да су се код наплате дуга путем хипотеке банке у највећем броју случајева 
ослањале на НКОСК. Када банка раскине уговор о кредиту и покрене продају имовине путем 
огласа, на сцену ступа Корпорација. Она од тада исплаћује банци доспеле обавезе, зато банка 
и нема разлога да жури с продајом некретнине. Корпорација редовно државним новцем 
намирује дуг уместо клијента.Сада би погодбом без аукције некретнине требало брже да нађу 
купца  па да самим тим буду и ван надлежности Корпорације НКОСК је, иначе, осигурао око 
90.000 стамбених кредита. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/stanovi-ce-biti-oduzimani-i-preprodavani-brze
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Да ли то значи да ће убудуће сајт „Добош“ имати мање посла? То свакао тек треба да се види. 
Али, како каже Иван Маневски, није свака некретнина пођеднако занимљива купцима. Када су 
упитању станови, они мањи у великим градовима релативно брзо нађу купце. С друге стране, 
већи стамбени објекти и куће дуго чекају новог купца, посебно у провинцији. 

Без примене измењеног Закона о хипотеци понуда на сајту „Добош“ је одлична, а цене 
прилично ниске, посебно у односу на преткризни период. А шта се нуди? 
Стан у Новом Саду од 37 квадрата продаје се по 28.490 евра. Хипотеку реализује ОТП 
банка.Слична је и понуда Сбербанке: из истих разлога једноипособан стан од 38 кадрата нуди 
се за 33.000 евра. По цени квадрата још је јефтинији стан у Новом Саду од сто квадрата у 
поткровљу – 55.000 евра. 

Куће имају још нижу цену, а углавном се нуде у мањим градовима. Тако такав стамбени обект 
у Бечеју од 78 квадрата стаје 7.414 евра а купац за ту цену добија још и две шупе. Стамбена 
зграда у Суботици од готово педесет квадрата продаје се за 28.000 евра. Ако је некоме скупо, 
може још да сачека. Како то иде пример је кућа у Зрењанину 83 квадрата: нуди се за 855.000 
динара. То је друга аукција па је цена пала – на првој је била 2.850.000, што је и реална 
тржишна цена, а понуђач је ЕФГ Еуробанка.Колико ће измењени закон то убрзати, остаје да се 
види. 

Д. Вујошевић 
  
Заштита дужника 
На нов начин је регулисана продаја. До сада је за то била неопходна аукција, а сада се 
некретнина може продати непосредном погодбом, што треба да убрза поступак. При томе, 
њена вредност не може бити нижа од 90 одсто процењене. Очекује се да то иде у корист 
дужника. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-srbiji-na-posao-ide-239-miliona-ljudi 

У Србији на посао иде 2,39 милиона људи 
 

У јуну је регистровано 746.010 лица на евиденцији Националне службе за запошљавање, 
а у односу на претходни месец, број незапослених је смањен за 7.836 лица, тачније, 
један одсто, саопштио је НСЗ. 

Анкетна стопа незапослености у Србији износи 19,2 одсто за становништво узраста од 15 и 
више година, што представља повећање од 2,4 процентна поена у односу на четврти квартал, а 
смањење од 1,6 поен у односу на први квартал 2014. године, саопштио је НСЗ. Реч је о 
подацима Републичког завода за статистику из Анкете о радној снази за први квартал 2015. 
године. 

По истом извору, анкетна стопа запослености за први квартал 2015. године износи 49,9 одсто 
(за становништво радног узраста старости од 15 до 64 године), а број запослених процењен је 
на 2.390.044 лица.Та вредност стопе запослености представља смањење од 0,5 процентних 
поена у односу на претходни квартал, али је 1,9 процентни поен већа у односу на први квартал 
2014, када је износила 48 одсто. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-srbiji-na-posao-ide-239-miliona-ljudi
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По анкети, у првом кварталу 2015. године број запослених повећан је за 160.981 у односу на 
први квартал 2014. године.У јуну 2015. године на евиденцији НСЗ-а регистровано је 746.010 
лица.По годинама старости, учешће младих до 30 година у регистрованој незапослености 
износи 25,3 одсто, лица старијих од 50 година је 26,9 одсто, док је учешће оних од 30 до 49 
година 47,8 одсто. 

У односу на образовну структуру, укупан број лица без квалификација и нискоквалификованих 
(I и II степен) на евиденцији НСЗ-а износи 236.744, што чини близу трећине (31,7 одсто) 
укупног броја незапослених.По трајању незапослености, дуже од 12 месеци (дугорочна 
незапосленост) посао тражи 500.662 лица, или 67,1 одсто.У односу на исти месец претходне 
године (јун 2014) број незапослених је смањен 3,5 одсто. 

Број запослених с евиденције НСЗ-а, по подацима преузетим из базе пријава на обавезно 
социјално осигурање, у периоду јануар–јун 2015. године износио је 117.810, што представља 
повећање у односу на исти период претходне године од 17,1 одсто, када је забележено 
100.578 лица запослених с евиденције НСЗ-а. 

Током јуна 2015. године с евиденције Националне службе за запошљавање запослило се 
укупно 21.958 лица. Учешће младих до 30 година је 38,5 одсто (8.445), а старијих од 50 година 
14,6 одсто (3.207). Највеће учешће у запошљавању с евиденције НСЗ-а забележено је код оних 
чији је боравак на евиденцији био краћи од шест месеци (39,9 одсто), затим код лица која су 
на евиденцији боравила дуже од две године (24,8 одсто), док је учешће оних који су на 
евиденцији били од 6 до 12 месеци и од 12 до 24 месеца 19,3 одсто, односно 16,1 одсто 
респективно. 

Најзаступљенија су лица са средњим нивоом образовања – 62,2 одсто (13.649), затим она без 
квалификација и нискоквалификовани – 17,8 одсто, док је учешће оних с вишим и високим 
образовањем 20 одсто.Доминантно је запошљавање на одређено време – 59,3 одсто, док је рад 
на неодређено време заступљен у 23 одсто, а рад ван радног односа у 17,7 одсто случајева 
запошљавања. 

Д. Мл. 
  
Мање младих на бироу рада 
У овом полугодишту учешће младих на евиденцији смањено је 6,9 одсто и износи 188.725 
лица. Мање је незапослених који су без квалификација или су нискоквалификовани – 4,7 
одсто, број дугорочно незапослених, односно оних који траже запослење дуже од годину, 
смањио се 2,8 одсто, при чему је оних који траже запослење од 6 до 12 месеци на евиденцији 
2,1 одсто мање, а оних који га траже од годину до две 15,4 одсто. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/rusenje-paprenih-poreza-na-imovinu 

Рушење папрених пореза на имовину 
 

Удружење синдиката пензионера Србије најавило је да ће ускоро почети да прикупља 
потписе грађана за укидање или смањење пореза на имовину. Пензионери сматрају да је 
тај порез неоправдано висок. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/rusenje-paprenih-poreza-na-imovinu
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Чланови тог удружења су на конференцији за новинаре у Београду казали да очекују да ће 
прикупити најмање милион потписа, и предати их Скупштини Србије, као иницијатив за измену 
Закона о порезу на имовину. 

– Парадоксално је да се у Србији, земљи с једним од најнижих стандарда у Европи, плаћају 
највећи порези на имовину, а пре свега на станове у којима живи породица пореског обезника 
– рекао је председник Синдиката пензионера Србије Михајло Радовић.Он је навео да се у 
великом броју европских земаља уопште не плаћа порез на имовину, а тамо где се плаћа, 
пореска стопа знатно је мања. Радовић је указао на то да пензионери протестују јер власт у 
Србији „глоби сопствени народ”, при том се правдајући да је добила огромно поверење тог 
народа. 

Синдикати пензионера су затражили и повлачење недавно усвојеног Закона о хипотеци јер 
сматрају да ће његова примена велики број људи оставити без крова над главом. Тим 
законом, како је оцењено, поједностављен је хипотекарани поступак да би банке лакше и 
брже могле вансудским путем активирати хипотеку на имовини дужника, што ће „ојадити” пре 
свега оне грађане који су узели стамбене кредите у швајцарским францима. 

– Власт у Србији преговара с богатим бизнисменима и тајкунима, и опрашта им дугове, а 
грађане, којима су смањене плате и пензије, неразумним законима доводи у ситуацију да 
остају без станова – казао је председник Удружења синдиката пензионера Милорад 
Вујасиновић. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sede-kod-kuce-i-primaju-platu 

Седе код куће и примају плату 
 

Каква је ситуација са запосленима у нашим јавним или државним предузећима и 
државним органима можда добро илуструје пример из Управе царина.Елем, око 40 
радника Управе царина већ седам година 

прима плату а не долази на посао. Реч је о запосленима који су радили на Косову и Метохији, 
а који од тренутка једнострано проглашене независности Косова нису желели више тамо да 
раде па су постали нераспоређени, наводи РТС. Како кажу, од тада не иду на посао, примају 
плату и плаћени су им сви доприноси. 

Нераспоређени радници кажу да они нису криви што седе код куће а примају плату, и 
потврђују да желе да раде, али да их послодавац до данас није распоредио на радно место.С 
друге стране, РТС наводи да Управа царина, упркос томе што годинама има нераспоређене 
раднике, редовно расписује конкурс за нове запослене и, наравно, запошљава нове раднике. 
Последњи конкурс окончан је недавно, у мају ове године, када су тражили 50 нових радника. 

Како наводи РТС, нераспоређени радници коштали су за седам година државу око 800.000 
евра. 

 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sede-kod-kuce-i-primaju-platu
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/javna-preduzeca-imaju-rezultat-bolji-od-plana 

Јавна предузећа имају резултат бољи од плана 
 

Јавна предузећа у првом кварталу 2015. године остварила су пословни резултат бољи од 
планираног, показала је анализа пословања јавних предузећа Министарства привреде. 

Јавна предузећа која су остварила пословне показатеље боље од планираних су ЈП 
Електромрежа Србије, ЈП Пошта Србије, ЈП Југоимпорт - СДПР и ЈП Скијалишта Србије, док су 
Железнице имале за седам одсто мањи губитак од планираног."Број запослених је мањи за три 
одсто од броја који је планиран програмима пословања, док су средства за исплату зарада 
мања за девет одсто", истакнуто је у саопштењу. 

Анализом планираних и остварених резултата утврђено је да је 36 републичких јавних 
предузећа, чије пословање прати Министарство привреде, остварило пословне приходе који су 
за 0,52 одсто већи од планираних, као и пословне расходе који су за 5,1 одсто мањи од 
планираних.Влада Србије је, на предлог Министарства привреде, новембра прошле године 
јавним предузећима дала јасно упутство у 19 тачака за израду пословних планова и смернице 
за остваривање уштеда. 

Оваква анализа пословања јавних предузећа ради се први пут у Србији. 

(Танјуг) 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/nsz-smanjen-broj-nezaposlenih-u-junu 

НСЗ: Смањен број незапослених у јуну 

Ажурирано пре 12 часова 53 минуте 

У јуну месецу регистровано је 746.010 лица на евиденцији Националне службе за 
запошљавање, а у односу на претходни месец број незапослених је смањен за 7.836 лица, 
тачније за један одсто, саопштила је данас НСЗ. 

 
Анкетна стопа незапослености у Србији износи 19,2 одсто за становништво узраста од 15 и 
више година, што представља повећање за 2,4 процентних поена у односу на четврти квартал, 
а смањење за 1,6 поена у односу на први квартал 2014. године, саопштила је НСЗ. 

 
Реч је о подацима Републичког завода за статистику из Анкете о радној снази за први квартал 
2015. године. 

Према истом извору, анкетна стопа запослености за први квартал 2015. године износи 49,9 
одсто (за становништво радног узраста старости од 15 до 64 године), а број запослених 
процењен је на 2.390.044 лица. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/javna-preduzeca-imaju-rezultat-bolji-od-plana
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/nsz-smanjen-broj-nezaposlenih-u-junu
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Ова вредност стопе запослености представља смањење за 0,5 процентна поена у односу на 
претходни квартал, али је за 1,9 процентна поена већа у односу на први квартал 2014., када је 
износила 48 одсто. 

Према анкети, у првом кварталу 2015.године дошло је до повећања броја запослених за 
160.981 у односу на први квартал 2014. године. 

У јуну 2015. године регистровано је 746.010 лица на евиденцији НСЗ. 

У односу на претходни месец број незапослених је смањен за 7.836 лица или за један одсто. 

 Према годинама старости, учешће младих до 30 година у регистрованој незапослености 
износи 25,3 одсто, лица старијих од 50 година је 26,9 одсто, док је учешће лица од 30 до 49 
година 47,8 одсто.    

У односу на образовну структуру, укупан број лица без квалификација и нискоквалификованих 
(И и ИИ степен) која се налазе на евиденцији НСЗ износи 236.744, што чини близу трећине 
(31,7 одсто) укупног броја незапослених лица. 

 
Највеће је учешће лица  са средњим нивом образовања (ИИИ - В степен) 54,5 одсто, док је 
учешће лица са вишим и високим образовањем (ВИ - ВИИИ степен) 13,8 одсто. 

Према трајању незапослености, дуже од 12 месеци (дугорочна незапосленост) посао тражи 
500.662 лица или 67,1 одсто. 

 
У односу на исти месец претходне године (јун 2014.) дошло је до смањења броја незапослених 
за 3,5 одсто. 

Смањено је учешће младих на евиденцији за 6,9 одсто и износи 188.725 лица, затим број лица 
без квалификација и нискоквалификованих се смањио за 4,7 одсто, број дугорочно 
незапослених лица, односно лица која траже запослење дуже од једне године се смањио за 
2,8 одсто, при чему је код категорије лица која траже запослење од 6 до 12 месеци на 
евиденцији дошло до смањења од 2,1одсто, а код категорије лица која траже запослење од 1 
до 2 године на евиденцији за 15,4 одсто. 

Број запослених са евиденције НСЗ, према подацима преузетим из базе пријава на обавезно 
социјално осигурање, у периоду јануар - јун 2015. године износио је 117.810 лица, што 
представља повећање у односу на исти период претходне године за 17,1 одсто, када  је 
забележено 100.578 лица запослених са евиденције НСЗ. 

Током јуна 2015. године са евиденције Националне службе за запошљавање запослило се 
укупно 21.958 лица. 

Учешће младих до 30 година је 38,5 одсто (8.445 лица), а старијих од 50 година 14,6 одсто 
(3.207 лица). 
Највеће учешће у запошљавању са евиденције НСЗ забележено је код лица чији је боравак на 
евиденцији био краћи од 6 месеци (39,9 одсто), затим код лица која су на евиденцији боравила 
дуже од две године (24,8 одсто), док је учешће лица која су на евиденцији била од 6-12 
месеци и од 12-24 месеца 19,3 одсто, односно 16,1 одсто респективно. 

Најзаступљенија су лица са средњим нивоом образовања 62,2 одсто (13.649 лица), затим лица 
без квалификација и нискоквалификовани 17,8 одсто, док је учешће лица са вишим и високим 
образовањем 20 одсто. 
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Доминантно је запошљавање на одређено време 59,3 одсто, док је рад на неодређено време 
заступљен у 23 одсто, а рад ван радног односа у 17,7 одсто случајева запошљавања. 

(Танјуг) 
 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1972467/Penzioneri+najavljuju+peticiju+protiv+poreza+n

a+imovinu.html 

Penzioneri najavljuju peticiju protiv poreza na 
imovinu 
 

Udruţenje sindikata penzionera Srbije najavilo je danas da će uskoro početi da prikuplja potpise 
graĎana za ukidanje ili smanjenje poreza na imovinu, jer je smatraju da je neopravdano visok. 

Članovi tog udruţenja su na konferenciji za novinare u Beogradu rekli da očekuju da će prikupiti 

najmanje milion potpisa, i predati ih Skupštini Srbije, kao inicijativ za izmenu Zakona o porezu na 

imovinu, prenosi Beta. 

"Paradoksalno je da se u Srbiji, zemlji sa jednim od najniţih standarda u Evropi, plaćaju najveći 

porezi na imovinu, a pre svega na stanove u kojima ţivi porodica poreskog obeznika", rekao je 

predsednik Sindikata penzionera Srbije Mihajlo Radović. 

Radović je naveo da se u velikom broju evropskih zemalja uopšte ne plaća porez na imovinu, a 

tamo gde se plaća, znatno je manja poreska stopa. 

Ukazao je da penzioneri protestuju jer vlast u Srbiji "globi sopstveni narod", pritom se pravdajući 

da je dobila ogromno poverenje tog naroda. 

Sindikati penzionera su zatraţili i povlačenje nedavno usvojenog Zakona o hipoteci jer smatraju da 

će njegova primena veliki broj ljudi ostaviti bez krova nad glavom. 

Tim zakonom, kako je ocenjeno, pojednostavljen je hipotekarani postupak kako bi banke lakše i 

brţe mogle da vansudskim putem aktiviraju hipoteku na imovini duţnika, što će "ojaditi" pre svega 

one graĎane koji su uzeli stambene kredite u švajcarskim francima. 

"Vlast u Srbiji pregovara s bogatim biznismenima i tajkunima, i oprašta im dugove, a graĎane 

kojima su smanjene plate i penzije, nerazumnim zakonima dovodi u situaciju da ostaju bez 

stanova", kazao je predsednik Udruţenja sindikata penzionera Milorad Vujasinović. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1972467/Penzioneri+najavljuju+peticiju+protiv+poreza+na+imovinu.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1972467/Penzioneri+najavljuju+peticiju+protiv+poreza+na+imovinu.html
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=07&dd=09&nav_id=1013667 

Penzioneri odlučni: Ruše visoke poreze 
Udruţenje sindikata penzionera Srbije najavilo je da će uskoro početi da prikuplja potpise graĎana 
za ukidanje ili smanjenje poreza na imovinu. 

IZVOR: BETA  

Penzioneri smatraju da je taj porez neopravdano visok. 

Članovi tog udruţenja su na konferenciji za novinare u Beogradu kazali da očekuju da će prikupiti 
najmanje milion potpisa, i predati ih Skupštini Srbije, kao inicijativ za izmenu Zakona o porezu na 
imovinu.  
 
"Paradoksalno je da se u Srbiji, zemlji sa jednim od najnižih standarda u Evropi, plaćaju najveći 
porezi na imovinu, a pre svega na stanove u kojima živi porodica poreskog obeznika", rekao je 
predsednik Sindikata penzionera Srbije Mihajlo Radović.  
 
On je naveo da se u velikom broju evropskih zemalja uopšte ne plaća porez na imovinu, a tamo gde 
se plaća, znatno je manja poreska stopa. Radović je ukazao da penzioneri protestuju jer vlast u 
Srbiji "globi sopstveni narod", pritom se pravdajući da je dobila ogromno poverenje tog naroda.  
 
Sindikati penzionera su zatraţili i povlačenje nedavno usvojenog Zakona o hipoteci jer smatraju da 
će njegova primena veliki broj ljudi ostaviti bez krova nad glavom.  
 
Tim zakonom, kako je ocenjeno, pojednostavljen je hipotekarani postupak kako bi banke lakše i 
brţe mogle da vansudskim putem aktiviraju hipoteku na imovini duţnika, što će "ojaditi" pre svega 
one graĎane koji su uzeli stambene kredite u švajcarskim francima.  
 
"Vlast u Srbiji pregovara s bogatim biznismenima i tajkunima, i oprašta im dugove, a građane 
kojima su smanjene plate i penzije, nerazumnim zakonima dovodi u situaciju da ostaju bez 
stanova", kazao je predsednik Udruţenja sindikata penzionera Milorad Vujasinović. 
 

 

 

 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=07&dd=09&nav_id=1013667
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RTV 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/aktuelno/penzioneri-prikupljaju-potpise-protiv-poreza-na-imovinu_618558.html 

Penzioneri prikupljaju potpise protiv poreza na imovinu 

BEOGRAD -  

Udruženje sindikata penzionera Srbije najavilo je danas da će uskoro početi da prikuplja 

potpise građana za ukidanje ili smanjenje poreza na imovinu, jer je smatraju da je 

neopravdano visok. 

Članovi tog udruţenja su na konferenciji za novinare u Beogradu kazali da očekuju da će prikupiti 

najmanje milion potpisa, i predati ih Skupštini Srbije, kao inicijativ za izmenu Zakona o porezu na 

imovinu. 

"Paradoksalno je da se u Srbiji, zemlji sa jednim od najniţih standarda u Evropi, plaćaju najveći 

porezi na imovinu, a pre svega na stanove u kojima ţivi porodica poreskog obeznika", rekao je 

predsednik Sindikata penzionera Srbije Mihajlo Radović. 

On je naveo da se u velikom broju evropskih zemalja uopšte ne plaća porez na imovinu, a tamo gde 

se plaća, znatno je manja poreska stopa. 

Radović je ukazao da penzioneri protestuju jer vlast u Srbiji "globi sopstveni narod", pritom se 

pravdajući da je dobila ogromno poverenje tog naroda. 

Sindikati penzionera su zatraţili i povlačenje nedavno usvojenog Zakona o hipoteci jer smatraju da 

će njegova primena veliki broj ljudi ostaviti bez krova nad glavom. 

Tim zakonom, kako je ocenjeno, pojednostavljen je hipotekarani postupak kako bi banke lakše i 

brţe mogle da vansudskim putem aktiviraju hipoteku na imovini duţnika, što će "ojaditi" pre svega 

one graĎane koji su uzeli stambene kredite u švajcarskim francima. 

"Vlast u Srbiji pregovara s bogatim biznismenima i tajkunima, i oprašta im dugove, a graĎane 

kojima su smanjene plate i penzije, nerazumnim zakonima dovodi u situaciju da ostaju bez 

stanova", kazao je predsednik Udruţenja sindikata penzionera Milorad Vujasinović. 

 

 

 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/aktuelno/penzioneri-prikupljaju-potpise-protiv-poreza-na-imovinu_618558.html
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http://www.pressonline.rs/info/drustvo/359107/penzioneri-protiv-poreza-na-imovinu.html 

Penzioneri protiv poreza na imovinu 

Udruženje sindikata penzionera Srbije najavilo je danas da će uskoro početi da prikuplja 

potpise građana za ukidanje ili smanjenje poreza na imovinu, jer smatraju da je neopravdano 

visok. 

 Članovi tog udruţenja su na konferenciji za novinare u Beogradu kazali da očekuju da će prikupiti 

najmanje milion potpisa, i predati ih Skupštini Srbije, kao inicijativu za izmenu Zakona o porezu 

na imovinu. "Paradoksalno je da se u Srbiji, zemlji sa jednim od najniţih standarda u Evropi, 

plaćaju najveći porezi na imovinu, a pre svega na stanove u kojima ţivi porodica poreskog 

obveznika", rekao je predsednik Sindikata penzionera Srbije Mihajlo Radović.  On je naveo da se u 

velikom broju evropskih zemalja uopšte ne plaća porez na imovinu, a tamo gde se plaća, 

znatno je manja poreska stopa. Radović je ukazao da penzioneri protestuju jer vlast u Srbiji 

"globi sopstveni narod", pritom se pravdajući da je dobila ogromno poverenje tog naroda. Sindikati 

penzionera su zatraţili i povlačenje nedavno usvojenog Zakona o hipoteci jer smatraju da će 

njegova primena veliki broj ljudi ostaviti bez krova nad glavom. Tim zakonom, kako je ocenjeno, 

pojednostavljen je hipotekarani postupak kako bi banke lakše i brţe mogle da vansudskim putem 

aktiviraju hipoteku na imovini duţnika, što će "ojaditi" pre svega one graĎane koji su uzeli 

stambene kredite u švajcarskim francima. "Vlast u Srbiji pregovara s bogatim biznismenima i 

tajkunima, i oprašta im dugove, a graĎane kojima su smanjene plate i penzije, nerazumnim 

zakonima dovodi u situaciju da ostaju bez stanova", kazao je predsednik Udruţenja sindikata 

penzionera Milorad Vujasinović. 
 

AKTER 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-133286-penzioneri-protiv-poreza-na-imovinu.html 

PENZIONERI PROTIV POREZA NA IMOVINU 
Beta  

Udruţenje sindikata penzionera Srbije najavilo je danas da će uskoro početi da prikuplja potpise 

graĎana za ukidanje ili smanjenje poreza na imovinu, jer je smatraju da je neopravdano visok 

Članovi tog udruţenja su na konferenciji za novinare u Beogradu kazali da očekuju da će prikupiti 
najmanje milion potpisa, i predati ih Skupštini Srbije, kao inicijativ za izmenu Zakona o porezu na 
imovinu. 
 
"Paradoksalno je da se u Srbiji, zemlji sa jednim od najniţih standarda u Evropi, plaćaju najveći 
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porezi na imovinu, a pre svega na stanove u kojima ţivi porodica poreskog obeznika", rekao je 
predsednik Sindikata penzionera Srbije Mihajlo Radović. 

 On je naveo da se u velikom broju evropskih zemalja uopšte ne plaća porez na imovinu, a tamo 
gde se plaća, znatno je manja poreska stopa. 

Radović je ukazao da penzioneri protestuju jer vlast u Srbiji "globi sopstveni narod", pritom se 
pravdajući da je dobila ogromno poverenje tog naroda. 

Sindikati penzionera su zatraţili i povlačenje nedavno usvojenog Zakona o hipoteci jer smatraju da 
će njegova primena veliki broj ljudi ostaviti bez krova nad glavom. 

Tim zakonom, kako je ocenjeno, pojednostavljen je hipotekarani postupak kako bi banke lakše i 
brţe mogle da vansudskim putem aktiviraju hipoteku na imovini duţnika, što će "ojaditi" pre svega 
one graĎane koji su uzeli stambene kredite u švajcarskim francima. 

"Vlast u Srbiji pregovara s bogatim biznismenima i tajkunima, i oprašta im dugove, a graĎane 
kojima su smanjene plate i penzije, nerazumnim zakonima dovodi u situaciju da ostaju bez 
stanova", kazao je predsednik Udruţenja sindikata penzionera Milorad Vujasinović. 

RADIO 021 

http://www.021.rs/Info/Srbija/Penzioneri-peticijom-traze-ukidanje-poreza-na-imovinu.html 

Penzioneri peticijom traže ukidanje poreza na 
imovinu 

Udruţenje sindikata penzionera Srbije najavilo je danas da će uskoro početi da prikuplja potpise 
graĎana za ukidanje ili smanjenje poreza na imovinu, jer smatraju da je neopravdano visok. 

Članovi tog udruţenja su kazali da očekuju da će prikupiti najmanje milion potpisa, i predati ih 
Skupštini Srbije, kao inicijativu za izmenu Zakona o porezu na imovinu. 

"Paradoksalno je da se u Srbiji, zemlji sa jednim od najniţih standarda u Evropi, plaćaju najveći 
porezi na imovinu, a pre svega na stanove u kojima ţivi porodica poreskog obeznika", rekao je 
predsednik Sindikata penzionera Srbije Mihajlo Radović. On je naveo da se u velikom broju 
evropskih zemalja uopšte ne plaća porez na imovinu, a tamo gde se plaća, znatno je manja poreska 
stopa. 
 
Radović je ukazao da penzioneri protestuju jer vlast u Srbiji "globi sopstveni narod", pritom se 
pravdajući da je dobila ogromno poverenje tog naroda. 

 
Sindikati penzionera su zatraţili i povlačenje nedavno usvojenog Zakona o hipoteci jer smatraju da 
će njegova primena veliki broj ljudi ostaviti bez krova nad glavom. Tim zakonom, kako je 
ocenjeno, pojednostavljen je hipotekarani postupak kako bi banke lakše i brţe mogle da 

http://www.021.rs/Info/Srbija/Penzioneri-peticijom-traze-ukidanje-poreza-na-imovinu.html
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vansudskim putem aktiviraju hipoteku na imovini duţnika, što će "ojaditi" pre svega one graĎane 
koji su uzeli stambene kredite u švajcarskim francima. 

 
"Vlast u Srbiji pregovara s bogatim biznismenima i tajkunima, i oprašta im dugove, a graĎane 
kojima su smanjene plate i penzije, nerazumnim zakonima dovodi u situaciju da ostaju bez 
stanova", kazao je predsednik Udruţenja sindikata penzionera Milorad Vujasinović. 
 

 

 


