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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:555279-Drzava-pomaze-ali-ne-prasta-dug 

Država pomaže, ali ne prašta dug 
S. BULATOVIĆ  

Odluka vlade o povezivanju staža odnosiće se najmanje na 13.200 ljudi, pokazale procene. 

Spajanje - na bazi minimalne osnovice za obračun doprinosa. Novac natrag u budžet 

PRVE procene Fonda PIO i Ministarstva privrede govore da bi odluka Vlade da poveže staž 
određenim kategorijama zaposlenih u neprivatizovanim preduzećima mogla da se odnosi na 
najmanje 13.200 ljudi. Budžet Srbije ova mera, prve su projekcije, koštaće najmanje 3,7 milijardi 
dinara. Država, međutim, ova sredstva tretira kao pozajmicu i planira da ih naplati od preduzeća - 
kroz stečaj ili privatizaciju. 

Državna preduzeća u nadležnosti Agencije za privatizaciju, a među njima su i preduzeća za 

profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u restrukturiranju, godinama 

unazad nisu plaćala zaposlenima doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje. Vlada je zato 

donela Zaključak po kome će za četiri kategorije njih sama država povezati staž. 

To su zaposleni u neprivatizaovnim firmama koje su već otišle u stečaj ili će do kraja godine otići u 

stečaj. Po slovu zakona, stečaj znači automatski otkaz za sve radnike. Druga kategorija su 

zaposleni koji su neposredno pre podnošenja zahteva za penzionisanje (podneli su ga ranije), radili 

u firmi predviđenoj za privatizaciju.  

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/571848/PLJUSTE-OTKAZI-Banke-u-Srbiji-masovno-otpustaju-na-stotine-radnika 

PLJUŠTE OTKAZI Banke u Srbiji masovno otpuštaju 
na stotine radnika 

Suzana Lakić  

Nekoliko banaka u Srbiji ugasilo je u poslednje vreme više od 500 radnih mesta zbog rezanja 

troškova, saznaje „Blic“ 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:555279-Drzava-pomaze-ali-ne-prasta-dug
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/571848/PLJUSTE-OTKAZI-Banke-u-Srbiji-masovno-otpustaju-na-stotine-radnika
http://www.blic.rs/data/images/2015-06-30/634939_14_lb.jpg?ver=1435693817.jpg
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(+) Kliknite za uvećanje 

 

Jedna banka je ukinula 210 radnih mesta, dok je druga podelila 200 otkaza. Smanjenje broja 

zaposlenih pratilo je gašenje najmanje 50 poslovnih jedinica. Sagovornici „Blica“ tvrde da su banke 

u velikim problemima. S jedne strane, imaju mnogo novca, a s druge, nemaju kome da daju 

kredite.b 

  

- Tako imate situaciju da su banke previše likvidne, ali da je njihov osnovni biznis praktično zamro. 

Većina preduzeća ima finansijske probleme i sve i da hoće da se zaduže to ne mogu jer nisu 

kreditno sposobna. Građani se istovremeno plaše zaduživanja. Zbog problema sa švajcarcem i 

straha od nepredvidljivosti kursa, danas se malo ko usuđuje da uzme stambeni kredit. Keš krediti su 

istovremeno i dalje skupi imajući u vidu niske i neredovne plate. Banke zato intenzivno gase filijale 

koje u proseku zapošljavaju po 10 ljudi - kažu za „Blic“ u jednoj banci. 

 

Naš sagovornik dodaje da je najnoviji trend, kojim banke takođe žele da smanje troškove, da 

klijente nateraju da račune plaćaju elektronski. Pojedine banke su tako duplirale provizije za 

plaćanje komunalija da bi smanjile gužve u filijalama i da ne bi morale da zaposle nove radnike. 

 

  

Padaju im profiti 

 

U poslednja tri meseca prošle godine samo je jedna banka 

povećala broj ekspozitura, i to za dve, dok je sedam banaka 

http://www.blic.rs/data/images/2015-06-30/634939_14_lb.jpg?ver=1435693817.jpg
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povećalo broj zaposlenih za ukupno 62. Bankama je 

istovremeno padao i profit. One koje su u 2014. poslovale 

pozitivno ostvarile su dobit koja je bila manja u odnosu na 

prethodnu godinu za 5,9 odsto. 

  

Dušan Uzelac sa portala Kamatica kaže da je poslovanje banaka u Srbiji danas skupa igračka. 

  

- Imaju novac, a nemaju kome da prodaju kredite. Operativa i filijale dosta koštaju, a sve je manje 

građana koji se zadužuju. Tražnja za stambenim kreditima u 2015. je pala za četvrtinu u odnosu na 

2013. godinu - podseća Uzelac za „Blic“. 

 

Od 2010. do 2013. banke u Srbiji su otpustile skoro 4.800 ljudi, od čega samo u 2013. više od 2.500, 

pokazuju podaci NBS. Najveći razlog za takav rezultat su četiri ugašene banke. Na kraju decembra 

2014. bankarski sektor poslovao je sa 1.787 poslovnih jedinica, 52 manje nego tri meseca ranije. 

Banke su na kraju 2014. imale i 25.106 zaposlenih, što je za 308 manje nego u septembru iste 

godine. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/571591/Grci-u-Srbiji-zaposljavaju-25000-ljudi 

Grci u Srbiji zapošljavaju 25.000 ljudi 

Suzana Lakić  

Kriza u Grčkoj ne može da zaobiđe Srbiju jer u našoj zemlji radi 250 grčkih firmi koje zapošljavaju 

više od 25.000 ljudi, tvrde sagovornici „Blica”. 

Grčki penzioneri juče su satima očajni čekali u redovima ispred banaka uprkos činjenici da su vrata 

banaka zatvorena. Većina penzionera nema kartice i ne može da dođe do penzija. 

Otkrivanje plana kojim bi EU sprečila širenje grčke krize na Rumuniju, Bugarsku i Makedoniju 

nametnulo je pitanje kako će kriza uticati na Srbiju. Tim pre što se zna da u Srbiji samo četiri 

grčke banke zapošljavaju 5.000 ljudi i zauzimaju 15 odsto našeg ukupnog bankarskog tržišta.  

  

Grčka je Srbiji donela više od dve milijarde evra investicija. U 2013. ova zemlja je bila 12. najveći 

investitor u našoj zemlji. Prošle godine iz Srbije je u Grčku izvezeno robe za 125 miliona evra, a 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/571591/Grci-u-Srbiji-zaposljavaju-25000-ljudi
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uvezeno za 229 miliona. Finansijski problemi u Grčkoj mogli bi da smanje izvoz Srbije, obore 

investicije, ali i da donesu nove otkaze i skuplje kredite. 

  

Panika 

  

Nikos Arvanites iz Komotina kaže za „Blic” da je Grčka u pravoj psihozi, da su građani napeti, a 

privrednici nervozni 

 

- Svuda je panika. Redovi su pred bankomatima, benzinskim pumpama, supermarketima... Masovno 

se kupuje mleko, testenina, a sve veći redovi se prave i pred apotekama. Na pumpama u Komotini 

već je nestašica goriva - priča ovaj urednik u „Komotini presu”.  

 

  

 

 

(+) KIiknite za uvećanje 

 

Porez 

  

Na ostrvu Skijatosu je istovremeno mnogo mirnije, tvrdi Mile Jeremić, Srbin koji ovde živi 20 

godina.  

  

- Građane najviše muči harač. Više se, recimo, isplati dati za kiriju nego imati svoj stan i plaćati 

porez. Skoro sam platio 308 evra na ime poreza na luksuz, i to za automobil „sitroen C5“ star 10 

godina - kaže Jeremić za „Blic”, jedan od 7.000 Srba koji žive i rade u Grčkoj. 

http://www.blic.rs/data/images/2015-06-29/634547_04_lb.jpg?ver=1435611266.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2015-06-29/634547_04_lb.jpg?ver=1435611266.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2015-06-29/634547_04_lb.jpg?ver=1435611266.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2015-06-29/634547_04_lb.jpg?ver=1435611266.jpg
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Bankrot 

 

Grčke banke u Srbiji sigurne 

 

Narodna banka Srbije juče je ponovila da su grčke banke u Srbiji likvidne i solventne. 

 

- Ove banke u Srbiji su strogo regulisane, što je omogućilo da se stvore rezerve likvidnosti, koje se 

mogu koristiti u situacijama u kojima i loše vesti mogu da izazovu nepotrebne negativne posledice i 

psihološke potrese - kažu u NBS. 

 

 Profesor ekonomije Milojko Arsić kaže da bi Srbija najveći udarac osetila iz ugla grčkih investicija. 

  

 - Dublji problemi u Grčkoj bi značili da Srbija teško može očekivati nove investicije. Problem bi 

imale i grčke firme u Srbiji koje zavise od kapitala matica. U tom slučaju, bankrot njihove matice u 

Grčkoj bi značio i bankrot njene firme u našoj zemlji - ocenio je Arsić za „Blic”.  

 

 Ekonomista Vladimir Gligorov kaže da bi najveće posledice mogle da trpe grčke banke u Srbiji. 

 

 - Ključno je pitanje da li bi došlo do povlačenja štednje građana ili do prebacivanja novca iz 

banaka u Srbiji u grčke centrale. Takođe, kreditiranje građana i privrede moglo bi da bude skuplje i 

teže - ocenio je Gligorov za „Blic”. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/571777/Antic-Pokusacemo-da-razvucemo-poskupljenja-struje-na-pet-godina 

Antić: Pokušaćemo da razvučemo poskupljenja 
struje na pet godina 

Tanjug  

Vlada Srbije čini sve da se proces dostizanja minimalne tržišne cene struje u Srbiji razvuče na duži 

niz godina, ne kraći od pet godina, izjavio je danas ministar rudarstva i energetike Aleksandar 

Antić. 

Komentarišući najavu iz pisma Vlade Srbije upućenog MMF-u kome se navodi mogućnost novih 

poskupljenja struje u 2016. i 2017. godini, Antić je rekao da je to "ostavljeno samo kao opšte 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/571777/Antic-Pokusacemo-da-razvucemo-poskupljenja-struje-na-pet-godina


7 

 

mesto i mogućnost da do određenih korekcija cena struja dođe za vreme trajanja trogodišnjeg 

aranžmana sa MMF-om." 

 

Antić, međutim, očekuje da neće morati da dodje do novih poskupljenja struje, jer se nastoji da se 

postignu unutrašnje uštede i bolji finansijski rezultati u radu EPS-a. 

 

- Duboko verujem da ćemo sve finansijske elemente vezane za EPS ostvariti kroz uštede i 

reorganizaciju i da nećemo posezati za dodatnim elementima -  rekao je Antić novinarima nakon 

sastanka sa predstavnicima NALED-a. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/571658/PISMO-VLADE-MMFU-Struja-skuplja-u-naredne-dve-godine-otpustanja-u-

javnom-sektoru-od-jula 

PISMO VLADE MMF-U Struja skuplja u naredne dve 
godine, otpuštanja u javnom sektoru od jula 

Tanjug  

U Pismu o namerama Vlade Srbije upućenom MMF-u navodi se da je ukoliko bude potrebno 

planirano da struja u Srbiji poskupi i u 2016. i 2017. U pismu se takođe navodi da vlada počinje da 

sprovodi programe za rešavanje viška zaposlenih. 

"Dodatne korekcije cena struje uslediće 2016. i 2017. godine, po potrebi, radi daljeg približavanja 

tih cena tržišnom niovu", navodi se uPismu o namerama Vlade Srbije upućenom MMF-u. 

 

U Pismu, objavljenom na sajtu vlade, se najavljuje i da će, po završetku korporativnog 

restrukturiranja i fianansijske konsolidacije EPS-a, Srbija tražiti učešće manjinskog privatnog 

investitora za EPS, koji bi dodatno unapredio korporativno upravljanje, održivost preduzeća i 

obezbedio porofesionalno upravljanje firmom. 

 

Ti planovi, kako je navedeno, biće sprovedeni tokom 2016. i 2017. 

 

U Pismu se podseća da je početkom godine usvojen plan finansijskog restrukturiranja EPS-a, koji 

uključuje povećanje prihoda kroz efikasniju naplatu dugova, smanjenje gubitaka u prenosu struje, 

kao i da će od 1.avgusta uslediti povećanje cene struje od 12 odsto odsto, od čega je 7,5 odsto 

predviđeno za akcizu. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/571658/PISMO-VLADE-MMFU-Struja-skuplja-u-naredne-dve-godine-otpustanja-u-javnom-sektoru-od-jula
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/571658/PISMO-VLADE-MMFU-Struja-skuplja-u-naredne-dve-godine-otpustanja-u-javnom-sektoru-od-jula
http://www.blic.rs/Vesti/Politika/571606/Vlada-Srbije-uputila-MMFu-pismo-o-namerama
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U julu počinje reš šavanje višš ka zaposlenih 

 

Vlada će u julu početi da sprovodi programe za rešavanje viška zaposlenih, a predlog zakona o 

maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru bi rebalo da usvoji vlada, stoji u vladinom Pismu o 

namerama upućenom MMF-u. 

 

"U julu 2015. počećemo da sprovodimo ciljane programe za rešavanje viška zaposlenih, a sve kako 

bismo postigli uštedu u godišnjoj masi zarada jednaku uštedi ostvarenoj smanjenjem broja 

zaposlenih u konsolidovanom sektoru države za pet procenata", piše u dokumentu koji je objavljen 

na sajtu Vlade Srbije. 

 

U Pismu se navodi da će vlada tokom ove godine nastaviti da primenjuje pravilo po kome se na 

svakih pet oslobođenih radnih mesta može uposliti jedna osoba. 

 

Nacrt zakona o platama koji će utvrditi princip jednake zarade za istu vrstu poslova u svim 

sektorima trebalo bi da stupi na snagu u septembru. 

 

"Svakom zaposlenom u konsolidovanom sektoru države će biti dodeljen "hipotetički" platni razred 

unutar novog sistema zarada, a rok i modaliteti za prelazak na nov sistem biće određeni tokom 

2015. godine", navodi se u Pismu o namerama. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/dogadjaji-dana/Vucic-Do-kraja-godine-vece-plate-i-penzije-posebno-

prosvetarima.sr.html 

Вучић: До краја године веће плате и пензије, 
посебно просветарима 
БЕОГРАД – Премијер Србије Александар Вучић најавио је вечерас да ће до краја године 
уследити повећање плата и пензија, највише просветарима. 

Он је, гостујући у емисији Тешка реч, рекао да под тим мисли и на враћање смањених плата и 
пензија на ниво пре смањења, али и на повећање онима којима нису била смањивана 
примања. 

Просветарима ћемо највише да повећамо примања. Они су најоштећенији, јер су једини који 
нису имали могућност додатних прихода. Такође ћемо повећати здравственом и социјалном 
сектору, као и војсци и полицији. Нећемо да повећамо примања управи, објаснио је премијер. 

http://www.politika.rs/rubrike/dogadjaji-dana/Vucic-Do-kraja-godine-vece-plate-i-penzije-posebno-prosvetarima.sr.html
http://www.politika.rs/rubrike/dogadjaji-dana/Vucic-Do-kraja-godine-vece-plate-i-penzije-posebno-prosvetarima.sr.html
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Он је обећао пензионерима, којима је смањена пензија за десет одсто и онима који имају 
пензије ниже од 25.000 динара, да ће пре краја године видети значајно побољшање у својим 
новчаницима. 

Вучић је указао на добре резултате спроведених економских реформи, које су смањиле 
буџетски дефицит за 100 милијарди динара у поређењу са првих шест месеци прошле године. 

На основу тих резултата Србија је, према његовим речима, међу најбољима у Европи, те је то 
и разлог што имамо поштовање код великог броја земаља. 

Рекавши да сматра да нам није страшно лоше, али ни јако добро, јер још увек има људи који 
лоше живе, Вучић је указао да је мало тога поскупело. 

„Ми ћемо пре краја године ићи на повећање плата и пензија. Део је враћање, а биће повећана 
и онима којима нисмо смањивали”, прецизирао је. Он је додао да се не плаши нашег рада, већ 
спољних околности. 

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

Вучић: О телекомуникацијама више од очекиваног, о ЗСО - борба 
БЕОГРАД – Премијер Александар Вучић сматра да је у разговорима у Брислеу по питању 
телекомуникација постигнуто и више него што смо очекивали, али је, истакао је, по питању 
Заједнице српских општина - „борба у току”. 

Вучић је гостујући на ТВ Пинк рекао да Приштина жели да ЗСО буде на нивоу невладине 
организације, без јавних овлашћења, и да заједница, малтене, практично има мања права него 
што их имају општине. 

Како је објаснио, и у Бриселском споразуму пише, у тачки 4. да општине имају право да 
одређена колективна права пребаце на ЗСО, а да се и не говори о правима у области 
урбанизма, просвете, здравства... 

Он је додао да се у последњој рунди дијалога постигло то да имамо право на „озбиљно 
финансирање ЗСО”, што је, истакао је, веома важна ствар. 

Вучић није могао да прецизира када ће се разговори наставити, али је поновио да ми јесмо за 
дијалог, за компромис, али да одређене границе не можемо да пређемо. 

Одбио је, како је рекао, да нас „увуку у невероватну причу” око моста на Ибру. 

Премијер је рекао да приштинска делегација тражи да се склони Парк мира и додао да су Срби 
уплашени, да негативно реагују на отварање моста за саобраћај , те подсетио да при том 
постоје још два моста која су отворена за саобраћај. 

Говорећи о енергетици, Вуцић је навео да не пристаје и да никада неће потписати ништа чиме 
би се предала имовина Србије. 

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

Нећу се кандидовати за председника 
БЕОГРАД – Премијер Србије Александар Вучић истакао је вечерас да не намерава да се 
кандидује за председника Србије. 

Он је, гостујући у емисији Тешка реч, казао да га то место не интересује. 
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–Поштујем рад председника Томислава Николића и ми подржавамо његов рад, нагласио је 
Вучић. 

Српски премијер је, упитан о промени Устава, рекао да се ради о опсежном питању за цело 
друштво, око којег посао треба да се заврши крајем 2017. 

Треба много да разговарамо како и на који начин, објаснио је Вучић, додајући да нам је то 
потребно, између осталог, због правосудног система и уласка у ЕУ. 

Taнјуг 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Poskupljenja-struje-ako-ih-bude-u-narednih-pet-godina.sr.html 

Поскупљења струје, ако их буде, у наредних пет 
година 
БЕОГРАД– Влада Србије чини све да се процес достизања минималне тржишне цене струје у 
Србији развуче на дужи низ година, не краћи од пет година, изјавио је данас министар 
рударства и енергетике Александар Антић. 

Коментаришући најаву из писма Владе Србије упућеног ММФ-у коме се наводи могућност нових 
поскупљења струје у 2016. и 2017. години, Антић је рекао да је то „остављено само као опште 
место и могућност да до одређених корекција цена струја дође за време трајања трогодишњег 
аранжмана са ММФ-ом.„ 

Антић, међутим, очекује да неће морати да дође до нових поскупљења струје, јер се настоји 
да се постигну унутрашње уштеде и бољи финансијски резултати у раду ЕПС-а. 

„Дубоко верујем да ћемо све финансијске елементе везане за ЕПС остварити кроз уштеде и 
реорганизацију и да нећемо посезати за додатним елементима”, рекао је Антић новинарима 
након састанка са представницима НАЛЕД-а. 

Он је истакао да је Влада Србије била суочена са захтевима ММФ-а и осталих међународних 
финансијских институција, као што су Светска банка и Европска банка за обнову и развој да се 
у склопу аранжмана са ММФ-ом дефинише след активности везаних за повећање цене струје. 

Он је подсетио да је струја требало да поскупи од 1. априла за 15 одсто, али да то Влада није 
прихватила и подсетио да ће струја поскупети за 12 одсто од 1. августа. 

Антић је нагласио да Влада чини максималне напоре да, уважавајући чињеницу да људи тешко 
живе, да сва поскупљења померимо на дужи низ година и да та поскупљења буду што мања, а 
истовремено се трудимо да где је то могуће да појефтињења буду брза и ефикасна, као што је 
случај са ценама гаса које падају. 

Процес раста цена струје, ако до тога дође, ће бити развучен и узимаће се у обзир социјално- 
економска ситуација грађана, поновио је Антић. 

Поскупљење струје до 1. августа је, како је објаснио, неопходно због потребе да се ЕПС 
оспособи да у тржишним условима буде озбиљан тржишни играч и да може да инвестира, јер 
предуго није улагано у енергетику Србије. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Poskupljenja-struje-ako-ih-bude-u-narednih-pet-godina.sr.html
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Без нових улагања електроенергетски систем Србије не може бити сигуран и стабилан и да уз 
то имамо најнижу цену струје у Европи, због чега не можемо да улажемо ни динар у нова 
енергетска постројења и нове мреже. 

Танјуг 

http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Od-firme-Agroseme-nije-ostalo-ni-za--seme.sr.html 

Од фирме „Агросеме” није остало ни за – семе 

Хале распродате, опрема под хипотеком, на телефон се јавља само портир, а радници без 

плата на принудном одмору 

Суботица – Радници предузећа АД „Агросеме Панонија” обратили су се градској организацији 
самосталног синдиката јер нису добили зараде за април и мај, а здравствене књижице им нису 
оверене од 15. априла. Од укупно 67 радника, њих 65 упућено је на принудни годишњи одмор, 
те у фирми дежурају само портири. Ана Павлуковић, председница синдиката у предузећу, 
каже за „Политику” да су месецима покушали да успоставе социјални дијалог са 
пословодством, да је било и обећања да ће се наставити редовне исплате зарада, али да су 
уместо тога људи упућени на годишње одморе. 
На телефон предузећа се јавља портир, који каже да тамо тренутно нема никога, па тако 
нисмо успели да ступимо у контакт с директором Јованом Шаровићем. Предузеће које се бави 
сушењем, складиштењем и обрадом семенске и меркантилне робе, по свему судећи, има 
проблема да започне нови циклус производње. 

– Ово предузеће је већ десетак година стално на ивици и сада су због заосталих дугова њихове 
хале продате аустријском купцу „Адванс сид”, за кога су радили. Страни купац спреман је и да 
преузме део радника, можда између 30 и 40 запослених, али је проблем шта чинити с 
преосталим радницима. „Агросеме Панонија” нема више хале, а осим тога њихова опрема је 
под хипотеком, највећим делом Пореске управе – каже за „Политику” Милан Поповић, 
председник самосталног синдиката Суботице. 

„Агросеме Панонија” била је једна од најуспешнијих градских фирми која је запошљавала 
преко 500 радника, имала пословнице широм земље и успешно пласирала своју семенску 
робу. Суноврат фирме почео је са приватизацијом 2003. године када је предузеће „Агросеме 
Нови Сад”, кроз куповину акција на берзи, постао већински власник „Агросеме Панонија” са 
око 50 одсто акција, док је Акцијски фонд и ПИО имао око 30 одсто акција, а између 15 и 20 
одсто акција припадало је малим акционарима. 

„Агросеме Нови Сад” препродаје суботичко предузеће фирми истог имена у Сремској 
Митровици, те су једно време сувласништво над „Агросеменом Панонија” делили држава и 
Зоран Ћопић, који је недавно у одсуству осуђен због малверзација у приватизацији. Предузеће 
је, наравно, задуживано, па је након стечаја Развојне банке и Агробанке његова имовина 
прешла у власништво Агенције за депозите, а касније и Дирекције за имовину. Већи део 
фирме је под хипотеком, због чега стручњаци упозоравају да, иако су постојали правни 
оквири, у предузећу никада нису формирани органи акционарског друштва нити менаџмент. 
Мали акционари нису давали сагласност ни за узимање кредита, нити за упис хипотека, што је 
законска обавеза. 

Предузеће „Адванс сид”, које већ послује у Фекетићу у Севернобачком округу, у априлу је на 
лицитацији у Основном суду у Суботици постало власник силоса и објеката „Агросемена” и 

http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Od-firme-Agroseme-nije-ostalo-ni-za--seme.sr.html


12 

 

управо улаже у нову опрему за рад. Постојећа опрема остала је „Агросемену”, али је под 
хипотеком и питање је где ће предузећа сада организовати рад с обзиром на то да су остали 
без хала. Погон за траве и легуминозе је већ годинама у власништву „Суботица гаса”, као део 
отплате дуговања „Агросмена”, али како се незванично може чути, реч је о застарелој и 
неисплативој опреми. 

„Агросеме Панонија” је 2012. године избегло стечај, али је према подацима Народне банке 
Србије од јуна 2012. у блокади због дуга који тренутно износи 282,5 милиона динара. 

А. Исаков 

 

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

304085 

Novo okupljanje oštećenih koje novi propisi sprečavaju da odu u punu penziju 

Protest radnika zbog retroaktivne primene Zakona o 
PIO 

Kragujevac - Radnicima Zastavinih fabrika koji su 2011. prema jednom od ponuđenih 

socijalnih programa prihvatili da budu na evidenciji nezaposlenih do sticanja prvog uslova za 

penziju, usvajanjem novog zakona o PIO to je onemogućeno, a kako niko od nadležnih ne želi ni da 

ih sasluša, novi protest ispred zgrade kraguujevačke gradske uprave zakazali su za danas. NJih je 

nedavno odbio da primi i predsednik Vlade Aleksandar Vučić, i uputio ih je na Ministarstvo za rad i 

socijalnu politiku, sa kojim su oni već bili u kontaktu, ali bez ikakvog rezultata. “Da smo mogli da 

se dogovorimo sa nadležnima u tom ministarstvu, razgovor sa Vučićem ne bismo ni tražili”, ističu 

nekadašnji radnici Zastave. 

Predstavnik Udruženja bivših Zastavinih radnika Aleksandar Petrović, tvrdi za Danas da 

su nadležna ministarstva "ostala gluva" za njihove primedbe da zbog retroaktivne primene zakona 

ne mogu da odu u punu penziju iako im je to garantovano sporazumom sa prethodnom Vladom. 

Jedina mogućnost je da dobiju rešenja o odlasku u “trajno prevremenu penziju”, uz trajno 

umanjenje primanja do 20,4 odsto. Većina radnika iz te grupe ove ima navršenih 40 godina radnog 

staža, ali mnogi od njih ne ispunjavaju uslov koji se odnosi na godine života (65), pa prema novom 

Zakonu o PIO, moraju da plaćaju penale. 

- Očekivali smo reviziju penala, ali su za sada to samo priče i nema konkretnog 
rešenja za naš problem - kaže Petrović i dodaje da bivši radnici koji dobijaju rešenja o odlasku u 
penziju uz "penale", ulažu žalbe Fondu PIO. U Kragujevcu je, tvrdi on, oko 900 bivših radnika 
oštećeno retroaktivnom primenom novog Zakona o PIO, dok je u Srbiji pogođeno između šest i 
sedam hiljada prekobrojnih. Neki od njih biće i na današnjem skupu, a to su već najavili bivši 
radnici Goše, "14. oktobra", Prve petoletke, Slobode i Želvoza. Ima nagoveštaja da bi tokom 
današnjeg okupljanja u Kragujevcu mogli i da radikalizuju svoj protest.  

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/protest_radnika_zbog_retroaktivne_primene_zakona_o_pio.4.html?news_id=304085
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/popuna-rupa-u-stazu-za-oko-14000-zaposlenih 

Попуна рупа у стажу за око 14.000 запослених 
 

– Влада Србије донела је одлуку да се свим радницима предузећа из порфтеља Агенције 
за приватизацију која ове године иду у стечај повеже радни стаж. Та одлука односи се и 
на раднике 

у 526 субјеката приватизације који испуњавају услове за пензију – објаснио је министар 
привреде Србије Жељко Сертић, додајући да је оформљена и радна група која ће решавати 
проблеме у вези с рупама у стажу у тим предузећима. 

Држава ће заправо повезати стаж радницима неприватизованих фирми које су већ отишле у 
стечај или ће отићи до краја године, онима који су непосредно пре подношења захтева за 
пензионисање радили у фирми предвиђеној за приватизацију. Стаж ће се повезати и 
радницима који ове године стичу макар један услов за одлазак у пензију, а у неким од 
неприватизованих предузећа су некада радили и за тај период немају уплаћене доприносе. На 
крају, и радницима неке од 526 непродатих државних фирми који ће ове године поднети 
захтев за пензију. 

По првим рачуницама Фонда ПИО и Министарства привреде, та Владина одлука могла би 
обухватити 13.200 радника. За ту намену из буyета Србије треба издвојити 3,7 милијарде 
динара. За разлику од претходних повезивања стажа, што се у Србији ради још од 2003. 
године, овога пута држава неће дићи руке од новца који утроши за попуњавање рупа већ ће тај 
новац само позајмити, с тим што ће га наплатити од предузећа кроз стечај или приватизацију. 

И овога пута, као и претходних година, стаж радницима би се повезивао на основу минималне 
основице за обрачун доприноса. То пак значи да ће сви радници којима се на тај начин 
повезује стаж добити исто, без обзира на то колику су зараду на радним местима имали и на 
коју им послодавац није уплаћивао пензионе доприносе. 

Ваља подсетити на то да је држава већ неколико пута новцем из буyета плаћала радницима 
рупе у стажу, а да је несавесним послодавцима „опраштала” то што не испуњавају своју 
законску обавезу. Другим речима, држава је на себе преузимала дужности послодаваца и за то 
ју је Уставни суд Србије укорио јер је оценио да таква решења нису законита и да се такве 
одлуке убудуће морају регулисати само у Скупштини Србије законским путем. Држава је од 
2003. године до 2013. за повезивање стажа радницима дала чак 60 милијарди динара. 
Уплатила је стаж за чак 421.604 радника. За 2013. годину није било новца у буyету, иако је на 
повезивање стажа већ онда чекало најмање 180.000 запослених. 

Љ. Малешевић 
  

За око пола милиона радника просечно уплаћено више од две године 
У Фонду ПИО истичу да је прва одлука о повезивању радног стажа, или попуна рупа у стажу 
коју су направили несавесни послодавци, донета још 2003. године, када је први пут донет 
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Закон о повезивању стажа који се односио на период од 1. јануара 1991. године до 31. 
децембра 2003. У том циклусу је сваком раднику у просеку уплаћено по две године и три 
месеца. После тога је још неколико пута, али уредбама или одлукама, доношена одлука о 
повезивању стажа, и то је чињено све до 2012. године, када је такву праксу зауставио Уставни 
суд Србије. 

 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/svaki-drugi-zaposlen-tehnoloski-visak 

Сваки други запослен технолошки вишак 
 

Једина преостала фабрика из металског комплекса у Новом Саду „Новкабел” преживљава 
тешке дане. У новосадској Фабрици каблова није још направљен план реорганизације, 
премда је 

Агенција за приватизацију још у септембру прошле године раскинула купопродајни уговор с 
кипарским купцем „Ист поинт” због неиспуњавања уговора о продаји. 

– Затворена су два погона за прављење сировина, гранулата ПВЦ и миксер-гуме – каже 
председник синдиката у Фабрици каблова Милутин Лошић. – Купују се сировине лошијег 
квалитета и производи се велика количина отпада. Продају се машине које су могле да раде, а 
купљене су неке које до данас нису направиле ни метар кабла за продају. Уместо  очекиваног 
унапређења пословања после раскида приватизације, очувања вредне имовине, тржишта и 
социјално економског положаја запослених, из месеца у месец ситуација је све гора па се 
поставља питање могућности поновне – успешније приватизације, обезбеђивања наставка 
производње и зарада за запослене. Сумњамо да се руководство фабрике прекомерно задужило 
јер нам плате стижу на време, а фабрика месецима не ради, машине су неупослене. Радници 
долазе на посао, али не раде јер нема сировина, премда постоје уговорени послови. 

Лошић сматра да је због свега тога „Новкабел” добар пример како се фабрика може уништити 
мада има тржиште, перспективу и запослене. 

По његовим речима, о свему су обавештени Агенција за приватизацију и Министарство 
привреде, али одговора нема па ће се запослени организовати да би заштитили „Новкабел” 
који ради готово век.  

– Прошле седмице је био састанак на којем је речено да „Новкабел” неће ићи у стечај, али да 
је обим производње мали у односу на број запослених – 558 радника. Запосленима се нуди 
социјални програм, али га нерадо прихватају па је притисак на њих све већи – наводи Лошић, 
додајући да се прича да је чак 230 радника технолошки вишак. 

Директор „Новкабела” Драган Цветковић негирао је те наводе, рекавши да фабрика ради 
спрам тржишта. 

– Потражња за основним производом – кабловима – није као некада – казао је Цветковић. – 
Морамо се прилагодити новим условима јер у свету нема инвестиција у грађевинарству, а 
каблови су основни у свакој градњи. 

Потврдио је да фабрика још нема план реорганизације, али да се он ради. 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/svaki-drugi-zaposlen-tehnoloski-visak
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– Министарству рада смо се обратили за социјални програм. Не приморавамо раднике да се 
јаве, већ је одлазак на добровољној основи – рекао је директор. 

Није желео да каже с каквим финансијама је „Новкабел” завршио 2014. годину, сматарајући 
да би то било непословно, али је потврдио да је на рачуну Фабрике каблова, која је у 
потпуности у власништву државе, исказан минус. 

З. Делић 
 

 

 


