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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:556345-Simpo-staje-na-zdrave-noge 

„Simpo” staje na zdrave noge 
Jelena STOJKOVIĆ  

Slađan Disić, direktor vranjske kompanije, o početku oporavka našeg najvećeg proizvođača 

nameštaja na jugu Srbije, Nema ni govora o stečaju, jer je usvojen plan finansijske 

konsolidacije 

MERAMA koje je drţava preduzela krajem prošle godine, u saradnji sa rukovodstvom "Simpa", 
udareni su stabilni temelji koji omogućavaju da fabrika u relativno kratkom roku postane trţišno 
odrţivi sistem. Direktor kompanije Slađan Disić (na slici) kaţe da to neće biti jednostavan proces, 
ali je za ovih šest meseci evidentno da "Simpo" kreće putem oporavka. 

Zahvaljujući podršci Vlade i Ministarstva privrede, Fond za razvoj odobrio "Simpu" kredit od pet 

miliona evra, pa je nakon višemesečnog zastoja, 12. januara pokrenuta proizvodnja i počela 

primena nove poslovne politike koja daje rezultate. 

U skladu sa trţišnim potrebama, usvojen je nov asortiman proizvoda, smanjene cene proizvoda kroz 

racionalizaciju troškova i bolju organizaciju rada. Kupcima su ponuđeni proizvodi visokog kvaliteta, 

po pristupačnim cenama koji će biti isporučeni u skladu sa dogovorenim rokovima - objašnjava za 

"Novosti" Disić. 

Iako se ime "Simpo" kao brenda koji se u svetu prozvodnje nameštaja izgovara sa poštovanjem, u 

kompaniji kaţu da je povratak na trţište teţi od osvajanja novih trţišta. 

- To je proces koji zahteva ogroman trud kako bi se dobilo poverenje kupaca i povratila trţišta koja 

smo u međuvremenu izgubili. Višemesečni zastoj u poslovanju drugi proizvođači nameštaja su 

dobro iskoristili i zauzeli taj deo trţišta, što je nama značajno oteţalo povratak - iskren je Disić. 

Dodatni problem u radu javljao se zbog brojnih spekulacija na temu navodnog stečaja. 

- "Simpo" ne ide u stečaj već je u programu finansijske konsolidacije koji je podrţan od Vlade, 

Ministarstva privrede i banaka - objašnjava naš sagovornik. 

OTIŠLO 1.589 RADNIKASOCIJALNI program je iskoristilo 1.589 radnika, a trenutno u matičnom 
preduzeću radi 1.616 dok u povezanim društvima radi 911, odnosno ukupno 2.527 zaposlenih. 

Proizvodnja se odvija u kontinuitetu od januara u svim fabrikama u matičnom preduzeću u Vranju, 

Bujanovcu i Surdulici, i sa nešto manjim kapacitetom u Preševu. Jedino fabrika lameliranog 

nameštaja u Zubinom Potoku ne radi zbog nemogućnosti isporuke repromaterijala i preuzimanja 

gotove robe. 
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Povezana društva u Radovnici, Vranjskoj Banji, Farmi na Vlasini, u Ćićevcu i Kuršumlija, takođe 

rade i ostvaruju bolje rezultate u odnosu na isti period lane. 

- Godinama unazad drţava je pomagala rad "Simpa",konverzijom dugovanja postala je većinski 

vlasnik, pa posle svega ostaje otvoreno pitanje da li kompanija moţe poslovati bez podrške drţave 

koja je poručila da više nema "finansijskih injekcija". 

"Simpo" će od avgusta do decembra pozitivno poslovati, što ne znači da ćemo poslovnu godinu po 
bilansima završiti pozitivno. Razlog za takav očekivani poslovni rezultat leţi u činjenici da smo u 
prvom kvartalu imali visoke troškove na ime isplate zarada radnika, koji su kroz socijalni program 
otišli 15. aprila, a ne 31. decembra prošle godine, kako je prvobitno planirano - pojašnjava Disić. 

 
PRAZNI MAGACINI 

ZANIMLjIVO je da se sada proizvodi isključivo za poznatog kupca i sva proizvedena roba se od 

momenta izlaska iz proizvodnje, a najkasnije u roku od 48 sati isporučuje kupcima. Nema više 

proizvodnje za magacine. 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Hronika/Za-trece-dete-plata-iz-budzeta.sr.html 

За треће дете – плата из буџета 

Предлогом будућег грађанског законика мајке ће имати право на месечну накнаду до 

пунолетства трећег детета, а висина суме из демографског фонда зависиће „од могућности 

буџета Републике Србије” 

Будући српски грађански законик обавезаће државу да подстиче рађање месечном исплатом 
мајкама са троје деце. Мајке ће ово право имати до пунолетства трећег детета, а да ли ће 
месечна сума бити симболична или ће ипак бити нека врста плате за мајке – одлучиће Влада 
Србије, која треба да оснује демографски фонд. 

Грађански законик прописује да та сума треба да буде – у складу са могућностима буџета 
Републике Србије. 

Оснивање демографског фонда биће регулисано посебним прописима, а грађански законик 
обавезује државу, градове и општине да подстичу рађање деце и свим другим мерама – 
пореским, радноправним, стамбеним, економским и социјалним. 

Ретроактивне исплате неће бити, па ће мајке са троје пунолетне деце остати ускраћене за свој 
допринос наталитету. „Минули рад” им неће бити узет у обзир, али ће се труд можда 
исплатити уз помоћ унука. Тек када законик буде усвојен и када се буде знало да ли ће 
месечна накнада бити значајна за кућни буџет, пунолетна деца ових мајки можда ће бити 
подстакнута да раније ступају у брак и оснивају породице са троје деце. 

– Право на месечну надокнаду имаће и жене које већ сада имају троје деце. На пример, ако 
треће дете има 17 година када грађански законик ступи на снагу, мајка ће имати право на 
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надокнаду још годину дана, то јест до пунолетства трећег детета. Ретроактивне исплате неће 
бити – каже Ратко Слијепчевић, члан владине Радне групе за израду грађанског законика. 

Радна група је имала у виду да је неопходно да Србија „обнови свој демографски фонд”, како 
каже Слијепчевић. Међутим, он сада не може да каже колика би била месечна сума коју ће 
мајке добијати, али се слаже да не треба да буде симболична. 

Све мајке које роде треће дете после ступања законика на снагу примаће ову надокнаду 18 
година. Оне које већ имају треће дете примаће накнаду откад законик ступи на снагу до 18. 
рођендана трећег детета. За четврто дете није предвиђен подстицај, јер само треће дете 
доноси новац из буџета. 

Мере за подстицање рађања прописане су чланом 2217 будућег грађанског законика. Писци су 
оценили да ће мајке са двоје деце тако бити подстакнуте да се лакше одлуче на рађање трећег 
детета, јер низак стандард и несигурност радног места нису нарочито подстицајни да би 
четворочлана породица одлучила да се прошири и добије још једног члана. Наравно, право на 
надокнаду неће имати само мајке које су у браку, већ све које су родиле треће дете, без 
обзира на то да ли су деца из једног, два или више бракова, да ли су брачна или ванбрачна. 
Осим тога, разматра се и могућност да ово право буде признато и самохраним очевима са 
троје деце. 

Неће се правити разлика између запослених и незапослених мајки, јер је демографска 
накнада за допринос наталитету предвиђена и за једне и за друге. 

„Мајка и дете уживају посебну заштиту државе”, пише у нацрту грађанског законика, у делу 
који се односи на подстицање рађања деце. 

„Држава и локална самоуправа су дужни да финансијским, пореским, радноправним, 
стамбеним, економским, социјалним и другим мерама и активностима подстичу рађање деце. 
Посебним прописима се уређује подстицање рађања деце, нарочито формирањем 
демографског фонда за стимулисање пожељног наталитета у складу са могућностима буџета 
Републике Србије”, пише у ставовима 2 и 3 члана 2217 будућег грађанског законика. 

Породице са малолетним трећим дететом нестрпљиво ће чекати нови законик, а многе парове 
са двоје деце можда ће баш ова одредба подстаћи на проширење породице. Зато овај закон 
чекају и рођена и још нерођена трећа деца. 

Циљ је да се рађање подстакне конкретном акцијом државе, а не паролама и фразама. 

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

Сума већа од 20.000 динара? 
Пре четири године, када је „Политика” сазнала да писци будућег грађанског законика 
разрађују идеју о демографском додатку за мајке са троје деце, било је речи о суми која не 
сме бити мања од 20.000 динара. Да ли ће тако и бити, одлучиће Влада и Министарство 
финансија посебним прописима. 

Александра Петровић 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/uskoro_zakon_o_socijalnom_preduzetnistvu_.4.html?news_id=304443 

Vulin u Kragujevcu predstavio akcioni plan za preduzeća koja zapošljavaju invalidne radnika 

Uskoro zakon o socijalnom preduzetništvu 

AUTOR: Z. R. 

Kragujevac - Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin najavio je 
da će za društvena preduzeća koja su izuzeta iz privatizacije, a koja zapošljavaju osobe sa 
invaliditetom, biti napravljen akcioni plan koji treba da obezbedi njihov opstanak. 
- Sva ta preduzeća izuzeta su od privatizacije i za svako od njih praviće se poseban program kako 
bismo došli do akcionog plana i saznali šta su njihovi, a šta interesi društva - rekao je Vulin juče u 
kragujevačkoj fabrici Zastava INPRO, kojoj je uručio atest za proizvodnju platformi (rampi) za 
osobe sa invaliditetom. 
On je kazao da su preduzeća koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom izuzeta iz privatizacije 
zahvaljujući zalaganju MInistarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i razumevanju 
ministarstava finansija i privrede. Vulin je istakao da se nada da će brzo biti donet zakon o 
socijalnom preduzetništvu. 
Preduzeće Zastava INPRO, kojem je uručen atest za izradu pokretnih platformi za osobe sa 
invaliditetom, zapošljava oko 230 invalidnih radnika, posluje u okviru Grupe Zastava vozila i 
proizvodi priključna vozila, odnosno automobilske prikolice koje, najvećim delom, izvozi u 
Francusku. 
Direktor Zastave INPRO Branko Veljović rekao je juče da su predviđene početne serije od po deset 
platformi za osobe sa invaliditetom, te će dalja dinamika zavisiti od porudţbina na trţištu. Reč je o 
novom domaćem proizvodu kojim je supstituisan uvoz. 
Ministar Vulin kazao je da će preporučiti svim ustanovama koje su pod ingerencijom ministarstva 
kojem je na čelu da u nabavkama prvenstveno traţe mogućnost da rade sa zaštitnim radionicama i 
drugim firmama koje zapošljavaju osobe sa invaliditetom. On je rekao i da će Fond PIO do kraja 
2015. da reši problem pristupačnosti invalidnim osobama u svim svojim filijalama, kao i da očekuje 
da će to da urade i Nacionalna sluţba za zapošljavanje i Ministarstvo unutrašnjih poslova. 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/penzioneri-napismeno-da-dobiju-koliko-im-se-uzima 

Пензионери написмено да добију колико им се 
узима 
 

Посланици Скупштине Србије усвојили су 26. октобра прошле године Закон о 
привременом уређивању начина исплате пензија по којем сви пензионери чије пензије су 
веће од 25.000 динара од новембра 2014. 

Пензионери написмено да добију колико им се узима 

имају примања мања 22, односно 25 одсто, у зависности од тога колико су раније примали. 
Због тог законског акта већина пензионера затражила је од Уставног суда Србије оцену његове 
уставности, али одговор још нису добили. 

Но, у исто време, више од 700.000 пензионера којима су пензије умањене, тражили су да од 
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање добију ново решење о пензији у 
којем ће бити исказано колико се оне умањују и који је сада износ чека који им у наредне три 
године следује. Пошто су јавно изнети захтеви пензионера остали без реаговања Фонда ПИО, 
односно он није по службеној дужности донео нова решења о сада умањеним правима и 
обавезама пензионера, они су помоћ затражили од заштитника грађана Саше Јанковића. 

Заштитник грађана подржао је пензионере и захтева од Републичког фонда ПИО да без 
одлагања сваком пензионеру ком је Закон о привременом уређивању начина исплате пензије 
умањио примања донесе појединачно решење којим ће утврдити тачан износ који се 
привремено исплаћује, образложи начин обрачуна наведног износа и поучи их о правним 
средствима на које имају право уколико сматрају да решење није донето сагласно закону. 

Пракса је показала да пензионери нису правили добру рачуницу у тренутку када је Закон о 
привременом уређивању начина исплате пензија ступио на снагу, односно да нису знали на 
коју основицу се примењује 22 одсто, а на коју 25, па су се многи разочарали када су добили 
новембарски чек и видели да им је умањење веће од онога што су очекивали. Део пензионера 
је интервенисао код РФ ПИО и испоставило се да рачуница није добро утврђена, а део њих 
узалуд је чекао ново решење. 

Ваља подсетити на то да тај законски акт за око милион пензионера у Србији није донео 
никакве измене, док је за 700.000 њих значио умањење месечног чека. Основица за умањење 
чека била је 25.000 динара и до тог износа никоме није смањивана пензија. Рачуница је 
извођена тако да се од пензије која је затечена у октобру прошле године одузме 25.000 и 
остатак помножи коефицијентом 22. Уколико је износ на чеку био већи од 40.000 динара, онда 
се разлика између њега и 25.000 множила с 25 одсто. Добијена разлика је укупно умањење. 

Од новембра прошле године на чеку за исплату на дну обрасца „извештај кориснику” у 
текстуалном делу одштампан је износ пензије коју пензионер има по решењу, а затим и износ 
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привременог умањења по поменутом закону. За бивше запослене, који једини примају пензије 
из два дела, податак о умањењу пензије приказује се на чеку за други део. 

Љ. Малешевић 
 
  
Рачуница да не буде на дну 
Заштитник грађана тражи од Фонда ПИО да по службеној дужности изда нова решења о 
садашњем, умањеном износу пензија. То би пак значило да Фонд ПИО сада, уместо 
обавештења на дну чека, сваком од 700.000 пензионера достави ново решење с тачном 
рачуницом и образложењем како се до ње стигло. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/kravcenko-nis-vise-nece-deliti-otkaze 

Кравченко: НИС више неће делити отказе 

Генерални директор НИС-а Кирил Кравченко рекао је да је Нафтна индустрија Србије 
остварила боље пословне резултате од конкурената у региону.– НИС је постигао успех без 
обзира на кризу на тржишту, 

НИС остварила боље пословне резултате од конкурената у региону 

и то захваљујући претходним улагањима – истакао је Кравченко. – „Нафтна индустрија Србије” 
је завршила процес отпуштања радника. 

Представљајући Извештај о одрживом развоју Нафтне индустрије Србије за 2014. годину, 
Кирил Кравченко је рекао да је НИС по оствареној оперативној нето добити (63,4 милијарде 
динара) и инвестицијама био бољи од конкуренције. Уплаћено је, каже, 128 милијарди динара 
пореза, што је осам одсто више него 2013. године. По његовим речима, све нафтне компаније 
у региону имале су пад, због неповољног кретања цена гаса и нафте, али је НИС имао мањи 
пад од конкурената јер је у претходних пет година много улагано у стабилност компаније. 

Кравченко је навео да компанија има могућност да и даље напредује, и наглашава да Извештај 
о одрживом развоју, који је ове године урађен пети пут, није само реклама за компанију већ и 
најбољи показатељ акционарима да фирма послује успешно, да ради у складу са законима и 
интересима деоничара. 
По економским показатељима Извештаја о одрживом развоју за 2014. годину, НИС је, између 
осталог, имао раст промета од 0,4 одсто, који је на крају прошле године износио укупно 3,09 
милиона тона, док је извоз порастао два процента. 

НИС је у 2014. имао укупан обим прераде нафте од 3,1 милиона тона, што је било проценат 
више него 2013. године.На име дивиденде, НИС је у буyет Србије 2014. уплатио 3,9 милијарде 
динара, као непореске приходе од имовине, што је 200 милиона више него годину пре. 

Д. Мл. 
Радника има 5.734 
Кравченко је истакао и да је та компанија завршила процес отпуштања радника, али је као 
један од већих проблема с којима се НИС суочава навео „лов” на стручњаке које запошљава та 
фирма од компанија из Србије и региона. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/kravcenko-nis-vise-nece-deliti-otkaze
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– Све теже је задржати људе унутар компаније – каже Кравченко, и додаје да је НИС задржао 
најбољи колективни уговор у региону, а зараде су три и по пута веће него просечне у Србији. 

 
По извештају, НИС је на крају прошле године имао 5.734 радника. 

RTV 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/protest-novinara-ispred-ustavnog-suda_617566.html 

Protest novinara ispred Ustavnog suda 

BEOGRAD -  

Sindikat novinara Srbije (Sinos) i Profesionalno udruženje novinara Srbije (Prouns) 

organizovaće danas protest ispred Ustavnog suda u Beogradu zbog, kako se navodi, upornog 

ignorisanja Inicijative za ocenu ustavnosti Zakona o javnom informisanju i medijima koju su te 

novinarske organizacije podnele Ustavnom sudu u septembru 2014. godine. 

Kako su u saopštenju ocenili Sinos i Prouns, Ustavni sud je jedina institucija koja moţe da spreči 

"dramatične posledice primene Zakona koji će dovesti do masovnog gašenja medija i ugroţavanja 

javnog interesa u oblasti informisanja". 

"Iako Ustav dozvoljava lokalnim samoupravama da osnivaju medije, Zakon o javnom informisanju i 

medijima im to pravo isključuje, dok, s druge strane, to pravo dozvoljava nacionalnim manjinama. 

To će dovesti do paradoksalne situacije da na jugu i obodima Srbije, mediji koji se finansiraju iz 

budţeta Srbije emituju program samo na albanskom i jezicima drugih nacionalnih manjina, dok ce 

građani srpske nacionalnosti ostati uskraćeni za informacije na svom maternjem, srpskom jeziku", 

navodi se u saopštenju. 

Dodaje se da će predstavnici dve novinarske organizacije sutra predati protestno pismo predsednici 

Ustavnog suda Vesni Ilić-Prelić, nakon čega će ispred zgrade te sudske institucije odrţati 

konferenciju za novinare. 

Kako su najavili organizatori, protest ispred zgrade Ustavnog suda počeće u 12.05. 

 

 

 

 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/protest-novinara-ispred-ustavnog-suda_617566.html
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STUDIO B 

http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=122623 

Sertić traži podršku sindikata i radnika za reforme 
vlade » 
Izvor : Tanjug 

Ministar privrede Željko Sertić zatražio je danas podršku radnika i sindikata za reforme koje 
sprovodi Vlada Srbije ali i argumentovanu kritiku da bi se našla najbolja rešenja. 

Sertić je, u razgovoru sa predstvnicima Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS) o 
aktuelnoj situaciji u privredi, privatizaciji i stečaju, kao i problemima radnika preduzeća koja su u 
ovim procesima, rekao da su sindikati i radnici ključni vladini partneri. 

Vaţno je, kazao je, da radnici imaju prave informacije o stanju u fabrikama u kojima su zaposleni, 
što često nije slučaj. 

Kako se navodi u saopštenju resornog ministarstva, ministar Sertić je pokazao razumevanje za 
zabrinutost radnika i podsetio da je Vlada Srbije u cilju zbrinjavanja onih koji će u procesu stečaja 
ostati bez posla obezbedila 16 milijardi dinara za socijalne programe. 

Vlada je donela i odluku o povezivanju staţa za sve radnike preduzeća koja će tokom 2015. godine 
otići u stečaj, kao i za radnike preduzeća u privatizaciji koji su ispunili neki od uslova za penziju, 
ali to pravo nisu mogli da ostvare zbog nepovezanog staţa, rekao je ministar, a navodi se u 
saopštenju. 

Predsednica ASNS Ranka Savić rekla je Tanjugu da je sastanak bio "izuzetno dobar jer su 
predstavnici tog sindikata dobili odgovore na sva pitanja koja su ih interesovala, a tiču se najviše 
preduzeća u restrukturiranju". 

"Sastanak je odrţan na našu inicijativu i na njemu smo mnoge nejasnoće razjasnili. Razgovarali smo 
o onima koji ostaju bez posla i ministar nas je uverio da će mnoga od ovih preduzeća biti kupljena 
iz stečaja i dobar deo ljudi će se vratiti u ta preduzeća koja će naknadno biti privatizovana i 
nadamo se da će to biti tako", kazala je Savić. 

Kako je kazala, jedan od načina kako Ministarstvo privrede pokušava da reši pitanje ovih preduzeća 
u restrukturanju jeste, između ostalog i model zakupa pa da se potom iz zakupa proda firma. 

Savić je rekao da se moţe očekivati da će bez posla ostati oko 30.000 ljudi. 

"Uglavnom smo pričali o preduzećima u restruktiriranju i sudbini oko 30.000 ljudi koji će ostati bez 
posla. To je veliki problem jer su pitanja: da li da uzmem socijalni program ili da ne uzmem jedna 
od najčešćih pitanja koja se poslednjih meseci pojavljuju i dolaze do nas", rekla je Savić. 

Kako je kazala, predstavnici sindikata sa ministrom su razgovarali i o tome koja preduzeća iz 
restuktuiriranja otići u stečaj, a koja imaju šansu da preţive. 

"Zaposleni u preduzećima koja idu u stečaj moraju da se prijave za socijalni program, a moja 
preporuka je da ga uzmu jer ako ne uspeju da uzmu socijalni program ostaju bez njega", kazala je 
Savić. 

Ona je kazala da se sa predstavnicima ministarstva razgovaralo i o problemu povezivanja staţa i da 
su od njega dobili konkretne odgovore. 

http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=122623
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"Drţava preuzima na sebe povezivanje staţa ljudima iz preduzeća u restrukturiranju i biće povezan 
staţ za sve one čija preduzeća odu u stečaj, i svima koji su predali svu potrebnu dokumentaciju PIO 
fondu i imaju jedan uslov.Bez obzira u kom statusu je njihova firma, biće im povezan staţ", kazala 
je Savić nakon sastanka u Ministarstvu privrede. 

Na sastanku je rečeno da će za radnike drugih preduzeća u restruktiriranju, odnosno onih firmi koje 
se bore da ne uđu u stečaj staţ biti naknadno povezan, prenela je Savić. 

"Sada se tek razmatra na koji način i zaposlenima u tim preduzećima da se poveţe staţ, odnosno da 
drţava uplati staţ koji nije povezan", kazala je Savić. 

Ona je kazala da je na sastanku sa ministrom Sertićem bilo reči i o Ţelezari Smederevo navodeći da 
im je preneto da je za nju zaintersovana jedna kineska kompanija, preciznije jedna od četiri 
najveće čeličane u svetu. 

Takođe je bilo reči i o "Lasti" ističući da su sada problemi u tom preduzeću "prilično prevaziđeni i 
da je Lasta izašla iz rizične grupe". 

 

 


