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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:564146-Vulin-Vlada-izdvojila-33-milijarde-dinara-za-

zaposljavanje 

Vulin: Vlada izdvojila 3,3 milijarde dinara za 

zapošljavanje 
Tanjug  

Vlada Srbije izdvojila je ove godine za aktivne mere zapošljavanja 2,8 milijarde dinara i 
još 500 miliona za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, izjavio je danas u Vršcu 
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin 

VRŠAC - Vlada Srbije izdvojila je ove godine za aktivne mere zapošljavanja 2,8 milijarde dinara i još 
500 miliona za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, izjavio je danas u Vršcu Ministar za rad, 
zapošljavanje, boraĉka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin. 

Vulin je prilikom uruĉivanja Ugovora korisnicima sredstava aktivnih mera politike zapošljavanja u 

gradskom muzeju Konkordija istakao da je, prema evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje 

(NSZ), ove godine smanjen broj mladih na njihovoj evidenciji za 8,1 odsto i dodao da država uspeva 

da zaposli i teže zapošljive kategorije. 

"To su ozbiljna sredstva koje je vlada izdvojila za ovu godinu, odnosno znaĉajno veća nego ranijih 

godina i nadam se da ćemo svake godine povećavati koliĉinu novca za one kojima je pomoć potrebna", 

rekao je Vulin. 

Ministar je rekao i da je njemu najdraža mera struĉne prakse, kada poslodavci daju šansu mladima da 

se zaposle. 

"Molim poslodavce - dajte im šansu i progedajte im kroz prste kako bi mogli da uzmu sudbinu u svoje 

ruke" rekao je Vulin. 

On je naglasio da su podaci dobri i da nezaposlenost u Srbiji polako ali sigurno opada. 

Vulin je rekao i da se nova radna mesta ne otvaraju u javnom sektoru, odnosno da se ne pune 

kancelarije i ne povećava birokratija, već se zapošljava u realnom sektoru. 

On je takoĊe rekao da svako ko je otišao iz javnog sektora od poĉetka primene uredbe o zabrani 

zapošavanja to uĉinio kroz penzije ili socijalni program. Kako je dodao, na svakog pojedinca koji je 

napustio javni sektor, zaposlene su dve osobe u realnom sektoru. 

Prema njegovim reĉima, i to je pokazatelj da nam ide na bolje. 

Direktor NSZ u Beogradu Zoran Martinović je kazao da ta služba ima odliĉnu saradnju sa 

Ministarstvom rada i zahvalio ministru Vulinu na obezbeĊivanju znaĉajnih sredstava za zapošljavanje. 

http://www.beta-video.tv/?page=play&id=44597
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:564146-Vulin-Vlada-izdvojila-33-milijarde-dinara-za-zaposljavanje
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:564146-Vulin-Vlada-izdvojila-33-milijarde-dinara-za-zaposljavanje


3 

 

Prema njegovim reĉima, od sredine 2014. godine u Beogradu je sa evidencije NSZ smanjen broj 

nezaposlenih za 3,9 odsto, a povećano zapošljavanje, preko te službe, za 14, 5 odsto. 

On je dodao da su u Vršcu još bolji podaci i da je na evidenciji smanjen broj nezaposlenih za 4,5 odsto, 

a povećano zapošljavanje za 18 odsto. 

Vulin je danas prisustvovao uruĉenju ugovora za subvencionisanje novootvorenih radnih mesta, 

samozapošljavanje i ugovora o sprovoĊenju javnih radova, koje dodeljuje Nacionalna služba za 

zapošljavanje. 

U okviru realizacije mera aktivne politike zapošljavanja NSZ, u Vršcu je dodeljen 41 ugovor o 

samozapošljavanju, 14 ugovora kojima se 71 lice angažuje na sprovoĊenju javnih radova, kao i ugovor 

o dodeli subvencije za 27 novootvorenih radnih mesta kompaniji "Fresenius medical care". 
 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/585561/Penzioneri-na-jesen-pripremaju-protest-i-peticiju 

Penzioneri na jesen pripremaju protest i 
peticiju 

Tanjug  

Penzioneri u Srbiji, nezadovoljni uslovima života, organizovaće na jesen niz aktivnosti, kako bi ukazali 

na svoj težak ekonomski i socijalni položaj, najavili su danas predstavnici Udruženje Sindikata 

penzionera Srbije i ocenili da se priĉom o povećanju penzija pokušava manipulisati starim i bolesnim 

ljudima. 

Penzioneri na jesen pripremaju protest i peticiju 

Kada je reĉ o najavi povećanja plata i penzija, portparol tog udruženja Vladimir Dedić je istakao da se 

penizonerima na taj naĉin manipuliše za potrebe predstojećih izbora u Srbiji i da to udruženje to neće 

dozvoliti. 

 

On je, na konferenciji za štampu, naglasio da penzioneri "ne traže nikakvo povećanje, već samo ono 

što im je protivzakonito i protivustavno oduzeto, smanjenjem penzija." 

 

Dedić je istakao da u Srbiji nisu zadovoljni prosvetari, medicinski radnici, policajci, vojnici, kao ni 

mali broj zaposlenih i dosta nezposlenih, a ostali su samo penzioneri kojima pokušavaju da 

manipulišu, povećanjem penzija, ocenivši da je "reĉ o teškom spinovanju". 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/585561/Penzioneri-na-jesen-pripremaju-protest-i-peticiju
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On je najavio da će zato to udruženje u ĉetvrtak, 27. avgusta organizovati tribinu u Domu sindikata 

pod nazivom "Zaustavimo ekonomsko i pravno nasilje", jer su penzioneri odluĉni da istraju u svojim 

namerama da imaju dostojanstven život i naveo da se samo oko tri odsto budžeta puni od novca 

dobijenog smanjenjem penzija, a da je zbog toga njihova egzistencija ugrožena. 

 

Udruženje Sindikata penzionera Srbije će, nezadovoljni svojim položajem, u oktobru organizovati 

veliki protest, najavio je predsednik Udruženje Sindikata penzionera Srbije Milorad Vujasinović. 

 

On je takoĊe rekao da će to udruženje od 1. septemba poĉeti da, u okviru peticije, sakuplja popise za 

izmene ili donošenje novog zakona o porezu na imovinu, jer je porez od dva odsto godišnje po 

kvadratu stana veliko opterećenje za penzionere kojima su penzije smanjene. 

 

Vujasinović je rekao da porez mora da se plati, ali da je ustavom zagarantovano da mora da se uvaži 

ekonomska situacija u kojoj se nalazi poreski obveznik. 

 

Porezi u Srbiji, kako je istaknuto, veći su 10 puta od poreza u Nemaĉkoj, a istovremeno su penzije 

smanjene, a struja i komunalije poskupeli. To, kako su istakli predstavnici penzionara, nikada nije 

bilo u istoriji Srbije i Vlada mora da naĊe drugi naĉin da puni budžet, a ne uzimajući od onih koji su 

godinama po zakonu izdvavajali za doprinose, a sada im se od toga nezakonito uzima. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/585478/Deficit-budzeta-Srbije-na-kraju-jula-346-miijardi-dinara 

Deficit budžeta Srbije na kraju jula 34,6 
miijardi dinara 

Beta  

Deficit budžeta Srbije na kraju jula iznosio je 24,2 miliade dinara, a zajedno sa rashodima za 

projektne zajmove 34,6 milijardi dinara, saopštilo je danas Ministarstvo finansija. 

Deficit budžeta Srbije na kraju jula 34,6 miijardi dinara 

U julu su prihodi republiĉkog budžeta bili 85,2 milijardi, a rashodi 83 milijarde, tako da je suficit 

iznosio 2,2 milijarde dinara. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/585478/Deficit-budzeta-Srbije-na-kraju-jula-346-miijardi-dinara
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Poreski prihodi u julu iznosili su 76,6 milijardi dinara. Naplata poreza na dodatu vrednost (PDV) bila 

je 39,6 milijardi dinara, što je meseĉni rekord u 2015. godini, a od akciza je naplaćeno 24,7 milijardi 

dinara. 

  

Neporeski prihodi iznosili su 8,4 milijarde, a donacije 200 miliona dinara. 

Rashodi budžeta, kako je saopšteno, bili su manji nego u junu uglavnom zbog manjeg iznosa za 

otplatu kamata. Razlika je delimiĉno ublažena povećanjem rashoda za socijalnu zaštitu, zbog isplate 

otpremnina radnicima preduzeća u restrukturiranju, većim kapitalnim izdacima i većim izdacima po 

osnovu garancija. 

  

Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (Fond PIO, RFZO, NSZ i fond SOVO) 

iznosili su 18,7 milijardi dinara, a najveći deo se odnosi na dotacije za isplatu penzija - 16,6 milijardi 

dinara. Na isplatu plata zaposlenima utrošeno je 18,7 milijardi dinara. 

  

Na nivou opšte države budžetski defciti za sedam meseci ove godine iznosio 39,4 milijardi dinara, a 

samo u julu ĉetiri milijarde dinara. 

  

- Bolji rezultat od planiranog sa prihodne strane u najvećoj meri posledica je visoke uplate dividendi i 

dobiti javnih preduzeća u iznosu od oko 27 milijardi dinara. Bolja od oĉekivane je i naplata poreskih 

prihoda, pre svega PDV-a, akciza na duvanske proizvode i derivate nafte i doprinosa. Sa rashodne 

strane najveći efekat je imalo slabo izvršenje kapitalnih izdataka, kao i otpremnina za radnike 

preduzeća u restrukturiranju - navelo je Ministarstvo finansija. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/585468/Prosecna-zarada-u-julu-u-Srbiji-45601-dinar 

Prosečna zarada u julu u Srbiji 45.601 dinar 

Beta  

Proseĉna neto zarada u Srbiji isplaćena u julu 2015. iznosila je 45.601 dinar, što je nominalno više za 

2,3 odsto nego prethodnog meseca, a realno je povećanje od 3,2 odsto, saopštio je danas Republiĉki 

zavod za statistiku. 

Proseĉna zarada u julu u Srbiji 45.601 dinar 

Zajedno sa porezima i doprinosima proseĉna zarada je bila 62.687 dinara i nominalno je za 2,3 odsto 

veća nego u junu, a realno je veća za 3,2 odsto. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/585468/Prosecna-zarada-u-julu-u-Srbiji-45601-dinar
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U poreĊenju sa julom 2014. godine, proseĉna neto zarada nominalno jeveća za 0,9 odsto i realno 

manja za 0,1 odsto, dok je proseĉna bruto zarada nominalno veća za 0,5 odsto i realno manja za 0,5 

odsto. 

  

Proseĉna neto zarada isplaćena od januara do jula 2015. godine, u poreĊenju sa proseĉnom zaradom 

isplaćenom u istom prošlogodišnjem periodu nominalno je manja za 0,2 odsto i realno za 1,5 odsto, a 

proseĉna bruto zarada nominalno je manja za 0,5 odsto i realno za 1,8 odsto. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/585432/Ponisteni-postupci-privatizacije-devet-preduzeca-u-Srbiji 

Poništeni postupci privatizacije devet 
preduzeća u Srbiji 

Beta  

Agencija za privatizaciju poništila je danas postupke privatizacije devet preduzeća u Srbiji jer nije bilo 

zainteresovanih kupaca. 

Poništeni su pozivi za prikupljanje ponuda za kupovinu kapitala "Industrije obuće Beograd", 

poljoprivrednih gazdinstava "Dragan Marković" iz Obrenovca, "Dolovo" iz Dolova, "Bratstvo i 

jedinstvo" iz Neuzine, "Omoljica" iz Omoljice, "Seme Tamiš" iz Panĉeva i "Armature" iz 

Aleksandrovca. 

  

Neuspešan je bio i pokušaj prodaje imovine preduzeća "Nevena" iz Leskovca i "Branko Perišić" iz 

Kruševca. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Sve-bajno-a-firma-ide-u-stecaj.sr.html 

ОДГОВОР ЧЕДОМИРУ ЈОВАНОВИЋУ 

Све бајно, а фирма иде у стечај 
На судску одлуку Привредног суда у Панчеву, коју је „Политика” цитирала, а у којој стоји да је 

13. јула покренут претходни стечајни поступак у предузећу „Силоси” у Ковину, у власништву 

компанија „Агропослови” и СХСФ, иза којих је стајао лидер Либерално-демократске партије 

Чедом,ир Јовановић и његова супруга Јелена”, врли бизнисмен Чедомир Јовановић узвратио је 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/585432/Ponisteni-postupci-privatizacije-devet-preduzeca-u-Srbiji
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Sve-bajno-a-firma-ide-u-stecaj.sr.html
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опсенама, потврђујући оно што смо и до сада знали – да је у сукобу са чињеницама. У 

Јовановићевом свету, предузеће „Силос Ковин” „у овом тренутку... бележи најбоље пословне 

резултате у региону”. 

Баш лепо, али Привредни суд у Панчеву вели да је иста фирма од 13. јула у предстечајном 
поступку због неизмиреног кредита у чијем је узимању „солидарно”, са блиским му фирмама, 
учествовао и сам Јовановић. 

У судском решењу, поновимо, пише да су кредит од 200.000 евра, у новембру 2014. од Марфин 
банке узели београдски „Агропослови”, а да су Чедомир и Јелена Јовановић, „Силос Ковин” и 
фирма СХСФ играли улогу „солидарних дужника”. Имовина „Силоса”, који је био у власништву 
„Агропослова”, стављена је под хипотеку. 

Не зна се какво је јемство за кредит дао Јовановић, али он ударнички тврди, нејасно у ком 
својству, да „обавезе које имамо на основу датог јемства не могу, нити утичу на редовно 
пословање и биће регулисане као и све досадашње”. 

Како су „регулисане” досадашње обавезе и како то утиче на пословање „Силоса” – о којем, како 
изгледа, Јовановић и даље говори као да га поседује – види се, опет, из тврдоглавог решења 
панчевачког суда. Рачун је у блокади „120 дана” услед „трајније неспособности плаћања”. 
Марфин банка није могла да наплати дуг. Отворен је предстечајни поступак и забрањено је 
располагање имовином предузећа. И да, Јелена Јовановић више није директор. 

Чедомир Јовановић тврди и да су, док је он био власник „Агропослова”, „апсолутно поштоване” 
све финансијске обавезе, а „посебно према кредиторима”. То, каже, важи и за кредит Марфин 
банке, „који је ’Агропословима’ доспео на наплату 11 месеци пошто сам из њих изашао”, у 
септембру 2014. 

Решењем Привредног суда у Београду, међутим, Чедино чедо „Агропослови” су у стечају од 21. 
јула 2015. управо због кредита Марфин банке, који је очито доспео знатно раније него што 
Јовановић тврди. Већ у мају ове године. 

Тих 200.000 евра прави су ситниш у односу на укупни дуг „Агропослова”. „Рачун дужника је у 
непрекидној блокади од 12. 2. 2015.”, односно „162 дана” у тренутку стечаја, а „износ блокаде је 
174.261.676,20 динара”, констатовао је суд. Или, по слободној рачуници, око 1,450 милиона 
евра. 

Дакле, ако је Чедомир Јовановић, како тврди, као газда „Агропослова” плаћао све обавезе до 
краја септембра 2014., како то да је фирма, на челу с његовом супругом, непуних пет месеци 
касније, у фебруару 2015., догурала до блокаде рачуна због дуга од скоро милион и по евра. 
Задивљујуће. 

А сада о власништву. Чедомир Јовановић сугерише да од септембра 2014., када је „продао” 
„Агропослове”, није имао никакве везе са том фирмом. Документи АПР, међутим, показују да је 
Чеда Јовановић поседовао „0,15 одсто” капитала „Агропослова” до 27. фебруара ове године, 
када га је пренео својој супрузи Јелени. Дакле, Јовановићи су све до пада „Агропослова” у 
стечај имали удео у власништву, ма колико незнатан формално био. 

Много је занимљивије како су, с јесени прошле године, „Агропослове”, по АПР, за кратко 
време, као „врућ кромпир”, из руке у руку пребацивали Чедомир Јовановић и београдске 
фирме СХСФ и BH Chemichal industry. 
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Прво је, 19. септембра 2014, СХСФ 99,85 одсто оснивачког капитала „Агропослова” пренео на 
Чедомира Јовановића, који је, како и сам тврди, већ после десет дана, тај, очито много жељени, 
власнички удео „продао” BH Chemichal industry. Ту промену, АПР регистровао је 16. октобра 
2014. 

О веродостојности ове трговине капиталом и њених учесника довољно говори чињеница да су 
исти актери недуго затим, „солидарно” – или, српски речено повезани као црева – од Марфин 
банке узели кредит који нису могли да врате, што је „Агропослове” отерало у стечај, а ковински 
„Силос” на праг стечаја. Како то, ако иза свих њих није стајао врли бизнисмен Чедомир 
Јовановић? 

Радоша Милутиновић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/predlozen_bankrot_fabrike.4.html?news_id=306970 

Dugovi Metal sistema dvostruko veći od vrednosti firme 

Predložen bankrot fabrike 
AUTOR: Z.R. 

- Na juĉerašnjem roĉištu u Privrednom sudu u Kragujevcu okonĉano je razmatranje finansijskog 

izveštaja fabrike Metal sistemi u steĉaju. UtvrĊeno je da imovina preduzeća vredi oko 1,3 milijardi, a 

da dugovi "teže" 2,4 milijarde dinara, tako da je Agencija za privatizaciju, koja je steĉajni upravnik 

Metal sistema, zakljuĉila da ne postoje uslovi za reorganizaciju preduzeća, već da mora da bude 

proglašen bankrot fabrike. 

Oĉekuje se da će bankrot Metal sistema da bude proglašen nakon 3. septembra, kada istiĉe 60 dana 
od pokretanja steĉajnog postupka u toj firmi. Posle proglašenja bankrota, imovina Metal sistema će 
biti ponuĊena zainteresovanim kupcima. Ranije je za imovinu te kragujevaĉke firme koju ĉine fabrika 
krupnih lanaca nekadašnje Industrije "Filip Kljajić" i Zastava procesna oprema, bilo zainteresovano 
više domaćih i inostranih kompanija. 

 
Ministar odbrane Bratislav Gašić prilikom prošlonedeljnog boravka u Kragujevcu najavio je 
mogućnost da Zastava oružje preuzme deo programa i opreme Metal sistema, o ĉemu je naš list već 
pisao. Poslovodstva Zastave oružja i Metal sistema proletos su, podsetimo, potpisala sporazum "tri L", 
kojim je bilo predviĊeno da oružari preuzmu opremu za proizvodnju lanaca ("Lanĉaru"), laboratoriju i 
liniju i laser za proizvodnju procesne opreme "Metal sistema". Agencija za privatizacija je, meĊutim, 
dozvolila Zastavi oružju da preuzme samo savremenu laboratoriju za ispitivanje metala. 

 
 Javnosti je još uvek nepoznato da li je ministar Gašić promenio odluku Agencije i odobrio oružarima 
preuzimanje fabrike krupnih lanaca, koja je svojevremeno bila jedan od najvećih šumadijsko-
pomoravskih izvoznika, pošto je više od 80 odsto proizvodnje tehniĉkih i galovih lanaca prodavala u 
nekoliko desetina zemalja širom sveta. Fabrika lanaca, u ĉiju rekonstrukciju i opremanje je, pre 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/predlozen_bankrot_fabrike.4.html?news_id=306970
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nekoliko godina, uloženo više od deset miliona evra i danas , tvrde u Metal sistemima, ima tržište 
kako u zemlji, tako i u inostranstvu, pa se oĉekivalo da će država saĉuvati tu proizvodnju. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/visak_500_sekretara_u_osnovnim_skolama.55.html?news_id=306958 

Unija sindikata prosvetnih radnika kritikuje izmenjene pravilnike o finansiranju obrazovnih 

ustanova 

Višak 500 sekretara u osnovnim školama 
AUTOR: V.A. 

Izmenama pravilnika o finansiranju osnovnih i srednjih škola Ministarstvo prosvete je otvorilo 

Pandorinu kutiju, jer će tehnoloških viškova biti i meĊu nenastavnim osobljem. Samo u osnovnim 

školama 500 sekretara će biti višak, jer dve trećine tih obrazovnih ustanova ima do 24 odeljenja, zbog 

ĉega nemaju pravo na jednog sekretara, izjavila je juĉe Jasna Janković, predsednica Unije sindikata 

prosvetnih radnika Srbije. 

Ona je rekla da pomenuti pravilnik diskriminiše sekretare u odnosu na drugo nenastavno osoblje u 
osnovnim školama i zatražila da se primena ovog dokumenta odloži. Ona je navela i nelogiĉnost da u 
srednjim školama na 12 odeljenja ide jedan sekretar i upitala da li je obim posla u osnovnim i 
srednjim školama toliko razliĉit da bi postojale ovakve razlike.  

Zvonimir Jović, iz Unije sindikata prosvetnih radnika, kaže da su prema ranijem pravilniku direktori 
škola bili vezani za broj odeljenja i pratili sudbinu ostalih zaposlenih, dok se sada povećava broj 
direktora, kao i njihovih pomoćnika. Jasna Janković je navela da će se meĊu tehnološkim viškovima 
naći i pedagozi i psiholozi iz srednjih škola, ĉiji je norma zbog novog pravilnika smanjena. Novi 
pravilnik ukinuo je medijatekare, koji se nigde ne pominju, a smanjen je i broj logopeda, tvrde u Uniji. 

- Novi pravilnici o finansiranju treba da se rade po okonĉanju procesa racionalizacije mreže škola, a 
normativi treba da budu definisani na osnovu novoformiranih, ukrupnjenih škola, a ne prema neĉijoj 
projekciji koliko bi ljudi trebalo izbaciti iz sistema. Ovakvim potezima neće se ostvariti uštede, a 
izazvaće se haos u školama - poruĉila je Jankovićeva. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/penzije-da-se-vrate-na-staro-ne-da-se-povecaju 

Пензије да се врате на старо, не да се 
повећају 
 

Пензионери у Србији, незадовољни условима живота, организоваће на јесен низ 
активности, како би указали на свој тежак економски и социјални положај, 
најавили су представници 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/visak_500_sekretara_u_osnovnim_skolama.55.html?news_id=306958
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/penzije-da-se-vrate-na-staro-ne-da-se-povecaju
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Удружење Синдиката пензионера Србије и оценили да се причом о повећању пензија покушава 
манипулисати старим и болесним људима. 

Када је реч о најави повећања плата и пензија, портпарол тог удружења Владимир Дедић је 
истакао да се пенизонерима на тај начин манипулише за потребе предстојећих избора у Србији 
и да то удружење то неће дозволити. Он је, на конференцији за штампу, нагласио да 
пензионери „не траже никакво повећање, већ само оно што им је противзаконито и 
противуставно одузето, смањењем пензија.” 

Удружење Синдиката пензионера Србије ће, незадовољни својим положајем, у октобру 
организовати велики протест, најавио је председник Удружења Милорад Вујасиновић. Он је 
такође рекао да ће то удружење од 1. септемба почети да, у оквиру петиције, сакупља пописе за 
измене или доношење новог закона о порезу на имовину, јер је порез од два одсто годишње по 
квадрату стана велико оптерећење за пензионере којима су пензије смањене. Вујасиновић је 
рекао да порез мора да се плати, али да је уставом загарантовано да мора да се уважи 
економска ситуација у којој се налази порески обвезник. Порези у Србији, како је истакнуто, 
већи су 10 пута од пореза у Немачкој, а истовремено су пензије смањене, а струја и комуналије 
поскупели. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/prosecna-plata-u-sloveniji-kao-tri-srpske 

Просечна плата у Словенији као три српске 
 

Највише плате у земљама бивше Југославије су у Словенији и Хрватској, најниже у 
Македонији и Србији, а између њих су се сместила примања запослених иу Црној 
Гори и Републици 

Разлике у просечним примањима су приличне 

Српској. Разлике у просечним примањима су приличне, а за једну просечну плату у Словенији 
ради три радника у Македонији, а скоро исто толико и у Србији. Ипак, плате запослених у овом 
региону ниже су него у Европској унији, чак и када су Словенија и Хрватска у питању, јер су 
просечна месечна примања углавном виша од 2.000 евра. 

Наиме, просечна нето зарада у Србији, исплаћена у јулу износила је 45.601 динар, што је 
последњег дана прошлог месеца било око 380 евра, док је Словенији просечно месечно 
примање запоселног било око 1.000 евра. По висини зараде, одмах после Словеније је 
Хрватска, где је просечна нето плата за око трећину мања и у јуну ове године износила је око 
770 евра. Релативно слично зарађују запоселни у Црној Гори и Републици Српској  јер је 
просечна нето зарада у јулу у Црној Гори била  476 еура, а у РС је просечна месечна нето плата 
износила 834 конвертибилне марке, односно 426 евра. Најмање зарађују запоселни у 
Македонији јер је просечна просечна нето зарада око 350 евра. 

У Србији је, како је саопштено из Републичког завода за статистику прошломесечна просечна 
бруто зарада (с порезом и доприносом), у односу на јунску номинално била већа 2,3 одсто, а 
реално 3,2 одсто, док је у односу на јулску просечну нето зараду из прошле године овогодишња 
јулска просечна нето зарада номинално већа 0,5 одсто, али је реално за толико мања. Дакле, 
износ у динарима јесте већи него прошлог јула, али се за тај новац не може се купити исто као у 
јулу прошле године. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/prosecna-plata-u-sloveniji-kao-tri-srpske
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Висина просечне зараде у региону није се значајно променила у односу на мај ове године, када 
је просечна плата у Словенији била 1.008 евра, у Хрватској око 750, у Црној Гори 481 евро, 
Босни и Херцеговини 424, а у Македонији око 355 евра. Будући да је у Србији је просечна нето 
зарада у мају ове године била 43.964 динара, односно 366 евра, просечне зараде исплаћене у 
јулу  више су за око 15 евра него тада, а треба рећи и да је просечна зарада исплаћена у мају и 
номинално и реалано била мања од оне исплаћене у априлу и то за 3,6 одсто, односно 3,3 одсто. 

Дакле, од земаља бивше Југославије, највише зарађују становнции Словеније и Хрватске, две 
земље које су у Европској унији, док су коверте најтање у Македонији и нашој земљи. Наравно, 
у Словениј и Хрватској више су и цене, пре свега комуналних услуга, али су многе друге веома 
сличне онима у нашој земљи. Тако је литар бензина у Србији око 140 динара, или 1,15 евра, а у 
Словенији 1,28 евра, па се с просечном платом у Србији може наточити 327 литара горива, а у 
Словенији запослени који прима просечну зараду може да наточи чак 780 литара бензина. Што 
се тича цена основних животних намерница, оне су у веома сличне у региону, али је потпуно 
јасно да се с просечном платом  може много више купити у Хрватској, рецимо, него у нашој 
земљи или Црној Гори. Цене хлеба су сличне, око једног евра, сличне су и цене свињског меса, 
иако разлика има. Тако је у Хрватској и Македонији килограм свињског меса око пет евра, у 
Србији око четири , а у Црној Гори испод четири евра за килограм. С просечном платом 
запослени у Хрватској може да купи око 150 килограма свињског меса, у Македонији упола 
мање, а у Србији око 95 килогрма свињетине.  

Д. Млађеновић 
  

Цене не прате зараде 
За литар млека у Македонији и нашој земљи треба око 80 центи. Зато га потрошачи и у 
Хрватској и Црној Гори плаћају мање, па ће, без обзира на висину просечних примања у овим 
земљама, млеко бити далеко чешће на трпезама у Хрватској и Црној Гори него у Србији и 
Македонији. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/nema-produzenja-roka-za-privatizaciju 

Нема продужења рока за приватизацију 
 

Министар привреде Жељко Сертић разговарао је са представницима мисије 
Међународног монетарног фонда о досадашњем току приватизације, судбини 17 
стратешких компанија 

којима је продужен рок за приватизацију, пословању јавних предузећа, као и законима који су 
у припреми, пре свих, закону о улагањима. 

Министар Сертић упознао је шефа мисије ММФ Џејмса Руфа са активностима и напорима које 
Министарство привреде предузима како би поступак приватизације био окончан и нагласио да 
продужетака рокова за приватизацију неће бити, саопштено је из тог министарства. Делегацији 
ММФ је, такође, објашњено да држава више не финансира јавна предузећа и да она сама 
измирују обавезе плаћања електричне енергије, гаса, пореза… 

“То се, на крају крајева, видело и кроз приходе у буyету, што је до недавно било незамисливо”, 
објаснио је Сертић. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/nema-produzenja-roka-za-privatizaciju
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Представници ММФ су се посебно интересовали за пообољшање пословне климе у Србији и 
заложили за што скорије усвајање закона о улагањима. Министар Сертић их је обавестио да се 
увајање овог закона може очекивати у наредних неколико недеља и најавио промену низа 
прописа који ће унапредити привредни амбијент. 

„Осим закона о улагању, припремамо и низ закона који ће поправити привредно окружење, 
као што су закон о споразумном финанијском реструктурирању, измене закона о Агенцији за 
лиценцирање стечајних управника, нови закон о стечају, закон о привременим ограничењима 
права. Циљ је да створимо амбијент добар за пословање и домаћих и страних инвеститора”, 
истакао је министар привреде. 

AKTER 

http://www.akter.co.rs/27-drutvo/print-138235-usps-umesto-vlade-odlu-uje-mmf.html 

USPS: UMESTO VLADE ODLUČUJE MMF 
FoNet  

Udruženje sindikata penzionera Srbije izražava energiĉan protest povodom najave da će o penzijama i 

platama u Srbiji, umesto legalno izabrane Vlade odluĉivati MeĊunarodni monetarni fond (MMF) 

Sindikata postavlja pitanje Vladi, da li su graĊani ove zemlje, meĊu njima i ogromnim delom 
penzioneri, glasali za MMF, ili za Aleksandra Vuĉića, kome su dali poverenje na osnovu ogromnog 
broja predizbornih obećanja, od kojih najveći broj, za skoro ĉetiri godine, nažalost, nije ispunjen, 
ocenio je taj sindikat. 

Ĉinjenica da sada o našim na zakonu steĉenim penzijama treba da odluĉuje strani faktor, ukazuje da 
su ta predizborna obećanja grubo pogažena i da su penzioneri teško prevareni, konstatuje se u 
saopštenju. 
 
prema opceni sidikata penzionera, Vlada Srbije je jedna od retkih u okruženju koja je prihvatila 
diktate MMF i na taj naĉin izgubila finansijski suverenitet i nezavisnost u  
voĊenju ekonomske politike zemlje. 

 
U saopštenju se podseća da Vlade Slovenije, MaĊarske nisu dozvolile ljudima iz MMF da im kroje 
finansijsku sudbinu. 

To što se vlast hvali fiskalnom konsolidacijom, a ne privrednim rastom, u ĉemu, nažalost, ima 
podršku i izvesnog broja agresivno medijski eksponiranih ekonomista, mala je uteha za više od 700 
hiljada opljaĉkanih graĊana kojima su protivustavno smanjenje penzije, istiĉe se u saopštenju. 

Sindikat didaje da vreme pokazuje da osim fiskalnog efekta nema drugih pokazatelja da se privreda 
oporavlja. Naprotiv. Najavluju se nova otpuštanja; u prosveti, zdravstvu, državnoj upravi, 
pravosuĊu,stižu poskupljenja vitalnih artikala, poreza, struje. 

Udruženje sindikata penzionera Srbije ocenilo je licemernim pokušaje da se umesto vraćanja penzija 
na zakonom utvrĊen nivo, obećavaju nekakve povišice, koja se mere ponižavajućim sumama od 
nekoliko stotina dinara, ĉime se vreĊa dostojanstvo i zdrav razum graĊana, istiĉe se u saopštenju. 

http://www.akter.co.rs/27-drutvo/print-138235-usps-umesto-vlade-odlu-uje-mmf.html
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N1 info 

http://rs.n1info.com/a87428/Vesti/Protest-penzionera.html 

Penzioneri najavljuju protest: Premijer 
manipuliše nama 

Penzioneri u Srbiji, nezadovoljni uslovima života, organizovaće na jesen niz aktivnosti, 

kako bi ukazali na svoj težak ekonomski i socijalni položaj, najavili su danas 

predstavnici Udruženje Sindikata penzionera Srbije i ocenili da se pričom o povećanju 

penzija pokušava manipulisati starim i bolesnim ljudima. 

Kada je reĉ o najavi povećanja plata i penzija, portparol tog udruženja Vladimir Dedić je istakao da se 

penizonerima na taj naĉin manipuliše za potrebe predstojećih izbora u Srbiji i da to udruženje to neće 

dozvoliti. 

On je, na konferenciji za štampu, naglasio da penzioneri ne traže nikakvo povećanje, već samo ono što 

im je protivzakonito i protivustavno oduzeto, smanjenjem penzija. 

Dedić je istakao da u Srbiji nisu zadovoljni prosvetari, medicinski radnici, policajci, vojnici, kao ni 

mali broj zaposlenih i dosta nezposlenih, a ostali su samo penzioneri kojima pokušavaju da 

manipulišu, povećanjem penzija, ocenivši da je "reĉ o teškom spinovanju". 

On je najavio da će zato to udruženje u ĉetvrtak, 27. avgusta organizovati tribinu u Domu sindikata 

pod nazivom "Zaustavimo ekonomsko i pravno nasilje", jer su penzioneri odluĉni da istraju u svojim 

namerama da imaju dostojanstven život i naveo da se samo oko tri odsto budžeta puni od novca 

dobijenog smanjenjem penzija, a da je zbog toga njihova egzistencija ugrožena. 

Veliki protest u oktobru 

Udruženje Sindikata penzionera Srbije će, nezadovoljni svojim položajem, u oktobru organizovati 

veliki protest, najavio je predsednik Udruženje Sindikata penzionera Srbije Milorad Vujasinović. 

On je takoĊe rekao da će to udruženje od 1. septemba poĉeti da, u okviru peticije, sakuplja popise za 

izmene ili donošenje novog zakona o porezu na imovinu, jer je porez od dva odsto godišnje po 

kvadratu stana veliko opterećenje za penzionere kojima su penzije smanjene. 

Vujasinović je rekao da porez mora da se plati, ali da je ustavom zagarantovano da mora da se uvaži 

ekonomska situacija u kojoj se nalazi poreski obveznik. 

Porezi u Srbiji, kako je istaknuto, veći su 10 puta od poreza u Nemaĉkoj, a istovremeno su penzije 

smanjene, a struja i komunalije poskupeli. To, kako su istakli predstavnici penzionara, nikada nije 

http://rs.n1info.com/a87428/Vesti/Protest-penzionera.html
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bilo u istoriji Srbije i Vlada mora da naĊe drugi naĉin da puni budžet, a ne uzimajući od onih koji su 

godinama po zakonu izdvavajali za doprinose, a sada im se od toga nezakonito uzima. 

http://rs.n1info.com/a87504/Biznis/Povecanje-penzija-jedni-zadovoljni-drugi-bi-da-strajkuju.html 

Povećanje penzija, jedni zadovoljni, drugi bi da 
štrajkuju 

Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će izvesno biti povišica plata i penzija, 

iako će se o tome sa misijom MMF-a razgovarati tek krajem oktobra. 

Da su penzije liĉna imovina, steĉeno i neotuĊivo pravo poruĉuju iz Udruženja sindikata penzionera 

Srbije i država nema prava da uskraćuje ono u šta su, kažu, ulagali gotovo celog života. Zato, uz najave 

da će penzije biti veće, poverenja je u obećanja vlasti, sve manje. 

„Mi ne tražimo, uvek ponavljamo, ne tražimo nikakvo povećanje, tražimo što nam je nezakonski 

oduzeto, da nam to vrate. Neka povećavaju onima koji imaju malo, a ima mnogo penzionera koji 

imaju malo“, kaže Milorad Vujasinović, predsednik Udruženja sindikata penzionera Srbije. 

 Penzioneri najavljuju protest: Premijer manipuliše nama 

Muĉi ih pitanje gde je nestao novac koji je uplaćivan PIO fondu, kako su penzije postale deo budžeta i 

u kojoj zemlji Evropske unije je to sluĉaj, ali i zašto Ustavni sud još uvek nije odgovorio na njihov 

zahtev o oceni ustavnosti odluke o smanjivanju penzija. 

„Mi nismo Vuĉiću u džep uplaćivali godinama i decenijama doprinose, da bi Vuĉić rekao, ja ću to i 

taĉka. Nismo. Mi smo uplaćivali po Ustavu i zakonima u Penzijski fond“, kaže Vladimir Dedić, 

Udruženje sindikata penzionera. 

Sebe vide kao najĉešću taĉku u koju vlast cilja kada na red doĊu mere štednje. Penzioneri ocenjuju da 

je njihov životni standard u konstantnom padu, a da je teret krize ozbiljno narušio i celokupni 

penzioni sistem. Ipak, ekonomisti kažu da na dalje treba biti oprezan kada je reĉ o visini visina i plata 

i penzija. 

„Transferi koji idu iz budžeta ka Fondu su jedan od kljuĉnih izvora prihoda, jer doprinosi koji 

poslodavci uplaćuju nisu dovoljni. Dakle, na srednji odnosno na dugi rok važno je smanjiti uĉešće tih 

trasfera u okviru BDP-a“,objašnjava Mališa Đoković, vanredni profesor Beogradske Bankarske 

akademije. 

Ima i onih koji su s najavama Aleksandra Vuĉića o povećanju penzija zadovoljni. Iz Udruženja 

penzionisanih radnika MUP-a Srbije, potencijalno povećanje od jedan do dva procenta ocenjuju kao 

dobru vest. 

http://rs.n1info.com/a87504/Biznis/Povecanje-penzija-jedni-zadovoljni-drugi-bi-da-strajkuju.html
http://rs.n1info.com/a87428/Vesti/Protest-penzionera.html
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Delegacija MMF-a je nakon razgovora s predstavnicima Vlade Srbije dala saglasnost da se o mogućem 

povećanju plata i penzija razgovara. Da li će do tog povećanja plata i penzija doći znaće se tek nakon 

razgovora koji će se održati takoĊe u Beogradu, u oktobru mesecu. 

 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/2017007/Penzioneri+na+jesen+pripremaju+protest+i+peti

ciju.html 

Penzioneri na jesen pripremaju protest i 

peticiju 

UTORAK 
Penzioneri u Srbiji, nezadovoljni uslovima života, organizovaće na jesen niz aktivnosti, kako bi ukazali 
na svoj težak ekonomski i socijalni položaj, najavili su predstavnici Udruženje Sindikata penzionera 
Srbije i ocenili da se priĉom o povećanju penzija pokušava manipulisati starim i bolesnim ljudima. 

Kada je reĉ o najavi povećanja plata i penzija, portparol tog udruženja Vladimir Dedić je istakao da se 

penizonerima na taj naĉin manipuliše za potrebe predstojećih izbora u Srbiji i da to udruženje to neće 

dozvoliti, prenosi Tanjug. 

Dedić je, na konferenciji za štampu, naglasio da penzioneri "ne traže nikakvo povećanje, već samo ono 

što im je protivzakonito i protivustavno oduzeto, smanjenjem penzija". 

Dedić je istakao da u Srbiji nisu zadovoljni prosvetari, medicinski radnici, policajci, vojnici, kao ni 

mali broj zaposlenih i dosta nezposlenih, a ostali su samo penzioneri kojima pokušavaju da 

manipulišu, povećanjem penzija, ocenivši da je "reĉ o teškom spinovanju". 

Najvljuje da će zato to udruženje u ĉetvrtak, 27. avgusta organizovati tribinu u Domu sindikata pod 

nazivom "Zaustavimo ekonomsko i pravno nasilje", jer su penzioneri odluĉni da istraju u svojim 

namerama da imaju dostojanstven život i naveo da se samo oko tri odsto budžeta puni od novca 

dobijenog smanjenjem penzija, a da je zbog toga njihova egzistencija ugrožena. 

Udruženje Sindikata penzionera Srbije će, nezadovoljni svojim položajem, u oktobru organizovati 

veliki protest, najavio je predsednik Udruženje Sindikata penzionera Srbije Milorad Vujasinović. 

On je takoĊe rekao da će to udruženje od 1. septemba poĉeti da, u okviru peticije, sakuplja popise za 

izmene ili donošenje novog zakona o porezu na imovinu, jer je porez od dva odsto godišnje po 

kvadratu stana veliko opterećenje za penzionere kojima su penzije smanjene. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/2017007/Penzioneri+na+jesen+pripremaju+protest+i+peticiju.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/2017007/Penzioneri+na+jesen+pripremaju+protest+i+peticiju.html
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Vujasinović je ukazao da porez mora da se plati, ali da je ustavom zagarantovano da mora da se uvaži 

ekonomska situacija u kojoj se nalazi poreski obveznik. 

Porezi u Srbiji, kako je istaknuto, veći su 10 puta od poreza u Nemaĉkoj, a istovremeno su penzije 

smanjene, a struja i komunalije poskupeli. 

To, kako su istakli predstavnici penzionara, nikada nije bilo u istoriji Srbije i Vlada mora da naĊe 

drugi naĉin da puni budžet, a ne uzimajući od onih koji su godinama po zakonu izdvavajali za 

doprinose, a sada im se od toga nezakonito uzima. 

 

http://www.kurir.rs/vesti/drustvo/penzioneri-najavljuju-protest-prica-o-povecanju-penzija-pokusaj-manipulacije-

starima-clanak-1906739 

PENZIONERI NAJAVLJUJU PROTEST: Priča o 
povećanju penzija pokušaj manipulacije 
starima 

Penzioneri u Srbiji, nezadovoljni uslovima života, organizovaće na jesen niz aktivnosti, kako bi ukazali 

na svoj težak ekonomski i socijalni položaj, najavili su danas predstavnici Udruženje Sindikata 

penzionera Srbije 

 
Oni su ocenili da se priĉom o povećanju penzija pokušava manipulisati starim i bolesnim 
ljudima. Kada je reĉ o najavi povećanja plata i penzija, portparol tog udruženja Vladimir Dedić je 
istakao da se penizonerima na taj naĉin manipuliše za potrebe predstojećih izbora u Srbiji i da to 
udruženje to neće dozvoliti. 
On je, na konferenciji za štampu, naglasio da penzioneri ne traže nikakvo povećanje, već samo ono što 
im je protivzakonito i protivustavno oduzeto, smanjenjem penzija. 
Dedić je istakao da u Srbiji nisu zadovoljni prosvetari, medicinski radnici, policajci, vojnici, kao ni 
mali broj zaposlenih i dosta nezposlenih, a ostali su samo penzioneri kojima pokušavaju da 
manipulišu, povećanjem penzija, ocenivši da je "reĉ o teškom spinovanju". 
On je najavio da će zato to udruženje u ĉetvrtak, 27. avgusta organizovati tribinu u Domu sindikata 
pod nazivom "Zaustavimo ekonomsko i pravno nasilje", jer su penzioneri odluĉni da istraju u svojim 
namerama da imaju dostojanstven život i naveo da se samo oko tri odsto budžeta puni od novca 
dobijenog smanjenjem penzija, a da je zbog toga njihova egzistencija ugrožena. 
 
Veliki protest u oktobru 
Udruženje Sindikata penzionera Srbije će, nezadovoljni svojim položajem, u oktobru organizovati 
veliki protest, najavio je predsednik Udruženje Sindikata penzionera Srbije Milorad Vujasinović. 

http://www.kurir.rs/vesti/drustvo/penzioneri-najavljuju-protest-prica-o-povecanju-penzija-pokusaj-manipulacije-starima-clanak-1906739
http://www.kurir.rs/vesti/drustvo/penzioneri-najavljuju-protest-prica-o-povecanju-penzija-pokusaj-manipulacije-starima-clanak-1906739
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On je takoĊe rekao da će to udruženje od 1. septemba poĉeti da, u okviru peticije, sakuplja popise za 
izmene ili donošenje novog zakona o porezu na imovinu, jer je porez od dva odsto godišnje po 
kvadratu stana veliko opterećenje za penzionere kojima su penzije smanjene. 

Vujasinović je rekao da porez mora da se plati, ali da je ustavom zagarantovano da mora da se uvaži 
ekonomska situacija u kojoj se nalazi poreski obveznik. 

Porezi u Srbiji, kako je istaknuto, veći su 10 puta od poreza u Nemaĉkoj, a istovremeno su penzije 
smanjene, a struja i komunalije poskupeli. To, kako su istakli predstavnici penzionara, nikada nije 
bilo u istoriji Srbije i Vlada mora da naĊe drugi naĉin da puni budžet, a ne uzimajući od onih koji su 
godinama po zakonu izdvavajali za doprinose, a sada im se od toga nezakonito uzima. 

NOVA EKONOMIJA 

http://novaekonomija.rs/sr/vesti-iz-zemlje/sindikati-penzionera-pri%C4%8Da-o-pove%C4%87anju-penzija-je-

manipulacija 

Sindikati penzionera: Priča o povećanju penzija 
je manipulacija 
 

Penzioneri najavljuju veliki protest u oktobru 

Penzioneri u Srbiji, nezadovoljni uslovima života, organizovaće na jesen niz aktivnosti, kako bi ukazali 

na svoj težak ekonomski i socijalni položaj, najavili su danas predstavnici Udruženje Sindikata 

penzionera Srbije i ocenili da se priĉom o povećanju penzija pokušava manipulisati starim i bolesnim 

ljudima. 

Kada je reĉ o najavi povećanja plata i penzija, portparol tog udruženja Vladimir Dedić je istakao da se 

penzionerima na taj naĉin manipuliše za potrebe predstojećih izbora u Srbiji i da to udruženje to neće 

dozvoliti. 

On je, na konferenciji za štampu, naglasio da penzioneri ne traže nikakvo povećanje, već samo ono što 

im je protivzakonito i protivustavno oduzeto, smanjenjem penzija. 

Dedić je istakao da u Srbiji nisu zadovoljni prosvetari, medicinski radnici, policajci, vojnici, kao ni 

mali broj zaposlenih i dosta nezposlenih, a ostali su samo penzioneri kojima pokušavaju da 

manipulišu, povećanjem penzija, ocenivši da je "reĉ o teškom spinovanju". 

On je najavio da će zato to udruženje u ĉetvrtak, 27. avgusta organizovati tribinu u Domu sindikata 

pod nazivom "Zaustavimo ekonomsko i pravno nasilje", jer su penzioneri odluĉni da istraju u svojim 

namerama da imaju dostojanstven život i naveo da se samo oko tri odsto budžeta puni od novca 

dobijenog smanjenjem penzija, a da je zbog toga njihova egzistencija ugrožena. 

Veliki protest u oktobru 

 

http://novaekonomija.rs/sr/vesti-iz-zemlje/sindikati-penzionera-pri%C4%8Da-o-pove%C4%87anju-penzija-je-manipulacija
http://novaekonomija.rs/sr/vesti-iz-zemlje/sindikati-penzionera-pri%C4%8Da-o-pove%C4%87anju-penzija-je-manipulacija
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Udruženje Sindikata penzionera Srbije će, nezadovoljni svojim položajem, u oktobru organizovati 

veliki protest, najavio je predsednik Udruženje Sindikata penzionera Srbije Milorad Vujasinović. 

On je takoĊe rekao da će to udruženje od 1. septemba poĉeti da, u okviru peticije, sakuplja popise za 

izmene ili donošenje novog zakona o porezu na imovinu, jer je porez od dva odsto godišnje po 

kvadratu stana veliko opterećenje za penzionere kojima su penzije smanjene. 

Vujasinović je rekao da porez mora da se plati, ali da je ustavom zagarantovano da mora da se uvaži 

ekonomska situacija u kojoj se nalazi poreski obveznik. 

Porezi u Srbiji, kako je istaknuto, veći su 10 puta od poreza u Nemaĉkoj, a istovremeno su penzije 

smanjene, a struja i komunalije poskupeli. To, kako su istakli predstavnici penzionara, nikada nije 

bilo u istoriji Srbije i Vlada mora da naĊe drugi naĉin da puni budžet, a ne uzimajući od onih koji su 

godinama po zakonu izdvavajali za doprinose, a sada im se od toga nezakonito uzima. 

 

RTV 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/povecanje-penzija-predizborna-manipulacija_632144.html 

"Povećanje penzija predizborna manipulacija" 

BEOGRAD  

Udruženje sindikata penzionera Srbije ocenilo je danas da je povećanje penzija 

koje najavljuje srpski premijer Aleksandar Vučić predizborna manipulacija 

penzionerima da bi na prevaru dobio njihove glasove. 

"To je manipulacija ogromnom populacijom penzionera, meĊu kojima ima ljudi koji se ne snalaze i 

koji to doživljavaju kao pritisak. To je neizdrživ pritisak, a oĉigledno je da se radi o tome da premijeru 

nije ostalo ništa od izborno-glasaĉke mašine i glasaĉkog tela, nego su mu samo još ostali penzioneri 

koje može da prevari", rekao je na konferenciji za novinare ĉlan Predsedništva tog sindikata Vladimir 

Dedić. 

Prema njegovim reĉima, "svima je dobro poznato da u Srbiji nisu zadovoljni prosvetari, medicinski 

radnici, vojnici, policajci, nije zadovoljno ni ono malo zaposlenih, nije zadovoljno skoro milion 

nezaposlenih, kao ni deca penzionera koju oni izdržavaju". 

"Penzioneri su jedina populacija na koju može da se utiĉe. Mi to jednostavno ne prihvatamo", rekao je 

Dedić i najavio da će na jesen biti nastavljene akcije protiv ekonomskog nasilja nad graĊanima Srbije, 

a posebno nad penzionerima koji su najviše ugroženi potezima Vlade Srbije. 

Penzioneri izloženi medijskoj torturi premijera 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/povecanje-penzija-predizborna-manipulacija_632144.html
http://www.rtv.rs/sr_lat/politika/vucic-vece-penzije-do-kraja-godine-sledece-povecanje-u-2016_626444.html
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Dedić je istakao i da Udruženje sindikata penzionera oštro protestuje zbog toga što su penzioneri 

"poslednjih sedmica izloženi pravoj medijskoj torturi od premijera koji svakodnevno, više puta, 

obaćava da će se penzije povećati". 

"Mi ne tražimo povećanje penzija, već da se penzionerima vrati ono što im je oteto prilikom 

nezakonitog smanjenja penzija", rekao je Dedić i podsetio da je krajem prošle godine Udruženje 

sindikata penzionera podnelo Ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti zakona kojim su 

smanjene penzije, ali da do sada nije bilo nikakvog odgovora. 

On je najavio da će zato to udruženje u ĉetvrtak, 27. avgusta organizovati tribinu u Domu sindikata 

pod nazivom "Zaustavimo ekonomsko i pravno nasilje", jer su penzioneri odluĉni da istraju u svojim 

namerama da imaju dostojanstven život i naveo da se samo oko tri odsto budžeta puni od novca 

dobijenog smanjenjem penzija, a da je zbog toga njihova egzistencija ugrožena. 

U oktobru veliki protest penzionera 

Udruženje Sindikata penzionera Srbije će, nezadovoljni svojim položajem, u oktobru organizovati 

veliki protest, najavio je predsednik Udruženje Sindikata penzionera Srbije Milorad Vujasinović. 

On je takoĊe rekao da će to udruženje od 1. septembra poĉeti da, u okviru peticije, sakuplja popise za 

izmene ili donošenje novog zakona o porezu na imovinu, jer je porez od dva odsto godišnje po 

kvadratu stana veliko opterećenje za penzionere kojima su penzije smanjene. 

Vujasinović je rekao da porez mora da se plati, ali da je ustavom zagarantovano da mora da se uvaži 

ekonomska situacija u kojoj se nalazi poreski obveznik. 

Porezi u Srbiji, kako je istaknuto, veći su 10 puta od poreza u Nemaĉkoj, a istovremeno su penzije 

smanjene, a struja i komunalije poskupeli. To, kako su istakli predstavnici penzionera, nikada nije bilo 

u istoriji Srbije i Vlada mora da naĊe drugi naĉin da puni budžet, a ne uzimajući od onih koji su 

godinama po zakonu izdvajali za doprinose, a sada im se od toga nezakonito uzima. 

Penzioneri MUP-a: Podrška Vučićevoj najavi o podizanju penzija 

Udruženje penzionisanih radnika MUP-a Srbije pozdravilo je danas najavu premijera Srbije 

Aleksandra Vuĉića o povećanju penzija u narednom periodu. 

To je, prema tom udruženju, dobra vest. 

"Drago nam je što su dosadašnje mere štednje dale rezultate i omogućile da sada doĊe do povećanja 

penzija u skladu sa odgovornom ekonomskom politikom Vlade Srbije. Nadamo se da će penzije moći 

da se vrate na stari nivo što je ranije moguće", rekao je predsednik UO tog udruženja Vladimir Aleksić. 

Podsetio je da su prvobitne mere smanjenja penzija u naĉelu naišle na podršku Udruženja, jer su 

nekadašnji pripadnici policije svesni da je neophodno voditi odgovornu politiku, a ne politiku 

zaduživanja. 
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Sve to u cilju, kako navode u saopštenju, obezbeĊenja ekonomskog napretka i sticanja uslova za 

stabilnu i bezbednu državu. 

NOVI MAGAZIN 

http://www.novimagazin.rs/vesti/udruzenje-penzionera-premijer-manipulise-penzionerima-da-bi-glasali-za-njega 

"Povećanje penzija predizborna manipulacija" 

BEOGRAD  

Udruženje sindikata penzionera Srbije ocenilo je danas da je povećanje penzija 

koje najavljuje srpski premijer Aleksandar Vučić predizborna manipulacija 

penzionerima da bi na prevaru dobio njihove glasove. 

"To je manipulacija ogromnom populacijom penzionera, meĊu kojima ima ljudi koji se ne snalaze i 

koji to doživljavaju kao pritisak. To je neizdrživ pritisak, a oĉigledno je da se radi o tome da premijeru 

nije ostalo ništa od izborno-glasaĉke mašine i glasaĉkog tela, nego su mu samo još ostali penzioneri 

koje može da prevari", rekao je na konferenciji za novinare ĉlan Predsedništva tog sindikata Vladimir 

Dedić. 

Prema njegovim reĉima, "svima je dobro poznato da u Srbiji nisu zadovoljni prosvetari, medicinski 

radnici, vojnici, policajci, nije zadovoljno ni ono malo zaposlenih, nije zadovoljno skoro milion 

nezaposlenih, kao ni deca penzionera koju oni izdržavaju". 

"Penzioneri su jedina populacija na koju može da se utiĉe. Mi to jednostavno ne prihvatamo", rekao je 

Dedić i najavio da će na jesen biti nastavljene akcije protiv ekonomskog nasilja nad graĊanima Srbije, 

a posebno nad penzionerima koji su najviše ugroženi potezima Vlade Srbije. 

Penzioneri izloženi medijskoj torturi premijera 

Dedić je istakao i da Udruženje sindikata penzionera oštro protestuje zbog toga što su penzioneri 

"poslednjih sedmica izloženi pravoj medijskoj torturi od premijera koji svakodnevno, više puta, 

obaćava da će se penzije povećati". 

"Mi ne tražimo povećanje penzija, već da se penzionerima vrati ono što im je oteto prilikom 

nezakonitog smanjenja penzija", rekao je Dedić i podsetio da je krajem prošle godine Udruženje 

sindikata penzionera podnelo Ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti zakona kojim su 

smanjene penzije, ali da do sada nije bilo nikakvog odgovora. 

On je najavio da će zato to udruženje u ĉetvrtak, 27. avgusta organizovati tribinu u Domu sindikata 

pod nazivom "Zaustavimo ekonomsko i pravno nasilje", jer su penzioneri odluĉni da istraju u svojim 

namerama da imaju dostojanstven život i naveo da se samo oko tri odsto budžeta puni od novca 

dobijenog smanjenjem penzija, a da je zbog toga njihova egzistencija ugrožena. 

http://www.novimagazin.rs/vesti/udruzenje-penzionera-premijer-manipulise-penzionerima-da-bi-glasali-za-njega
http://www.rtv.rs/sr_lat/politika/vucic-vece-penzije-do-kraja-godine-sledece-povecanje-u-2016_626444.html
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U oktobru veliki protest penzionera 

Udruženje Sindikata penzionera Srbije će, nezadovoljni svojim položajem, u oktobru organizovati 

veliki protest, najavio je predsednik Udruženje Sindikata penzionera Srbije Milorad Vujasinović. 

On je takoĊe rekao da će to udruženje od 1. septembra poĉeti da, u okviru peticije, sakuplja popise za 

izmene ili donošenje novog zakona o porezu na imovinu, jer je porez od dva odsto godišnje po 

kvadratu stana veliko opterećenje za penzionere kojima su penzije smanjene. 

Vujasinović je rekao da porez mora da se plati, ali da je ustavom zagarantovano da mora da se uvaži 

ekonomska situacija u kojoj se nalazi poreski obveznik. 

Porezi u Srbiji, kako je istaknuto, veći su 10 puta od poreza u Nemaĉkoj, a istovremeno su penzije 

smanjene, a struja i komunalije poskupeli. To, kako su istakli predstavnici penzionera, nikada nije bilo 

u istoriji Srbije i Vlada mora da naĊe drugi naĉin da puni budžet, a ne uzimajući od onih koji su 

godinama po zakonu izdvajali za doprinose, a sada im se od toga nezakonito uzima. 

Penzioneri MUP-a: Podrška Vučićevoj najavi o podizanju penzija 

Udruženje penzionisanih radnika MUP-a Srbije pozdravilo je danas najavu premijera Srbije 

Aleksandra Vuĉića o povećanju penzija u narednom periodu. 

To je, prema tom udruženju, dobra vest. 

"Drago nam je što su dosadašnje mere štednje dale rezultate i omogućile da sada doĊe do povećanja 

penzija u skladu sa odgovornom ekonomskom politikom Vlade Srbije. Nadamo se da će penzije moći 

da se vrate na stari nivo što je ranije moguće", rekao je predsednik UO tog udruženja Vladimir Aleksić. 

Podsetio je da su prvobitne mere smanjenja penzija u naĉelu naišle na podršku Udruženja, jer su 

nekadašnji pripadnici policije svesni da je neophodno voditi odgovornu politiku, a ne politiku 

zaduživanja. 

Sve to u cilju, kako navode u saopštenju, obezbeĊenja ekonomskog napretka i sticanja uslova za 

stabilnu i bezbednu državu. 

RADIO 021 

http://www.021.rs/Info/Srbija/Penzioneri-organizuju-peticiju-protiv-poreza-na-imovinu.html 

Penzioneri organizuju peticiju protiv poreza na 
imovinu 

Udruženje sindikata penzionera Srbije najavilo je da će 1. septembra organizovati potpisivanje peticije 
za ukidanje Zakona o porezu na imovinu. 

http://www.021.rs/Info/Srbija/Penzioneri-organizuju-peticiju-protiv-poreza-na-imovinu.html
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Reĉ je o zakonu kojim je porez na kuće i stanove povećan do 80 odsto. 

 
Predsednik tog udruženja Milorad Vujasinović rekao je da je znaĉajno povećanje poreza na imovinu 
"finansijski opteretilo graĊane i u celoj populaciji napravilo probleme". On je istakao da je potrebno 
napraviti novi zakon koji bi kod odreĊivanja poreza uzeo u obzir i prihode poreskog obveznika, kako 
bi siromašniji mogli da plate porez. 

 
Potpisivanje peticije protiv Zakona o porezu na imovinu, kako je rekao, biće organizovano u svim 
opštinskim većima sindikata u Srbiji i trajaće do 1. oktobra, kada će biti organizovan protest tokom 
kojeg će peticija biti dostavljena Skupštini Srbije, ali i predsednicima Republike i Vlade Srbije. 

 

BETA 

http://www.naslovi.net/2015-08-25/beta-video/dedic-uzeli-ste-nam-pare-vratite-nam-pare/16050697 

Dedić: Uzeli ste nam pare vratite nam pare 
   

Beta  

BEOGRAD - Ĉlan Predsedništva tog sindikata Vladimira Dedića istakao i da Udruženje sindikata 
penzionera oštro protestuje zbog toga što su penzioneri ``poslednjih sedmica izloženi pravoj 
medijskoj torturi od premijera koji svakodnevno, više puta, obaćava da će se penzije povećati``. ``Mi 
ne tražimo povećanje penzija, već da se penzionerima vrati ono što im je oteto prilikom nezakonitog 
smanjenja penzija. Uzeli ste nam pare vratitena pare ``, rekao je Dedić i podsetio da je krajem prošle 
godine Udruženje sindikata penzionera podnelo Ustavnom sudu incijativu za ocenu ustavnosti zakona 
kojim su smanjene penzije, ali da do sada nije bilo nikakvog odgovora. (Ć 3) 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=08&dd=25&nav_id=1031075 

Penzioneri peticijom protiv poreza 
Udruženje sindikata penzionera Srbije najavilo je da će 1. septembra organizovati potpisivanje peticije 
za ukidanje Zakona o porezu na imovinu. 

IZVOR: BETA  

http://www.naslovi.net/2015-08-25/beta-video/dedic-uzeli-ste-nam-pare-vratite-nam-pare/16050697
http://www.beta-video.tv/?page=play&id=44597
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=08&dd=25&nav_id=1031075
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Reĉ je o zaikonu kojim je porez na kuće i stanove povećan do 80 odsto. 

Na konferenciji za novinare, predsednik tog udruženja Milorad Vujasinović rekao je da je znaĉajno 
povećanje poreza na imovinu "finansijski opteretilo graĊane i u celoj populaciji napravilo probleme". 
  
 
Vujasinović je istakao da je potrebno napraviti novi zakon koji bi kod odreĊivanja poreza uzeo u obzir 
i prihode poreskog obveznika, kako bi ; siromašniji mogli da plate porez.  
 
 
Potpisivanje peticiju protiv Zakona o porezu na imovinu, kako je rekao, biće organizovano u svim 
opštinskim većima sindikata u Srbiji i trajaće do 1. oktobra, kada će biti organizovan protest tokom 
kojeg će peticija biti dostavljena Skupštini Srbije, ali i predsednicima Republike i Vlade Srbije.  
 
 
Nadam se da ćemo skupiti 40.000 do 100.000 potpisa, kako bi uspeli da izmenimo zakon, rekao je 
Vujasinović. 
 

 

 


