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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:568117-Nema-bolovanja-za-vantelesnu-u-

inostranstvu 

Nema bolovanja za vantelesnu u inostranstvu 
Bojana Caranović  

Nelogičnosti u Zakonu o zdravstvenom osiguranju: iako same plate troškove vantelesne 

oplodnje u inostranstvu, žene neće moći da dobiju plaćeno bolovanje. Država plaća dve ovakve 

intervencije 

PAROVI u Srbiji koji se leče od steriliteta a pokušaju da u inostranstvu doĎu do “bebe iz epruvete”, 
naići će na birokratsku blokadu. Naime, prema vaţećem Zakonu o zdravstvenom osiguranju, iako 
nameravaju da same plate troškove vantelesne oplodnje, ţene neće moći da dobiju plaćeno 
bolovanje. 

Očekuje se, kako smo saznali, da se prilikom izmena i dopuna Zakona o zdravstvenom osiguranju, 

promeni i ova nelogičnost. Do tada će supruţnici morati da čekaju da se “za rešenje njihovog 

problema, iscrpe sve mogućnosti u zemlji”. Republički Fond za zdravstveno osiguranje do sada nije 

imao ugovor sa inostranim klinikama, niti se naše osiguranice šalju na ove zahvate. Čudi, meĎutim, 

logika Zakona, po kojoj parovi koji ne potroše drţavne pare za lečenje, ne mogu da dobiju 

bolovanje, kada su već “stvari uzeli u svoje ruke”. 

U slučaju da je budućoj mami potrebno više od 30 dana bolovanja, koliko pokriva poslodavac, duţe 

bolovanje neće moći da ide na teret RFZO. A ginekolozi ih najčešće savetuju da uzmu neplaćeno 

odsustvo, ili godišnji odmor. 

- Osiguranik privremeno sprečen za rad u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju nema pravo 

na naknadu zarade, bez obzira na isplatioca, ako bez dozvole Republičkog fonda otputuje iz mesta 

prebivališta ili ako izabrani lekar utvrdi da ne postupa po uputstvu za lečenje - kaţu u Republičkom 

fondu za zdravstveno osiguranje. - Stručno-medicinski organ koji ceni privremenu sprečenost za rad 

osiguranog lica, ovlašćen je da mu dozvoli da otputuje iz mesta prebivališta, odnosno boravišta za 

vreme privremene sprečenosti za rad, ukoliko su za to ispunjeni uslovi. 

IZ EPRUVETE 5,5 MILIONA DECEUčestalost kliničkih trudnoća nakon vantelesnog oploĎenja je oko 
30-40 odsto ako se radi transfer embriona sa manje ćelija, procenat ţivoroĎene dece je do 30 
odsto, procenat spontanih pobačaja oko 10-20 odsto, dok je procenat kongenitalnih anomalija 
ploda oko 1-2 odsto. Ako se radi transfer blastociste, procenat trudnoća je do 60 odsto. Do sada je 
u svetu roĎeno oko 5,5 miliona dece iz programa vantelesnog oploĎenja. 

Procenjuje se da izmeĎu 250.000 i 400.000 parova u Srbiji ima problem sa začećem. Drţava 

trenutno finansira dva pokušaja, treći pokušaj koji je plaćao Grad Beograd ukinut je prošle godine. 

Prosečna uspešnost vantelesne oplodnje je do 40 odsto, pa nije retkost da parovi probaju i pet, 
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šest puta. Ovi zahvati na privatnim klinikama koštaju po nekoliko hiljada evra, a slične su cene i u 

inostranstvu. 

- Na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ţene do navršenih 40 godina ţivota, imaju 

pravo na dva pokušaja biomedicinski potpomognute oplodnje - kaţu u RFZO.  

NEMA ČEKANjA 

U Fondu tvrde da ne postoje liste čekanja, što čudi kada su procene da je 100 puta veći broj parova 

koji ima problem sa sterilitetom, od onog koji godišnje pokuša da reši problem preko Fonda. 

Trenutno se, o trošku drţave, vantelesna oplodnja radi u pet zdravstvenih ustanove - Klinici za 

ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, GAK “Narodni front” Beograd, GAK Kliničkog 

centra Vojvodine, GAK Kliničkog centra Niš i Sluţbi za ginekologiju i akušerstvo Opšte bolnice 

Valjevo. 

- Poslednji ugovor koji je RFZO sklopio u decembru 2013. godine sa devet privatnih zdravstvenih 

ustanova, za 445 osiguranih lica, ispunjen je tokom 2014. godine. U ovoj godini RFZO nema 

potpisan ugovor sa privatnim klinikama, jer nije bilo potrebe za tim - kaţu u RFZO. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:568109-Platu-cekaju-i-vise-od-dve-godine 

Platu čekaju i više od dve godine 
J. Ž. S.   

Veliki broj poslodavaca ne ispunjava redovno obaveze prema zaposlenima, iako je to jedno od 

osnovnih prava. Više od 100.000 radnika ne pamti kad je primilo zaradu. Ustavni sud i dalje 

ćuti 

OKO 600.000 radnika u Srbiji prima platu sa zakašnjenjem od nekoliko meseci, dok gotovo 100.000 
zaposlenih uopšte godinama nije dobilo ni dinara. Prosek "čekanja" zaraĎenog novca, kod radnika 
kojima kasni plata, više je od dve godine, a sve je manje onih koji se mogu pohvaliti redovnom 
isplatom. Koja su prava srpskog radnika i kako moţe da ih ostvari u situaciji kada ga zakon štiti, a u 
stvari je potpuno nezaštićen? 

Iako poslodavci imaju obavezu da isplate zaposlenom zaradu u skladu sa ugovorom o radu i opštim 

aktima, većina vlasnika i direktora firmi za propise ne mari. Jedno od osnovnih prava, koje 

proizlazi iz rada je pravo na zaradu, tvrde u Inspektoradu za rad, te je odredbom člana 16. Zakona 

o radu propisano da je poslodavac duţan da isplati platu najkasnije do kraja tekućeg meseca za 

prethodni mesec. 

Za Zlatu Zec, iz Ujedinjenog granskog sindikata "Nezavisnost", to je samo formalno proklamovano 

pravo koje u praksi niko ne poštuje, kao ni većinu parametara pomenutog propisa za koji se vlast 

toliko zalagala. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:568109-Platu-cekaju-i-vise-od-dve-godine
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NEMA KONTROLENe postoji način da se kontroliše poslodavac - kaţe Zoran Mihajlović.  
- Traţili smo da se u novi zakon unese da se neisplaćivanje plate tretira kao krivično delo, ali ništa 
od toga. Mogućnost da zaposleni moţe platnom listom preko suda da naplati to što mu poslodavac 
duguje je potpuno nezamisliva u našoj zemlji. Broj onih koji su to ostvarili je zanemarljiv. 

- Po našim procenama, izmeĎu 150.000 i 200.000 radnika prima u Srbiji minimalac, a više od 

100.000 njih ne pamti kad je dobilo zaradu - kaţe Zec. - Prosek kašnjenja koverte je 26 meseci. U 

naš sindikat stigle su tim povodom 22 ustavne predstavke na koje Ustavni sud nikada nije 

odgovorio. Kada se obratimo inspekciji rada, oni kaţu da nisu nadleţni. 

Naša sagovornica naglašava da pune tri godine reprezentativni sindikati traţe osnivanje sudova 

rada. Inicijativa je prihvaćena, ali je ostala samo mrtvo slovo na papiru, dok radni sporovi u 

regularnim sudovima traju godinama. 

- Ljudi su bezvoljni, boje se, teško je izvesti kritičnu masu na ulicu, a drugih načina borbe više 

nemamo - kaţe Zec. - Pozivali su se na isplatni listić, koji ima svojstvo menice i koji će navodno 

pomoći radnicima, ali poslodavci više i ne daju listiće. Kada ih inspekcija opomene, oni jedan 

mesec daju listić, onda je sledeći opet bez zarade, pa ukrug. Nijedan kontrolni drţavni mehanizam 

ne funkcioniše u ovoj oblasti. 

Zoran Mihajlović, potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, objašnjava da novi zakon o 

radu nije doneo nikakve promene u redovnosti isplate zarada. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/591933/Ekonomista-Ljubomir-Madzar-I-dalje-smo-u-nedodjiji 

Ekonomista Ljubomir Madžar: I dalje smo u nedoĎiji 

Suzana Lakić  

Napredak i poboljšanja su nesporni. Naša privreda jeste izašla iz recesije, ali Srbija je i dalje u 

lošoj ekonomskoj situaciji i prerano je za hvalisanje.Ovo u razgovoru za „Blic“ kaţe ekonomista 

Ljubomir Madţar govoreći o ekonomskim trendovima i rezultatima dosadašnjih mera koje je 

sprovela Vlada Srbije. 

- Srbija jeste izašla iz recesije, koja je trajala od sredine 2013. Inflacija jeste niska, kurs je 

stabilan, najavljuje se privredni rast, ali sve to su mali koraci u odnosu na probleme koje imamo i 

koje treba rešiti da bi Srbija izašla iz nedoĎije. Izlazak iz recesije odigrao se na toliko niskim 

nivoima da je prerano za bilo kakvo veliko slavlje - ocenio je Madţar. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/591933/Ekonomista-Ljubomir-Madzar-I-dalje-smo-u-nedodjiji
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POHVALE MMF IMAJU TEŢINU 

Šta za Srbiju znače dobre ocene koje smo dobili od MMF? 

 

- Ocene ove meĎunarodne finansijske institucije imaju težinu i uzimaju se u celom svetu 

veoma ozbiljno. Kad vam MMF kaže da ste postigli rezultate, to odmah odjekne u svetskoj 

finansijskoj javnosti, a to onda za Srbiju znači lakše i povoljnije zaduživanje. 

 

Kako biste ocenili trenutnu ekonomsku politiku koju vodi Vlada Srbije? 

 

- Ekonomska politika u poslednjih godinu dana nije se preterano menjala. Jeste bilo diskretnih 

promena nabolje, poput štednje u javnom sektoru, ali nikako mi se nije dopalo to što je od 

smanjenja plata i penzija do najave njihovog rasta prošlo samo dva kvartala. Rast plata i penzija 

jeste moguć, ali nije ekonomski opravdan jer je javni dug Srbije ogroman. On prema ocenama 

Fiskalnog saveta neće krenuti da se smanjuje sve do 2017, a to je ogroman problem. 

 

Uskoro bi 9.000 ljudi u javnom sektoru trebalo da dobije otkaz... 

 

- Srbija previše troši, najviše u regionu. Za plate godišnje izdvaja 10 odsto BDP, a za penzije 14 

odsto, i to je mnogo više nego što troše mnogo razvijenije zemlje. Krajnje je vreme da se ovoliki 

rashodi počnu smanjivati i da se krene sa sečom birokratskog aparata, čiji rezultati sigurno nisu u 

srazmeri sa onim koliko on košta. Da li je 9.000 otkaza malo, teško je reći. Mislim da u javnom 

sektoru nije toliko problem broj zaposlenih koliko neravnomerna rasporeĎenost radnika. 

 

Stopa zaposlenosti porasla je 10,5 odsto. Da li vam je ovakva statistika sumnjiva? 

 

- To je vrlo velika promena i znači da je od drugog kvartala prošle godine do drugog kvartala ove 

godine posao dobilo oko 200.000 ljudi. U mojoj okolini, koja je dosta široka, nisam, meĎutim, 

primetio da se neko zaposlio i ne verujem da je u privatnom sektoru toliko ljudi dobilo posao. 

IznenaĎen sam ovakvom statistikom, ali moram da pomenem da statistika u Srbiji nije uvek bila 

savršena. Često je menjala svoje procene. Istina, ponekad zbog promene metodologije, ali i zbog 

prirodnih grešaka u obračunu. 
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Dinar je stabilan od početka godine. Da li NBS veštački održava nivo kursa? 

 

 - Ako je kurs stabilan, onda je i realan, a enigma je koliko bi dugo tako moglo da bude. Problem 

je, meĎutim, što je kurs dinara na vrlo visokom nivou i što je precenjen za bar 70 odsto. Takva 

situacija nije prvenstveno dobra za izvoz, koji je u Srbiji nedovoljan u odnosu na BDP i nepovoljan 

u odnosu na spoljni dug. Srbija u tom pogledu ima najnepovoljniji poloţaj u širem regionu. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/591864/Vucic-Dve-americke-kompanije-ce-zaposliti-preko-2500-ljudi 

Vučić: Dve američke kompanije će zaposliti preko 
2.500 ljudi 

Tanjug  

Više američkih investitora zainteresovano je da ulaţu u Srbiji, a za sada je sigurno da će dve 

kompanije zaposliti najmanje dve i po hiljade ljudi, izjavio je danas premijer Aleksandar Vučić.- 

Mislim da će nekoliko američkih kompanija da otvori značajan broj radnih mesta u narednom 

periodu, oni čekaju dok se ne potpiše ugovor. Ne smem da izgovorim njihovo ime. Ali imamo 

najmanje dve kompanije koje će zaposliti više od 2.500 ljudi i to je za nas veliki rezultat -  rekao 

je on na konferenciji za novinare odgovarajući na pitanje kakav ekonomski boljitak Srbija moţe da 

očekuje od njegove posete SAD-u. 

On je rekao da je razgovarao sa zamenikom ministra trgovine SAD-a i najavio da će njihova 

delegacija doći u Beograd kako bi se napravio još bolji ambijent za njihove investitore. 

 

- Više njihovih investitiora je zainteresovano da dodje ovde, više njihovih kompanija je 

zainteresovano da nastavi da kupuju oruţje i municiju, a o automobilima "Fijata" da ne govorim -  

naveo je premijer. 

 

 

 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/591864/Vucic-Dve-americke-kompanije-ce-zaposliti-preko-2500-ljudi
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/591829/Verheijen-Direktori-firmi-u-restrukturiranju-blokiraju-reforme 

Verheijen: Direktori firmi u restrukturiranju 
blokiraju reforme 

Tanjug  

Šef kancelarije Svetske banke u Srbiji Toni Verheijen je ocenio da direktori firmi u restrukturiranju 

blokiraju reforme u Srbiji i upozorio da je opasno to što ljudi mogu da se umore od sprovoĎenja 

reformi kada je proces spor i traje predugo. 

 - Radnici ne pruţaju otpor, oni uzimaju otpremnine, ali menadţeri su ti koji blokiraju promene. Sa 

njima je teško izaći na kraj. Oni su veoma povezani, dobro su plaćeni i ne ţele da izgube svoje 

pozicije. Ti direktori ţive poslednjih 15 godina na leĎima graĎana Srbije koji plaćaju porez. Interesi 

tih ljudi koji su dobro pozicionirani i koji su jaki, mogu biti najveća prepreka reformama -  rekao je 

Verheijen. 

Uz pohvale srpskoj vladi da se svojski trudi da sprovede ekonomske reforme i da reši probleme koje 

je nekoliko vlada u prošlosti izbegavalo da rešava, on je ukazao da su pred Srbijom duge godine 

ekonomskog oporavka. 

  

 - Opasno je to što ljudi mogu da se umore od sprovoĎenja reformi kada je proces spor i traje 

predugo. Ljudi su nestrpljivi i traţe brza rešenja, a kad imate tako duboke probleme kao što ima 

ova zemlja, onda ih morate rešavati zbog vaše dece i mora se gledati na duţi rok -  rekao je 

Verheijen. 

  

Vlada Srbije, kako je ocenio, mora puno stvari da uradi u isto vreme - da reši pitanje komercijalnih 

drţavnih preduzeća i komunalnih preduzeća, zatim efikasnost javne uprave, da se bavi pitanjem 

finansiranja socijalnog sektora. 

  

Verheijen je naveo da Svetska banka radi analizu sa potpredsednicom Vlade Srbije Kori Udovički o 

tome gde ima viška a gde ima manjka zaposlenih u javnom sektoru, o čemu će više znati za dva-tri 

meseca. 

  

 - Gledamo kroz ceo sistem da li postoje neke institucije za kojima više ne postoji potreba, da li 

postoje institucije koje rade isti posao, da li neke dupliraju posao. Posebno ćemo dubinski gledati 

tri sistema - obrazovanje, zdravstvo i socijalnu zaštitu. Naš cilj je da utvrdimo kako da se postave 

ti sistemi da bi se dobila bolja usluga. Odluka o tome kako će se reformisati trebalo bi da se donese 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/591829/Verheijen-Direktori-firmi-u-restrukturiranju-blokiraju-reforme
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za nekoliko meseci a za sprovoĎenje je potrebno nekoliko godina. Svetska banka će podrţati tu 

primenu i tehnički i finansijski, zajedno sa Evropskom unijom -  kazao je on. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/591594/Ombudsman-Zasto-nije-dostavljen-ugovor-o-Zelezari 

Ombudsman: Zašto nije dostavljen ugovor o 
Železari 

Tanjug  

Zaštitnik graĎana Saša Janković pokrenuo je postupak kontrole i zatraţio izjašnjenja Ministarstva 

privrede i Upravnog inspektorata Srbije, zbog nepostupanja po zahtevu za davanje informacija od 

javnog znacaja iz ugovora o upravljanju Ţelezare Smederevo. 

Informacije iz ugovora o upravljanju srpske čeličane traţila organizacija Transparentnost Srbija. 

 

Naime, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić 

zatraţio je nedavno od ombudsmana da pokrene postupak i preduzimanje mera zbog, kako je 

naveo, višestrukog kršenja zakona od Ministarstva privrede, koje odbija da Transparentnosti Srbija 

dostavi Ugovor o upravljanju Ţelezare Smederevo, zaključen sa kompanijom "HKP Inţenjering". 

 

Reč je o kopiji Ugovora o pruţanju usluga upravljanja i savetovanja, koji je drţava 21. marta 

potpisala sa Ţelezarom, HPK Menadţmentom i holandskim HPK Inţenjeringom, a koji je po nalogu 

Šabića od 29. juna, resorno ministarstvo trebalo da dostavi Transprentnost Srbija, uz prethodnu 

zaštitu podataka o ličnosti. 

 

Uprkos činjenici da su rešenja Poverenika po Zakonu konačna, obavezujuća i izvršna, Ministarstvo 

nije postupilo po tom nalogu, niti je to učinilo nakon izrečene dve novčane kazne u ukupnom iznosu 

od 200.000 dinara. 

 

Kako je objavljeno na sajtu ombudsmana, Janković je uputio akte ministru pravde i ministarki 

drţavne uprave i lokalne samouprave, kao i direktoru Upravnog inspektorata. 

 

U aktu koji je dostavljen ministru privrede, Janković je upitao da li je ministarstvo postupilo po 

rešenju poverenika i zatraţio da mu, ukoliko jeste, pruţe dokaz da je ugovor dostavljen 

organizaciji Trasparentnost Srbija. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/591594/Ombudsman-Zasto-nije-dostavljen-ugovor-o-Zelezari
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U suprotnom, Janković je zatraţio da ga ministarstvo obavesti o razlozima zbog kojih nije postupilo 

po konačnom rešenju poverenika. 

 

On je upitao i da li je ministarstvo platilo kaznu, te ukoliko nije, zatraţio da ga obaveste zašto to 

nije učinjeno. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Radi-u-inostranstvu-a-staz-uplacuj-u-Srbiji.sr.html 

Ради у иностранству, а стаж уплаћуј у Србији 

Како запослени на привременом раду у земљама с којима још немамо потписан споразум о 

социјалном осигурању могу да остваре право на пензију 

Радници из Србије на привременом раду у иностранству моћи ће да остваре право на пензију, 
без обзира на то што наша земља у овом часу нема потписан међудржавни споразум о 
социјалном осигурању са земљом у којој тренутно раде и живе. Довољно је само да што пре 
почну сами себи да уплаћују доприносе за пензијско и инвалидско осигурање нашем 
пензијском фонду. 

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање је 26 одсто од основице, која се утврђује на 
годишњем нивоу за целу наредну годину. За наше грађане запослене у иностранству у 2015. 
години основица износи 63.878 динара. 

Упитани шта је потребно да би се стаж из иностранства признао у Србији, у ПИО фонду 
објашњавају, да у случају када нема Конвенције треба поднети захтев за утврђивање статуса 
осигураника по основу рада у иностранству. 

На основу тога све самосталне уплате за године проведене на раду у иностранству, ући ће у 
коначан обрачун пензије. Предуслов је да ове самосталне уплате стижу на адресу ПИО фонда 
сваког месеца. 

Како не би било злоупотреба, односно, како не би стизале лажне пријаве о раду у 
иностранству, какав је случај био ранијих година, Фонду ПИО мора да се као доказ приложи 
копија пасоша на основу које се може установити да ли је особа за период за који је поднела 
захтев за уплату доприноса стварно и боравила у иностранству. 

Онај ко жели да оствари право на српску пензију, такође је обавезан, кажу у ПИО фонду, да 
редовно обавештава фонд о свим променама статуса код послодавца код ког ради. 

Уколико то не буде чинио на време, а поднесе захтев за престанак уплата доприноса, од њега 
ће се тражити да достави доказе о трајању радног стажа и за време за које није достављао 
потврде. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Radi-u-inostranstvu-a-staz-uplacuj-u-Srbiji.sr.html
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Стаж се овим запосленима у иностранству уписује у радну књижицу тек када уплате целокупан 
износ доприноса наведен у решењу. 

Уколико је документација овог запосленог комплетна и папири валидни, ПИО фонд врло брзо 
креће у разматрања захтева и утврђује да ли неко може да оствари ово право или не. Ако је 
све папиролошки чисто, одређује се износ који сваки појединац уплаћује ПИО фонду. 

Упитани, да ли сви који раде у иностранству могу да остваре ово право, или има изузетака, у 
Пензијском фонду одговарају, да право на уписивање стажа може да се одобри само оним 
запосленима којима газда не уплаћује доприносе. Такво право могу да остваре и они којима 
страни газда чак и плаћа пензионе обавезе, али нашим људима то није довољно да би сутра 
добили „пристојну” пензију. 

Стаж по основу рада у иностранству може да се утврди лицу које ради у иностранству, а тамо 
се не плаћају доприноси за ПИО, или се доприноси плаћају, али по основу тог стажа не може 
да оствари право на пензију, или не може да је користи ван њене територије. 

Ако осигураник тренутно не борави у земљи, може да овласти друго лице да у његово име 
покрене цео поступак, а уплате такође може да обави овлашћено лице. 

Битно је, додају у ПИО фонду, нагласити да запослени може да има само једно осигурање у 
одређеном периоду, односно не може да за исти период има осигурање и у земљи и у 
иностранству. 

Ако наш човек у иностранству жели да се код ПИО фонда осигура и да настави с редовним 
уплатама доприноса, важно је да то наведе у захтеву. У њему ваља написати да ће уплате 
доприноса трајати све док се не испуне услови за пензију – минимум 15 година стажа и 65 
година старости. 

Зоран Пановић, директор Републичког завода за социјално осигурање, каже да наши људи који 
раде у земљама, с којима немамо потписану Конвенцију, могу и сутра да се пензионишу, али 
по прописима земље у којој раде и живе. 

– Дакле, не може неко да живи и ради, примера ради у Кини, с којом још немамо ратификован 
споразум, а да се пензионише у Србији, каже он. 

Важно је да наши људи, који сада тамо раде, знају да они без Конвенције не могу да остваре 
право на пензију по два основа и у Србији и у Кини, већ само у иностранству, што им 
споразум, иначе, омогућава. Пензија ће им бити исплаћивана тамо где су радили, јер су је 
тамо и стекли, закључује Пановић. 

Јасна Петровић-Стојановић 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Zene-u-javnom-sektoru-diskriminisane.sr.html 

Жене у јавном сектору дискриминисане 

Министарство за државну управу жене које раде у јавном сектору у пензију шаље са 60 година 

и шест месеци 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Zene-u-javnom-sektoru-diskriminisane.sr.html
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Да ли ће жене које су запослене у јавном сектору са навршених 60 година и шест месеци 
морати да оду у старосну пензију по слову закона о начину одређивања максималног броја 
запослених у јавном сектору? Овај закон, који почиње да се примењује 12. октобра, у члану 20 
прописује да „запосленом у јавном сектору престаје радни однос када наврши године живота и 
стаж осигурања који су прописани законом за одлазак у старосну пензију”. Изузетак од овог 
правила може да представља споразум о наставку радног односа и дужини његовог трајања. 
Ако овај закон заиста почне да се примењује, онда ће само жене које раде у јавном сектору 
одлазити у пензију са 60 година и шест месеци, а све остале касније. 

Забринуте за будућност свог радног места, нашем листу обратиле су се жене запослене у 
просвети, здравству, судству и државној управи, које су оцениле да се новим законом о 
начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору на најгрубљи начин врши 
родна дискриминација жена у односу на мушкарце. Оне истичу да члан 20 овог закона значи да 
жена са навршених 60 година и шест месеци безусловно мора да оде у пензију. Мушкарцима 
је, додају ове жене, омогућено да без било каквих законских препрека могу да раде до 65. 
године живота. 

„Покушај Кори Удовички и њеног министарства да релативизује и негира родну 
дискриминацију лицемеран је и безобразан, јер су само жене те које се терају да оду раније у 
пензију”, истичу читатељке које су нам се обратиле за помоћ.    

У кабинету потпредседника владе и министра државне управе и локалне самоуправе Кори 
Удовички истичу да се у јавној управи укидају радна места, а не врши родна дискриминација. 
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„Ако постоји потреба за радним местом, онда ће послодавац и запослени направити споразум 
о наставку радног односа и његовом трајању. То у преводу значи да ће директор школе, 
болнице или поште, ако постоји потреба за учитељицом, лекарком или поштанском 
службеницом, са њима направити уговор о наставку радног односа. Ако не постоји потреба за 
њиховим радним местом, оне ће добити отказ”, објашњавају у Министарству државне управе и 
локалне самоуправе. 

У овом министарству подсећају да Закон о пензијском и инвалидском осигурању предвиђа да 
је услов за пензију мушкарца – 65 година живота и 15 година радног стажа, а жене – 60 година 
и шест месеци. 

„Самим тим, у нашем закону о начину утврђивања максималног броја запослених одредили 
смо да жене које испуњавају услове из Закона о пензијском и инвалидском осигурању, а то је 
60 година и шест месеци, могу да оду у пензију. Осим тога, закон у свом члану 20 јасно 
дефинише могућност споразумевања између послодавца и запосленог о наставку радног 
односа и дужини његовог трајања, ако је то неопходно у циљу обезбеђивања стручног и 
континуираног обављања неопходних функција организационог облика. Тај закон ће се 
примењивати у року од 60 дана од дана ступања на снагу, што значи од 12. октобра”, кажу у 
Министарству за државну управу и локалну самоуправу. 

И док је министар просвете Срђан Вербић жене из свог „сектора” на неки начин заштитио јер 
је директорима школа послао упутство да се учитељице и наставнице које су оствариле услов 
за пензију не пензионишу током школске године, стиче се утисак да се Министарство државне 
управе и локалне самоуправе понаша као Понтије Пилат и одговорност за отказе пребацује на 
послодавца. 

Добри познаваоци родно сензитивног законодавства објашњавају да по Закону о пензијско-
инвалидском осигурању жена има право, али не и обавезу да оде у пензију са 60 година и 
шест месеци. Закон о раду дозвољава женама могућност да оду у пензију са толико година ако 
то желе и прописује обавезан одлазак у пензију са 65 година. Међутим, Закон о начину 
одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, иако не експлицитно, вешто 
ускраћује право женама да бирају и каже да морају да оду у пензију када су оствариле 
старосни услов за пензију, а то је 60 година и шест месеци. Будући да ће се овај закон 
примењивати до 2018. године, то теоретски значи да ће све жене које су испуниле старосни 
услов за пензију у наредне три године стрепити за будућност свог радног места.  

Због свега тога, поставља се логично питање: ако су Закон о раду и Закон о начину 
одређивања максималног броја запослених у јавном сектору у колизији, који се од њих 
примењује?  

Др Зорица Мршевић са Института друштвених наука истиче да у праву важи правило да се 
примењује касније донесен закон, а то је Закон о начину одређивања максималног броја 
запослених у јавном сектору. Међутим, наша саговорница истиче да општији закон, а то је 
Закон о раду, има предност над посебним законима, што у преводу значи да жене одлазе у 
пензију онда када је то прописано Законом о раду, а то подразумева 65 година живота и 
најмање 15 година стажа осигурања. 

„Другим речима, закони нису у колизији, али запослене жене јесу у дилеми који ће закон 
јавна управа да примењује. Ја мислим да би повереница за заштиту равноправности морала да 
подсети Министарство за државну управу и локалну самоуправу шта пише у Закону о раду, а да 
не говоримо о томе да је онај који је писао Закон о начину одређивања максималног броја 
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запослених у јавном сектору претходно морао да прочита Закон о раду у коме лепо пише са 
колико година се одлази у пензију”, истиче др Мршевић. 

У канцеларији поверенице за заштиту равноправности рекли су нам да је и на њихову адресу 
стигло неколико притужби жена на Закон о начину одређивања максималног броја запослених 
у јавном сектору и да се све оне налазе у поступку решавања. Сви подносиоци притужби биће 
обавештени о исходу овог поступка. 

Катарина Ђорђевић 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/niciji-radnici-taoci-bahatih-gazda 

Ничији радници таоци бахатих газда 

 

Од нешто више од 2,3 милиона запослених у Србији сваки трећи ради у јавном сектору. У 
односу на европски пресек, наш јавни сектор упошљава три пута више радника, 

Ничији радници таоци бахатих газда 

а при том  су плате у државним предузећима већа за скоро 200 евра у односу на просечне 
зараде. Сама најава реорганизације јавног сектора и могућност  отпуштања, изазвала је лавину 
реаговања и негодовања. Јер, држава се показала као најбољи послодавац, који не само да се 
стара за своје запослене док раде већ се брине да и када остају без радног места добију 
отпремнину од 200 евра, да имају право на новчану надокнаду на евиденцији незапослених и 
да их обезеђене допреми до пензионерске касе. 

Све то, дакако, обезбеђује им се из буyета којег пуне сви грађани ове државе, па и они који 
данас раде у приватном сектору у којем немају никакве гаранције не само за отпремину 
уколико остану без радног места већ чак ни да ће икада добити своју поштену зарађену плату. 

Наиме, све оно што имају запослени у државном сектору немају радници код приватника. Не 
само да им је плата знатно мања него у државном сектору и јавним предузећима већ често на 
њу чекају месецима, а није ретко да је никад и не добију. Док Закон о раду води рачуна о 
отпреминама у случају останка без радног места у државним предузећима и службама, о 
радницима запосленим код приватника нико бригу не води, нити имају могућости да на било 
који начин у случају да газда банкротира наплате неисплаћене плате. 

Наиме, када приватник стави катанац на фирму, заостале плате радници не могу чак ни судски 
да наплате. То што им газда годину или две није исплаћивао зараду, а они се надали да ће 
ипак опстатити и чували радно место, након банкрота тера раднике на просјачки штап. 
Стручњак за развој и инвестиције Махмуд Бушатлија сматра да је то грешка лоших закона, пре 
свега Закона о раду. 

- У приватном сектору у случају пропадања предузећа које има веће дугове него капитал 
практично нема начина да се радницима исплати оно што им се дугује. У добро уређеним 
земљама закони о раду имају одредбе које кажу да је плата трошак фирме, као и све оно што 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/niciji-radnici-taoci-bahatih-gazda
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произилази из ње, те је обавеза која се мора остварити, и у многим земљама је управо то 
прече од свега осталог у случају да фирма банкротира. Код нас је пак могуће да неко 
годинама не плаћа порезе и доприносе и да не буде за то никада не буде кажњен– објаснио је 
Бушталија. 

По оцени економисте Миладина Ковачевића у приватном предузећу након гашења све иде по 
стечајном поступку, а када је већ тако онда најчешће нема новца за дугове према радницима.- 
Једноставно, бригу послодавца не може преузети други послодавац, не може држава преузети 
бригу о приватном предузећу које је отишло у стечај и његовим радницима- оценио је 
Ковачевић. 

Дакле, држава нема обавезу да надокнади неисплаћене плате радницима који су радили код 
приватника, а то не може да учини ни нови послодавац који купи предузеће у стечају. Тако се 
радници који су наивно веровали да ће једном добити све заостале плате суоче са суровом 
стварношћу да су њихови новци и уложени рад ничија брига. 

Љ. Малешевић 
  

Избрисано 12.360 предузетника 
Само током прве половине ове године 811 привредних друштава избрисано је у Агенцији за 
привредне регистре. У исто време избрисано је 12.360 предузетника  и 2.129 радњи. Колико 
хиљада радника у тим предузећима је остало без могућности да наплати заостале плате нико 
нема података. Таква евиденција се и не води. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/nove-fabrike-trebaju-ali-ne-po-svaku-cenu 

Нове фабрике требају, али не по сваку цену 

За стабилан и дугорочан раст српске економије домаћој привреди неопходан је 
континуиран прилив директних страних инвестиција од 1,5 милијарду евра годишње. 

За седам месеци 2015. године нето прилив директних страних инвестиција вредео је 742 
милиона евра, а у истом периоду прошле године 821 милион евра. Из ових званичних података 
јасно је да су нам нове инвестиције преко потребне и док се копља ломе око тога како их 
привући економисти упозоравају да су нам нове фабрике важне, али не по сваку цену . 

До краја месеца Влада Србије би требало да усвоји Закон о накнадама којим ће се регулисати 
давање субвенција инвеститорима. Читаву деценију држава инвеститоре покушава да привуче 
субвенцијама – давала је и до 10.000 евра за новоотворено радно место. Највише новца добио 
је „Бенетон”, по 9.000 за 2.000 радних места. 

За десет година Уредба о привлачењу директних инвестиција 10 пута је преправљана. 
Резултат: 54 пројекта је успешно завршено, 153 су у току, а трећина уговора је раскинута. 
Економиста Милојко Арсић изјавио је  да не би било добро да се Закон о улагањима, који је у 
припреми, искористи као могућност за то да се у Србији трајно задрже, како је казао, издашне 
субвенције које добијају инвеститори. 

„Јавности још нису доступна конкретна решења у Нацрту закона о улагањима, али мислим да 
не би било добро да се тај закон искористи како би се у Србији трајно задржале издашне 
субвенције које добијају инвеститори. Србија је у претходним годинама одобравала релативно 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/nove-fabrike-trebaju-ali-ne-po-svaku-cenu
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издашне субвенције, док су резултати били релатно скромнни”, рекао је Арсић новинарима 
приликом представљања часописа „Квартални монитор” који издаје Фондација за развој 
економске науке. 

Он је казао да инвестиције које је Србија тако привлачила нису биле веће него у оним 
земљама које су давале много скромније субвенције. Како је казао, „чини се да се овим 
законом продужава тај период у коме ће Србија имати субвенције”. Такође је оценио да се 
чини да се тим законом одступа од решења која постоје у изграђеним тржишним економијама 
и да Србија, додао је, „бар привремено, наставља да иде у супротном смеру”. 

Он је рекао да би главни напредак Србије требало да буде у унапређењу привредног амбијента 
и реформи привредног система. Када је реч о субвенцијама, како је оценио, требало би их 
смањивати и ограничавати са циљем да се у неколико година сведу на оне облике који постоје 
у развијеним земљама, односно да се дају углавном субвенције за области пољопривреде, за 
науку и технолошки развој... 

Д. У. 
 
  
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/direktori-blokiraju-reforme 

Директори блокирају реформе 

 

Шеф Канцеларије Светске банке у Србији Тони Верхејен оценио је да директори фирми у 
реструктурирању блокирају реформе у Србији и упозорио да је опасно то што људи могу 

Шеф Канцеларије Светске банке у Србији Тони Верхејен 

да се уморе од спровођења реформи када је процес спор и траје предуго.Тони Верхејен каже 
да радници не пружају отпор и узимају отпремнине, али да су менаџери ти који блокирају 
промене. 

„Са њима је тешко изаћи на крај. Они су веома повезани, добро су плаћени и не желе да 
изгубе своје позиције. Ти директори живе последњих 15 година на леђима грађана Србије који 
плаћају порез. Интереси тих људи који су добро позиционирани и који су јаки, могу бити 
највећа препрека реформама”, рекао је Верхејен у интервјуу за нови број Магазина Бизни. Уз 
похвале српској влади да се својски труди да спроведе економске реформе и да реши 
проблеме које је неколико влада у прошлости избегавало да решава, он је указао да су пред 
Србијом дуге године економског опоравка. 

„Опасно је то што људи могу да се уморе од спровођења реформи када је процес спор и траје 
предуго. Људи су нестрпљиви и траже брза решења, а кад имате тако дубоке проблеме као 
што има ова земља, онда их морате решавати због ваше деце и мора се гледати на дужи рок”, 
рекао је Верхејен. 

Влада Србије, како је оценио, много ствари мора да уради у исто време – да реши питање 
комерцијалних државних предузећа и комуналних предузећа, затим ефикасност јавне управе, 
да се бави питањем финансирања социјалног сектора. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/direktori-blokiraju-reforme
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Коментаришући улогу Светске банке у процесу реструктурирања предузећа у Србији, Верхејен 
је рекао да никад политички није лако решавати питање предузећа која су наслеђена из 
претходног система и која немају будућност и да је највећи проблем шта урадити са 17 
предузећа која су изузета из процеса реструктурирања који је орочен до маја идуће године. 

Е. Дн. 
 

Radio slobodna Evropa 

http://www.slobodnaevropa.org/content/most-da-li-je-prica-o-povecanju-penzija-prevara/27257537.html 

Da li je priča o povećanju penzija prevara? 

Unajnovijem Mostu RSE razgovaralo se tome da li će vlada Srbije ispuniti obećanje i vratiti bar deo 

onoga što je uzela mnogim penzionerima u toj zemlji. Sagovornici su bili Milorad Vujasinović, 

predsednik Udruţenja sindikata penzionera Srbije, i Zoran Ivošević, profesor prava i bivši sudija 

Vrhovovnog suda. 

Bilo je reči o tome zašto penzioneri najavljeno povećanje penzija nazivaju podvalom, da li ta 

najava ima veze sa pričom o skorim izborima, da li je tačno ono što tvrdi vlada da poboljšanje 

penzionerskih primanja isključivo zavisi od MeĎunarodnog monetranog fonda (MMF), koliko su se 

povećali troškovi ţivota za godinu dana otako su smanjene penzije, da li penzioneri snose najveći 

teret smanjenja budţetskog deficita kojim se hvali Vučić, zašto se Ustavni sud Srbije već godinu 

dana ne izjašnjava o zahtevu penzionara koji traţe da taj sud oceni da li je smanjenje penzija bilo 

u skladu sa ustavom, kao i tome kakve su šanse da Evropsku sud za ljudska prava presudi u korist 

penzionera, ukoliko Ustavni sud Srbije odbije njihov zahtev. 

Omer Karabeg: Premijer Vučić je u poslednje vreme u nekoliko navrata obećao povećanje penzija, 
o tome govore i ministar finasija Dušan Vujović i guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovaka 
Tabaković, pa ipak vaš sindikat, gospodine Vujasinoviću, najavljuje velike proteste penzionera u 
oktobru. 

 

Milorad Vujasinović: Mi ne verujemo u to što govori premijer Vučić da će doći do povećanja 

penzija. On je početkom prošle godine obećavao da uopšte neće smanjivati penzije i da će to biti 

poslednja mera, ako do toga bude moralo da doĎe, a onda je prvo smanjio penzije. Uostalom, mi 

ne traţimo nikakvo povećanje nego da nam vrate ono što nam je oduzeto - nezakonito oduzeto, a 

zakonito stečeno. Traţimo da nam vrate ono što nam po zakonu pripada. 

Sva ta obećanja bih nazvao podvalama. 

Zoran Ivošević: Sva ta obećanja bih nazvao podvalama. Zašto kaţem podvalama? Zato što nam 

uvek obećavaju nešto što se ne dogodi. Mi smo najpre bili suočeni sa Zakonom o privremenom 

http://www.slobodnaevropa.org/content/most-da-li-je-prica-o-povecanju-penzija-prevara/27257537.html
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ureĎivanju načina isplate penzija koji je bio početak podvale. Taj zakon je podvala zato što se u 

njemu kaţe da on ureĎuje samo tehniku isplate penzija, a on u stvari devastira penzije - uzima ih 

da ih ne bi vratio. Istina, u zakonu se kaţe da ih uzima privremeno, ali se to “privremeno“ ne 

oročava - tako da to moţe da potraje i više godina. Podvala je i u tome što zakon nije sistemski, a 

penzije se mogu utvrĎivati i menjati samo sistemskim zakonom koji se zove Zakon o penzijskom i 

invalidskom osiguranju. 

Ovo je neki surogat zakon koji je u suprotnosti sa članom 20. stav 2. Ustava Srbije u kome piše da 

se zakonski stečena ljudska prava, a penzije su ljudsko pravo, ne mogu smanjivati. On je u 

suprotnosti i sa članom 58. stav 1. Ustava u kome stoji da svi graĎani imaju pravo da uţivaju u 

svojim imovinskim pravima, a takvo pravo je i penzija. Konačno, taj zakon je suprotan i Evropskoj 

socijalnoj povelji u kojoj se kaţe da se penzije ne mogu smanjivati, a kod nas se smanjuju. Mi smo 

tu povelju ratifikovali, a ratifikovana povelja je jača od zakona. 

Omer Karabeg: Ministar Vujović je najavio da će penzije najpre biti povećane onima kojima nisu ni 
smanjivane, a da će onih 700.000 penzionera, kojima su penzije drastično smanjene, morati da 
pričekaju. 

 

Milorad Vujasinović: Mi smo se uvek zalagali da se povećaju penzije penzionerima koji primaju do 

25.000 dinara i kojima penzije nisu umanjene, jer su oni u najteţem poloţaju. Došlo je do 

poskupljenja struje, grejanja, lekova. Došlo je, naročito u Beogradu, do povećanja poreza, u 

pojedinim zonama čak i 80 posto. Što se tiče ostalih 700.000 penzionera, mi traţimo da im se vrati 

ono što im je oduzeto. I oni teško ţive. 

Naš je, dakle, zahtev da se povećaju penzije onima čije su penzije do 25.000 
i da se ostalim penzionerima vrati ono što im je nezakonito oduzeto. 

U Srbiji je, recimo, smrtnost penzionera u odnosu na prošlu godinu povećana za 22 posto, a u 

Beogradu za 25 posto. Lekovi su skupi, lekari su skupi, sve je skupo. Naš je, dakle, zahtev da se 

povećaju penzije onima čije su penzije do 25.000 i da se ostalim penzionerima vrati ono što im je 

nezakonito oduzeto. 

Zoran Ivošević: Oni su obećali da će povećanje penzija biti u oktobru, a oktobar ju tu pred nama i 

vidimo da od toga nema ništa, pa onda kaţu da će to biti krajem godine. Oni su rekli da će o 

penzijama biti reči pri prvom susretu sa predstavnicima MMF-a, a taj susret je prošao i o tome nije 

bilo reči. Vučić je uoči susreta sa MMF-om rekao da će plate i penzije biće veće, samo je pitanje 

kada, kako i koliko. E, u tim rečima kada, kako i koliko krije se zašećerena podvala. To mu doĎe 

kao šećerna vodica. 

Šta će od toga biti tek ćemo videti. Ali, u svakom slučaju se to uvek uvije u neku oblandu da 

izgleda lepše nego što u stvari jeste. Ja sam ubeĎen da su to samo prazna obećanja. Ali, ako se to 
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čak i desi, a ja sumnjam, onda to neće biti nikakvo povećanje penzija nego eventualno smanjenje 

umanjenja penzija za jedan ili dva posto, jer penzije su već drastično smanjene. Povećanje bi bilo 

kad bi vratili sve, pa onda povećali penzije u skladu sa povećanjem troškova ţivota. Dakle, nije reč 

o tome nego o eventualnom vraćanju malog dela onoga što je penzionerima oduzeto. 

Omer Karabeg: Ima li najavljeno povećanja penzija veze sa pričom o tome da vlast planira nove 
izbore? 

 

Milorad Vujasinović: Naravno da ima, jer su penzioneri najveće glasačko telo. Premijer je rekao da 

će biti pojedinaca koji će imati penzije kakve nikada do sada nisu imali. Tačno, onaj koji ima 

penziju 25 hiljada, ako mu povećaju jedan posto, imaće 25.250 dinara. To su podvale koje 

zaslepljuju ljude, ali mi u to ne verujemo. U jednoj emisiji smo gledali kada je 

ministar Vujović rekao da će doći do povećanja, a kada ga je novinarka upitala kada će to biti, on 

je rekao ne sada, nego posle nove godine. Ni njemu ne verujemo. Hteo bih da kaţem još nešto - 85 

posto penzionera, koji imaju preko 65 godina, boluje od neke trajne bolesti. Odakle njima pare za 

lekare i lekove, kada im je umanjena penzija. 

Rekao bih da su ove najnovije podvale sa penzijama verovatno inspirisane i 
budućim izborima. 

Zoran Ivošević: Rekao bih da su ove najnovije podvale sa penzijama verovatno inspirisane i 

budućim izborima. Zašto se govori o novim izborima? Čini mi se da su i vlada i premijer shvatili da 

im popularnost opada. Da nije tako, ne bi razmišljali o izborima. Zašto bi oni o tome razmišljali 

kada imaju ubedljivu većinu u parlamentu? Ali ako im opada popularnost, a ja bih rekao da opada, 

onda oni počinju da razmišljaju o novim izborima, jer mandat traje četiri godine i brzo proĎe. 

Omer Karabeg: Rekli ste da Vučić ţeli nove izbore zbog pada popularnosti. MeĎutim, sve agencije 
za istraţivanje javnog mnjenja kaţu da je njegova popularnost i dalje preko 50 posto. 

 

Zoran Ivošević: Rekao bih da je i to ispolitizovano. Ako mu je popularnost tako velika, zašto uopšte 

misli o izborima. Šta će mu izbori, ako već ima ogromnu većinu. Samo i ta ogromna većina nije tako 

ogromna kako se govori. Evo i zašto. Na prethodnim izborima, kada je on osvojio tu većinu, pola 

biračkog tela nije glasalo. On je dobio polovinu glasova onih koji su izašli na izbore, a ne polovinu 

glasova čitavog biračkog tela, a stalno se govori da njega podrţava više od polovine biračkog tela. 

Omer Karabeg: Vlada Srbije stalno ponavlja da povećanje penzija zavisi od MeĎunarodnog 
monetarnog fonda, da on mora to da odobri. Verujete li da je to tako? 

 

Milorad Vujasinović: GraĎani, koji su izašli na izbore, izabrali su ovu vladu i ta vlada bi trebalo da 

odlučije, a ne da zavisi od MMF-a. Ali izgleda da MMF diktira sve, a ovim našim je najlakše da se 

brane pričom - povećanje ne dozvoljava MMF, mi tu ništa ne moţemo. Nedavno sam u Budimpešti 

prisustvovao kongresu Evropske federacije penzionera i starijih lica i tamo je usvojena rezolucija u 
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kojoj se kaţe da ne sme da doĎe do smanjenja penzija, jer je to stečeno pravo. Penzije moraju da 

prate rast ličnih dohodaka, a kod nas se one smanjuju. Znači, ovde vlada logika - udri slabije, a to 

su penzioneri. Bilo je i drugih načina da se reši problem budţetskog deficita, ali vladi je bilo 

najlakše da udari po penzionerima. 

Omer Karabeg: Moţe li se reći da penzioneri snose najveći teret smanjenja deficita kojim se sada 
hvali vlast u Srbiji? 

 

Milorad Vujasinović: Sigurno je da su penzioneri najviše pogoĎeni. Prema nekim procenama negde 

oko 3 posto budţeta puni se ovim smanjenjima. 

Fiskalna stabilizacija je, pre svega, rezultat umanjenja penzija i plata, a ne 
nekog napretka u proizvodnji. 

Zoran Ivošević: Penzioneri apsolutno snose najveći teret. Vlada nije htela da na dnevni red 

sastanka sa MMF-om stavi pitanje vraćanje dela onoga što je oduzeto penzionerima, jer bi to 

ugrozilo fiskalnu stabilizaciju. Dakle, fiskalna stabilizacija je, pre svega, rezultat umanjenja 

penzija i plata, a ne nekog napretka u proizvodnji. To je, znači, ključ uspeha kojim se vlada hvali, 

a, ako se od toga odustane, onda će da propadne i fiskalna stabilizacija. Zbog toga ja mislim da će 

to smanjenje umanjenja penzija, ako ga uopšte bude, biti vrlo stidljivo, moţda samo jedan ili dva 

procenta. 

Omer Karabeg: Kad pominjemo procente, zanimljivo je da ministar finasija Vujović i premijer Vučić 
nikada precizno nisu rekli koliki će biti procenat povećanja penzija, odnosno koliko će 
penzionerima biti vraćeno od onoga što im je oduzeto, nego obično kaţu - biće to nekoliko 
procenata, ali nikada ne kaţu koliko. 

 
  

To je bacanje prašine u oči i čisto zamajavanje naroda. 

Milorad Vujasinović: Oni nikada ne kaţu ništa odreĎeno. Nekoliko puta su se igrali sa procentima - 

pominjali jedan ili dva procenta. To je bacanje prašine u oči i čisto zamajavanje naroda. U to ne 

verujemo jer - kako kaţe ona poslovica - koga zmija ujede, taj se i guštera plaši. Oni samo tako 

obećavaju, ali od toga nema ništa. Ponavljam, naš je zahtev - i mi ćemo zbog toga i protestovati - 

da nam se vrati ono što nam je nezakonito oduzeto ili, kako ja nekada kaţem, ukradeno. 

Omer Karabeg: Ali Vučić kaţe da su penzije u Srbiji - ovakve kakve su sada - veće nego penzije u 
nekim zemljama Evropske unije poput Rumunije i Bugarske. 

 

Milorad Vujasinović: Moţe on da to kaţe, ali koliko su kod drugih penzije veće nego naše. Naše su 

meĎu najmanjim na prostoru bivše Jugoslavije. A, što se tiče Rumuna i Bugara, oni su uvek bili u 

zaostatku za nama i njihov standard je bio niţi, pa se to ne moţe da uporeĎuje. 
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Zoran Ivošević: Kada je premijer to rekao, on nije imao u vidu da je kod nas nezaposlenost mnogo 

veća nego u tim zemljama. U mnogim porodicima u Srbiji jedina stalna primanja su penzije. Od 

penzije ne ţivi samo penzioner. Od penzije često ţive svi članovi porodice koji nisu radno 

angaţovani. Mladi ljudi od toga ţive. Sinovi, kćerke, unuci, praunuci - svi ţive od penzije. 

Omer Karabeg: Sindikat udruţenja penzionera je krajem novembra prošle godine zatraţio od 
Ustavnog suda Srbije da pokrene postupak za ocenu ustavnosti zakona o smanjenju penzija. Taj 
zakon se zove - kako ste vi, gospodine Ivoševiću, već napomenuli - Zakon o privremenom ureĎivanju 
načina isplate penzije. Da li je stigao ikakav odgovor Ustavnog suda? 

 

Zoran Ivošević: Nije - i zato se mnogi penzioneri šale i kaţu: “Ispred reči ustavni treba dodati za, 

jer je to zaustavni sud“. On zaista zaustavlja predmet koji je od izuzetnog značaja i koji bi morao 

da se uzme u rad preko reda. MeĎutim, Ustavni sud čeka. Čekao je on i kad su u pitanju bili 

Briselski sporazumi, čekao je i on i kad se radilo o drugim vrlo osetljivim pitanjima. 

Rekao bih da u ovom slučaju Ustavni sud taktizira pod uticajem vlasti.  

Ako čeka u takvim slučajevima, onda mi se čini da povlaĎuje političarima, a Ustavni sud bi morao 

da bude dostojan svoje funkcije, pa da za njega jedini autoritet bude ustav, a ne politička vlast. 

Rekao bih da u ovom slučaju Ustavni sud taktizira pod uticajem vlasti, iako ima potpuno čistu 

situaciju. Jasno je šta je sve neustavno u tom zakonu, o tome sam na početku govorio, ali Ustavni 

sud nikako da se oglasi. 

Milorad Vujasinović: Ja mislim da su sve institucije, kojima smo se obraćali, dosta zavisne od vlasti 

- i Fond za penzijsko i invalidsko osigiranja, i Upravni sud, i Ustavni sud. Mi smo traţili prijem kod 

predsednice Ustavnog suda, gospoĎe Vesne Ilić, ona nas nije primila i poručila nam je da je naš 

zahtev u postupku. To je bilo pre četiti meseca - i od tada ništa. Ustavni sud namerno ćuti i čeka 

da premijer poveća smanjene penzije za jedan posto i onda će reći: “Evo vidite da su penzije 

povećane“. A mi traţimo da se Ustavni sud što pre izjasni, pa, ako ne usvoji naš zahtev, da idemo 

dalje. 

Omer Karabeg: Do kada Ustavni sud moţe tako da ćuti? 

 

Zoran Ivošević: Ne postoji rok u kome on treba da donese odluku, ali postoji razumni rok kao 

nekakav standard i mislim da je taj rok odavno prošao, a on se odreĎuje u zavisnosti od sloţenosti 

predmeta. Ovaj predmet jeste vaţan, ali nije sloţen, jer su činjenice potpuno jasne - i zato kaţem 

da je razumni rok odavno prošao. 
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Omer Karabeg: Gospodine Vujasinoviću, da li mislite da Ustavni sud ne donosi odluku zato što se 
vlast boji da će se u slučaju negativne odluke vaš sindikat obratiti Evropskom sudu za ljudska 
prava? 

 

Milorad Vujasinović: Ne znam, ali mislim da Ustavni sud čeka da vidi šta će vlada da napravi. Samo 

znam da takvim ponašanjem taj sud gubi autoritet, kao što ga je izgubila i Partija ujedinjenih 

penzionera Srbije, kada je prošle godine podrţala smanjenje penzija. Moram reći da su partije leve 

orijentacije kao što su Socijalistička partija Srbije, Pokret socijalista 

ili LjaljićevaSocijademokratska partija, koje u svom programu imaju socijalnu zaštitu, izdale svoje 

ideale. Kada s njima razgovaramo, oni kaţu da će nas podrţati, ali nikada ni u skupštini, ni u vladi 

nisu rekli da su protiv smanjenja penzija. 

Omer Karabeg: Shvatio sam da vi nećete odustati, pa ako Ustavni sud kaţe da je zakon o smanjenju 
penzija ustavan, vi ćete ići na Evropski sud za ljudska prava u Strasburu? 

 

Milorad Vujasinović: U Strasbur moţemo da idemo samo kada iscrpimo sve domaće institucije. 

Traţili smo od Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da nam izda rešenja o novim penzijama, 

kako bismo se mogli ţaliti, oni nam ih nisu izdali, ţalili smo se Upravnom sudu, on nam nije 

odgovorio, na kraju smo se obratili Ustavnom sudu i čekamo njegovu odluku. Ako nas Ustavni sud 

odbije, onda ćemo se ţaliti Evropskom sudu za ljudska prava. Budite sigurni da mi nećemo stati sa 

našim zahtevima. Imamo ogromnu podršku, svakim danom nam pristupaju udruţenja penzionera iz 

mnogih gradova Srbije. 

Mi stalno ponavljamo - mi nismo protiv vlade, vlada je protiv nas. 

Mi ćemo u oktobru organizovati veliki protest. Mi stalno ponavljamo - mi nismo protiv vlade, vlada 

je protiv nas. Ona je jedan deo svojih graĎana pretvorila u graĎane drugog reda. Ljudi koji su 

bolesni i koji zbog smanjenja penzija nemaju para ni za lekare, ni za lekove - sada su se našli u 

situaciji da budu graĎani drugog reda. 

Omer Karabeg: Gospodine Ivoševiću, pitam vas kao pravnika, mislite li da postoji neka šansa da 
Evropski sud za ljudska prava donese odluku u korist penzionera Srbije? 

 

Zoran Ivošević: Naravno. Da tako ne mislim ne bih govorio ovako kako sam govorio u ovom 

razgovoru. 

Omer Karabeg: I na kraju, u zaključku, očekujete li da će se išta ostvariti od vladinih obećanja? 

 

Milorad Vujasinović: Verovatno će doći do nekog povećanja od jedan do dva posto, što je samo 

bacanje prašine u oči, ali i to će se teško ostvariti. 
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To nije povećanje o kome oni govore. Opet je to još jedna politička 
zavrzlama. 

Zoran Ivošević: Rekao sam već da povećanja neće biti. To samo moţe da bude smanjenje 

umanjenja penzija - i to za jedan do dva procenta, eventualno tri. Ali to nije povećanje o kome oni 

govore. Opet je to još jedna politička zavrzlama. 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=09&dd=18&nav_id=1040929 

Sindikat protiv prinudnog penzionisanja žena 

Sindikat pravosuĎa Srbije protestvovao je danas, zbog kako navodi u saopštenju, prinudnog 
penzionisanja ţena u pravosuĎu . 

IZVOR: TANJUG  

 U saopštenju sindikata se navodi da zaposlenim ţenama u pravosuĎu koje imaju 60 godina i šest meseci 

ţivota stiţu obaveštenja od rukovodilaca pravosudnih organa da im prestaje radni odnos po sili zakona, 

odnosno po zakonu kojim se ograničava broj zaposlenih u javnom sektoru. 

Sindiakt samtra da su na taj način ţene dovedene u neravnopravan poloţaj i diskriminisane su u 
odnosu na zaposlene muškarce. 
  
 
U saopštenju se ukazuje da su ţene stekle uslov za starosnu penziju na osnovu krovnog Zakona o 
penzijskom i invalidskom osiguranju ali ne i obavezu, jer po tom zakonu imaju pravo izbora da li će 
se penzionisati. 
  
Većina ţena ne ţeli da ide u penziju, jer će ona biti niţa od plate koju primaju. 
  
MeĎutim, Zakon o načinu odredivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru stavlja se 
iznad krovnog zakona i primorava ţene da se penzionišu, naveo je sindikat i osudio usvajanje 
pomenutog zakona po hitnom postupku, bez javne rasprave i učešća sindikata.  
 
 
Sindikat je kritikovao i Vladu Srbije, što je prvo utvrĎen višak zaposlenih, ali da se ne zna na 
osnovu kojih merila. 
 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=09&dd=18&nav_id=1040929
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I KRAGUJEVAC 

http://www.ikragujevac.com/vesti/30993-panika-u-kragujevcu-fiat-doneo-neocekivanu-odluku.html 

PANIKA U KRAGUJEVCU: Fiat doneo neočekivanu 
odluku! 

3.500 radnika kragujevačkog Fiat automobila od danas je veoma zabrinuto za svoju, ali, kako kaţu i 

egzistenciju firme u kojoj rade. 

Naime, na muke ih je ovog puta stavila neobična odluka uprave FCA automobili,koja je sve radnike 

poslala na prinudni odmor od dve nedelje! 

Reč je o prvom većem ovogodišnjem proizvodnom zastoju u FCA Srbija, koji je najverovatnije 

uzrokovan nešto slabijom potraţnjom na evropskim i severnoameričkim trţištima za automobilom 

koji ova fabrika proizvodi. 

Ono što zabrinjava zaposlene i sindikat u toj kompaniji jeste činjenica da još nema informacija o 

novom modelu, koji bi u dogledno vreme obezbedio punu uposlenost i obogatio trţišnu ponudu 

fabrike, projektovane za proizvodnju 300.000 vozila godišnje 

 

 

 

http://www.ikragujevac.com/vesti/30993-panika-u-kragujevcu-fiat-doneo-neocekivanu-odluku.html
http://www.ikragujevac.com/vesti/30993-panika-u-kragujevcu-fiat-doneo-neocekivanu-odluku.html
http://www.ikragujevac.com/vesti/30993-panika-u-kragujevcu-fiat-doneo-neocekivanu-odluku.html

