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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:565778-Nastavnice-ne-moraju-u-penziju-sa-605-

godina 

Nastavnice ne moraju u penziju sa 60,5 godina 
Tanjug  

Da ne bi bio narušen proces započete nastave, zaposlenima u prosveti koji posle 12. oktobra 

ispune uslov za starosnu penziju, biće ponuđeno da nastave da rade do kraja ove školske 

godine 

Zaposlenima u prosveti koji posle 12. oktobra ove godine ispune uslov za starosnu penziju od 60,5 
godina ţivota, odnosno 61 godinu u 2016. godini, biće ponuĎeno da nastave da rade do kraja ove 
školske godine, saopštilo je danas Ministarstvo prosvete. 

Ministar prosvete SrĎan Verbić uputio je ovo obaveštenje direktorima škola nakon konsultacija u 

Ministarstvu drţavne uprave i lokalne samouprave, a u vezi sa primenom Zakona o načinu 

odreĎivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru. 

Penzionisanje bi narušilo proces započete nastave, a ne bi dovelo do organizacionih i funkcionalnih 

promena u sistemu, niti ostvarilo očekivane uštede, pošto bi ta radna mesta svakako morala biti 

popunjena, obrazloţio je Verbić odluku. 

Odluka je, kako se navodi, doneta u skladu sa osobenostima obrazovnog sistema. 

Zakon o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru, koji počinje da se primenjuje 12. 

oktobra, predviĎa da ţene zaposlene u prosveti idu u penziju po sili zakona kada napune 60,5 

godina i najmanje 15 godina staţa. 

Sindikati prosvete su ranije izneli procenu da bi po ovom osnovu u penziju na početku školske 

godine otišlo najmanje 3.000 učiteljica, nastavnica. Predsednik Sindikata obrazovanja Srbije 

Branislav Pavlović kritikovao je pre nekoliko dana zakonsko rešenje po kojem koleginice moraju u 

penziju, tvrdeći da je reč o diskriminaciji, jer im je, kako je rekao, uskraćeno pravo da rade koliko 

i muškarci, što su do sada mogle. 

Poseban problem je, kako tvrde sindikati, što zakon počinje da se primenjuje 12. oktobra, pa će 

nastavnice započeti školsku godinu, primiti novu generaciju dece, a potom će morati da se 

penzionišu. 

 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:565778-Nastavnice-ne-moraju-u-penziju-sa-605-godina
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:565833-Izvrsitelji-mogu-da-cesljaju-sve-racune 

Izvršitelji mogu da "češljaju" sve račune 
D. I. KRASIĆ  

Zakonom o platnim uslugama definisano ko sve može da koristi privatne podatke građana. Moći 

će da skidaju novac sa štednje ili bilo kojeg bankovnog konta. Dostupno i MUP, sudovima, 

poreznicima... 

IZVRŠITELjI u Srbiji, koji graĎanima zbog neplaćenih dugova uveliko blokiraju plate i penzije, 
uskoro će "svoje šape" moći da stave i na štedne i sve ostale račune duţnika u bankama. Ovo im je 
do sada bilo prilično oteţano, jer nijedna banka zbog čuvanja poslovne tajne nije smela da oda 
informaciju o računima svojih klijenata. MeĎutim, kada od oktobra zaţivi takozvani Jedinstveni 
registar računa fizičkih lica pri Narodnoj banci Srbije, izvršitelji će, kao nadleţan javno-pravni 
organ, moći od NBS da dobiju spisak svih računa koje konkretni duţnik ima. Doduše, i dalje neće 
znati sa koliko novca duţnik raspolaţe, ali mu neće biti problem da sprovede prinudnu naplatu sa 
svih njegovih računa u konkretnim bankama. 

- I do sada su pojedini izvršitelji umeli, na njima znane načine, sitnim koruptivnim radnjama da 
doĎu do informacije da duţnik koga jure u odreĎenoj banci poseduje račun. MeĎutim, banka je 
mogla da blokira sredstva svog klijenta samo ako joj izvršitelj dostavi sudski nalog - objašnjava za 
"Novosti" pravnik koji je ţeleo da ostane anoniman. - Ali, to su bile retke situacije, jer su izvršitelji 
baš morali dobro da se pomuče kako bi saznali u kojoj od 30 banaka njegov duţnik ima štedni 
račun. 

Kada od 1. oktobra počne primena Zakona o platnim uslugama, koja podrazumeva formiranje i 
novog objedinjenog elektronskog registra računa graĎana, izršiteljima će posao biti znatno olakšan. 
Imaće pravo da dugove namiruju čak i od oročene štednje. 

LIČNI STEČAJFormiranje jedinstvenog registra računa graĎana u perspektivi ima još jedan značaj - 
Srbija se, sporazumom sa MMF, obavezala da će uvesti lični stečaj graĎana, za šta je neophodno 
postojanje upravo ovakve zbirne evidencije. Sudeći prema akcionom planu koji je drţava usvojila 
za rešavanje problematičnih kredita, instituciju ličnog stečaja trebalo bi da dobijemo do kraja 
iduće godine. 

- Naravno, štednja je u bankama zaštićena za sve vreme oročenja - objašnjava naš sagovornik. - 
MeĎutim, čim period oročenja proĎe, izvršitelj će moći da se namiri od tog novca. 

Jedinstveni registar računa fizičkih lica neće sadrţati podatke o stanju i promenama na računu. Ali 
će sadrţati spisak svih tekućih, štednih i drugih računa u svim bankama, datum otvaranja računa, 
adresu prebivališta graĎana, jedinstveni matični broj graĎana ili broj pasoša za strance. 

Prema navodima iz NBS, ovaj registar vodiće se pri odeljenju prinudne naplate NBS. I, za razliku od 
podataka iz jedinstvenog registra preduzeća i preduzetnika, koji su javni, informacije o graĎanima 
i potrošačima neće biti javno dostupne, a moći će da ih dobiju, na osnovu pisanog zahteva, MUP, 
sudovi, tuţilaštva, Poreska uprava, Uprava za sprečavanje pranja novca i pomenuti - izvršitelji. 

ZAŠTITA PODATAKA 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:565833-Izvrsitelji-mogu-da-cesljaju-sve-racune
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- Na sajtu NBS neće biti dostupni podaci o Registru računa graĎana - rečeno je "Novostima" u NBS. - 
Podaci o privatnim računima graĎana izdavaće se u skladu Odlukom o bliţim uslovima i načinu 
voĎenja Jedinstvenog registra računa (JRR). Podaci iz registra, koji se odnose na potrošače nisu 
javno dostupni i na njih se primenjuju odredbe člana 74. Zakona o platnim uslugama i propisi 
kojima se ureĎuje zaštita podataka o ličnosti. Podatke iz JRR koji nisu javni, NBS daje na osnovu 
pisanog zahteva suda i drugog nadleţnog drţavnog organa, u skladu sa zakonom. Lica kojima su 
podaci učinjeni dostupnim, te podatke mogu koristiti isključivo u svrhu za koju su pribavljani i ne 
mogu ih dalje saopštavati ili dostavljati trećim licima. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/588000/Dok-se-vlasti--gloze-radnici-ostaju--na-ulici 

Dok se vlasti glože, radnici ostaju na ulici 

S. Vukašinović, S. Boţinović  

Zbog deset puta uvećane ekološke takse Fabrika kablova u Zaječaru juče je zaustavila rad, a 

lokalni političari odgovornost svaljuju jedni na druge. 

Radnici Fabrike kablova prilikom jednog od ranijih protesta 

Još nije izvesno da li je u pitanju konačno gašenje, jer je rukovodstvo otišlo na konsultacije u 

Poljsku kod vlasnika kompanije, ali nezvanično se šuška da je ovo uvertira u zatvaranje fabrike.  

  

Za ovakav scenario ljudi iz fabrike krive sadašnju gradsku vlast, koja im je retroaktivno uvećala 

naknadu deset puta, dok gradska vlast odgovornost prebacuje na prethodnike, pre svega na bivšeg 

gradonačelnika Boška Ničića. Dok traje prepucavanje o krivici, blizu 400 zaposlenih strahuje da će 

ostati bez posla. 

U Fabrici kablova nismo zvanično dobili odgovor jer je rukovodstvo u Poljskoj, ali smo nezvanično 

saznali da su mašine ugašene i da se ne zna da li će ponovo biti upaljene. 

  

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/588000/Dok-se-vlasti--gloze-radnici-ostaju--na-ulici
http://www.blic.rs/data/images/2015-09-03/662426_12_lb.jpg?ver=1441312088.jpg
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(+) Kliknite za uvećanje 

 

- Gazda je ogorčen što nam je izmenjeno rešenje za iznos takse od 2010. do 2013. koju smo mi 

uredno izmirili. Ali nova gradska vlast je utvrdila da 7,6 miliona dinara nije validan iznos i u aprilu 

2014. nam je dostavila novo rešenje na 76,3 miliona dinara. Ovakvo uvećanje je nezakonito jer su 

nam taksu od 0,4 odsto obračunali na ukupan bruto prihod umesto na planirane aktivnosti koje 

utiču na ţivotnu sredinu. U ponedeljak ćemo znati da li ćemo otići na ulicu, ali ne izgleda dobro jer 

je većina radnika već poslata na prinudni odmor - kaţu u Fabrici kablova. S druge strane, 

gradonačelnik Zaječara Velimir Ognjenović odbacuje odgovornost i vruć krompir stavlja u ruke 

bivšem gradonačelniku Bošku Ničiću. 

 

  

- Ničić je zajedno s tadašnjim rukovodstvom fabrike, uz laţno davanje podataka lokalnoj 

administraciji, umanjivao taksu da bi razliku fabrika uplaćivala na račune rukometnog i fudbalskog 

kluba. Sadašnja administracija utvrdila je da je time oštetio budţet grada za 76 miliona dinara. 

Grad je protiv Ničića, N. N. lica iz Fabrike i tadašnjeg načelnika poreske administracije podneo 

krivične prijave - tvrdi Ognjenović. 

 

 

Po gradu se sve glasnije moţe čuti da se zbog novog načina obračuna ekološke takse „Gorenje“ i 

„Štrabag“ spremaju da napuste Zaječar. U tim kompanijama nisu ţeleli zvanično ništa da 

komentarišu. 

 

  

Gorenje i Štrabag  

planiraju odlazak? 

http://www.blic.rs/data/images/2015-09-03/662426_12_lb.jpg?ver=1441312088.jpg
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Ničić pak kaţe da je ovo još jedna laţ vlasti naprednjaka da bi prikrili gde je završio novac od 

ekološke takse. 

 

 - Za sve što se desilo ova nesposobna i korumpirana vlast krivi mene. Laţ je da su ekološke takse 

Fabrici kablova naplaćivane manje kako bi se finansirali rukometni i fudbalski klub. To nije tačno, a 

ono što jeste to je da su nezakonito retroaktivno naplatili taksu čime su blokirali račun kompaniji i 

oterali stranog investitora koji je hranio 400 porodica. Fabrika kablova je uloţila ţalbu, ali joj je 

grad, i pored toga, bez opomene i rešenja blokirao račun - kaţe Ničić za „Blic“. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/588390/Inspekcija-otkrila-151-radnika-na-crno-u-vrticima-i-objektima-brze-hrane 

Inspekcija otkrila 151 radnika "na crno" u vrtićima i 
objektima brze hrane 

Tanjug  

Inspektorat za rad otkrio je, tokom nadzora u vrtićima i objektima brze hrane širom Srbije, da od 

3.320 zatečenih radnika, 151 nije imao ugovor o radu i nije bio prijavljen na obavezno socijalno 

osiguranje. 

Zbog utvrĎenih prekršaja u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu inspektori su 

protiv poslodavaca podneli ukupno 21 zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. 

 

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, 

inspektori su, nakon nadzora u 401 objektu, doneli rešenja o otklanjanju nepravilnosti i naloţili 

poslodavcima zasnivanje radnog odnosa sa osobama koje su radile "na crno". 

 

 Inspekcija rada je donela 63 rešenja zbog utvrdjenih nepravilnosti u oblasti radnih odnosa, i pet 

ukazivanja poslodavcima radi usaglašavanja akata sa zakonom, kao i devet prekršajnih naloga zbog 

nedrţanja ugovora o radu na mestu rada. 

 

 Inspektori su doneli i 163 rešenja kojima su naloţili otklanjanje nedostataka iz bezbednosti i 

zdravlja na radu i 10 rešenja o zabrani rada na mestu rada zbog neosposobljenosti zaposlenih za 

bezbedan i zdrav rad. 

 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/588390/Inspekcija-otkrila-151-radnika-na-crno-u-vrticima-i-objektima-brze-hrane
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Tokom nadzora koji je obavljen 3. septembra, zatečena su i tri neregistrovana vrtića, pri čemu je 

samo u jednom od bilo šest neprijavljenih radnika. 

Inspekcija im je naloţila da odmah pokrenu propisani postupak za upis u odgovarajući registar i 

zabranila dalje obavljanje delatnosti do ispunjenja za to propisanih uslova, dodaje se u saopštenju. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/588211/Inspekcija-otkrila-145-nelegalnih-firmi 

Inspekcija otkrila 145 nelegalnih firmi 

Beta  

Inspektorat za rad otkrio je 145 nelegalnih firmi u Srbiji sa 428 neprijavljenih radnika od 30. jula, 

kada je dobio mogućnost da kotroliše i neregistrovane firme, saopštilo je danas Ministarstvo za rad, 

zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. 

Kako se navodi u saopštenju, inspektori su doneli 145 rešenja kojima su neregistrovanim firmama, 

naloţili da registruju delatnost i zabranili im rad dok to ne urade.  

Novim Zakonom o inspekcijskom nadzoru omogućeno je da inspekcije kontrolišu i firme koje rade 

"na crno", odnosno ni na koji način nisu prijavile delatnost. 

 Najviše neregistrovanih firmi bavi se trgovinom, ugostiteljstvom, popravkom i odrţavanjem 

motornih vozila, preradom i obradom drveta, zanatskim uslugama i izvoĎenjem graĎevinskih 

radova, dodaje se u saopštenju. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Radnici-strahuju-da-fabrika-ne-bude-prodata-na-kilo.sr.html 

Радници страхују да фабрика не буде продата на 
кило 

За Фабрику хартије у Чачку „Умка” понудила 102, а ужички „Олекс” 110 милиона. Представник 

бивших радника гласаће за прву понуду, јер гарантује да ће фабрика поново почети да ради 

Чачак – У Србији се коначно догодило да и радници добију право да продају своју фабрику 
али, као за инат, у том послу ни динар неће припасти њима. Шапу на све паре ставиће банке, 
као разлучни повериоци. 
У Градској управи у Чачку јуче је заседао Одбор поверилаца Фабрике хартије „Божо Томић” 
која се продаје из банкротства, као правно лице, без обавеза. На оглас Агенције за 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/588211/Inspekcija-otkrila-145-nelegalnih-firmi
http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Radnici-strahuju-da-fabrika-ne-bude-prodata-na-kilo.sr.html


8 

 

приватизацију приспела је само понуда од 102 милиона из Фабрике картона „Умка”, уз 
уплаћени депозит, која је отворена 26. августа у Београду, али је дан касније Агенцији понуду 
(без депозита) упутио и „Олекс” из Ужица обећавши 110 милиона, уз напомену „да би та 
понуда могла да буде још већа”. У таквим околностима, одлука припада одбору поверилаца, 
пошто су понуде далеко испод границе да би биле прихваћене аутоматски. Фабрика је 
процењена на 588 милиона динара, а правилима конкурса предвиђено је да стечајни управник 
прогласи најбољег понуђача за купца уколико је понуда бар за један динар већа од 50 одсто 
процењене вредности (294 милиона динара). 

Одбор поверилаца ФХ има три члана и чине га Милош Трипковић, представник бивших радника 
ФХ и некада председник Самосталног синдиката у колективу, другог даје ЗОИЛ „Дунав”, 
трећег ЈП „Градац” из Чачка чији је оснивач Скупштина града. Јуче су се разишли без одлуке и 
на њу ће се чекати до следећег уторка и седнице Градског већа Чачка. Трипковић се 
изјашњава за „Умку”, представник „Дунава” нема став док не дође директор са одмора, а 
градоначелник Чачка Војислав Илић и његов заменик Раденко Луковић нису хтели да се 
изјасне у име „Градца” док не чују реч већника 8. септембра. Чачански руководиоци током 
седмице најављивали су да ће глас „Градца” бити истоветан, као и одлука бивших радника 
ФХ. 

– Из угла радника, понуда „Умке” је несумњиво прихватљивија, иако је нижа, и гласаћу за њу 
јер гарантује да ће Фабрика поново почети да ради и производи. Са друге стране, из 
званичних докумената утврдили смо да се „Олекс” бави поновном употребом разврстаних 
материјала, што значи да би фабрика у којој смо радили, ако је они преузму, била исечена и 
продата на кило – каже Милош Трипковић за „Политику”. 

Почетком седмице у Чачку је боравио и Милош Љушић, генерални директор „Умке”, с којим је 
овде разговарао и Слободан Јелић, председник Градског већа Самосталног синдиката. 

– Директор Љушић саопштио је да би, по преузимању ФХ, пословни програм у Чачку обухватао 
сакупљање и даљу прераду старог папира и других врста амбалажног отпада, пет-амбалаже и 
фолија, као и израду картонске амбалаже за вино. „Умка” је, како он тврди, спремна да у 
наредне четири године у Фабрику хартије уложи осам милиона евра и тако запосли сто 
радника, а затим још и 30 у рециклажном центру – истиче Слободан Јелић за наш лист. 

Захваљујући сталним улагањима, која су од 2004. године достигла 45 милиона евра, фабрика у 
Умци је подигла капацитет са ондашњих 40.000 на тренутних 110.000 тона картона годишње. 
Запошљава 380 радника и послује у саставу „Капастар” групе, чије су чланице још „Авала Ада” 
(комерцијална и транспортна амбалажа), „Јафа Црвенка” (бисквити), Фабрика хартије Београд 
(амбалажни папир) и „Папир сервис” ФХБ (прикупљање отпадног папира и амбалаже). „Умка” 
је највећи рециклер у Србији и 85 одсто произведеног картона извози у скоро све европске 
државе. 

Фабрика „Божо Томић” је најстарији индустријски погон у Чачку, који је почео да производи 
папир 1930. године, али све машине стале су марта 2011. године, кад је предузеће било у 
поседу Христа Ковачког из Бугарске. Уследили су стечај, отпуштање 260 радника и 
банкротство. 

Призната потраживања поверилаца према Фабрици хартије износе 2,15 милијарди динара или 
18 милиона евра. Разлучни повериоци (банке) потражују чак 174 милиона динара и одмах ће 
узети све паре које буду положене у стечајну масу, било која од две поменуте понуде да буде 
прихваћена. 
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– Зато бивши радници, нажалост, не могу очекивати ни динар од ове продаје. Кад би продајна 
цена фабрике била бар 300 милиона динара, онда бисмо и ми могли да добијемо нешто, 
рецимо по три заостале плате. Али, то је само машта – наводи Милош Трипковић. 

Г. Оташевић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/porez_na_imovinu_podigli_za_1000_procenata.4.html?news_id=307490 

Seoske mesne zajednice na teritoriji Novog Pazara digle glas protiv nerealnih nameta 

Porez na imovinu podigli za 1.000 procenata 
Prošle godine kvadratni metar poljoprivrednog zemljišta oporezivan sa osam dinara, a ove godine 

sa 84 * U 1.194 slučaja vlasti pogrešno izračunale visinu poreza koje graĎani treba da plate * 

Nameti daleko manji u okolnim opštinama 

AUTOR: S.NOVOSEL 

Novi Pazar - Rešenja o plaćanju poreza na poljoprivredno i šumsko zemljište iznenadila su i 

razljutila vlasnike seoskih gazdinstava na teritoriji Novog Pazara. Plodno i neplodno zemljište, njive 

i livade, šume i prle, našli su se u istoj zoni. Na rešenjima cifre, koje opustela seoska domaćinstva 

ne mogu ni da zamisle ni kao godišnji prihod. Meštani podgolijskih sela poručili su gradskim 

vlastima da ukoliko ne promene odluku i ne promene rešenja pozvaće ostale poreske obveznike da 

bojkotuju plaćanje poreza na imovinu. 

Nerealna poreska rešenja bila su povod da zajedničku sednicu odrţe saveti sedam seoskih mesnih 
zajednica. U rešenjima koja su dobili poljoprivredno zemljište je navedeno kao graĎevinsko, a cene 
po kvadratnom metru, u odnosu na prošlu godinu, deset puta su uvećane. Prošle godine cena 
kvadratnog metra za poljoprivredno zemljište bila je osam, a ove 84 dinara, a za šumsko 73 dinara 
po kvadratnom metru. Znatno je skuplje nego u opštinama u okruţenju. Ukazano je i na nelogičnost 
da zemljište nije podeljeno po klasama već po zonama, pa su se u istoj klasi našli plodno i 
neplodno zemljište. Uz sve to, takvih rešenja je podeljeno 1.194. Ţalba za ispravljanje greške 
poreske administracije koštala je 430 dinara, tako piše u pouci na kraju rešenja 

Predstavnici saveta sedam mesnih zajednica uputili su pisma gradonačelniku Novog Pazara, 
Gradskom veću, predsednici Skupštine grada i Skupštini grada, u kojima se zahteva da se ukine 
odluka gradskog parlamenta iz 2013. godine o visini poljoprivredne osnovice za poljoprivredno 
zemljište i da se ponište rešenja i donesu nova sa niţim porezima. Navedene su i poreske osnovice 
koje vaţe u okolnim opštinama i koje su niţe po nekoliko puta. Primera radi, u Tutinu i Raški plaće 
se 15 dinara po kvadratnom metru, a u Sjenici devet dinara. 

Nakon ove reakcije, pred novinarima su se pojavili načelnica Uprave za naplatu javnih prihoda 
Enisa Kolić i član Gradskog veća Mirsad Jusufović. Sloţili su se da je "ovogodišnji porez nerealno 
visok" i obećali da će gradska samouprava umanjiti poreske osnovice na poljoprivredno i šumsko 
zemljište. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/porez_na_imovinu_podigli_za_1000_procenata.4.html?news_id=307490
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Načelnica Uprave za naplatu javnih prihoda Kolić rekla je da je "obračun izvršen na osnovu zakona 
ove zemlje" 

- Podelili smo 24.215 rešenja, a u 1.194 je došlo do greške. Stornirali smo 1.094 rešenja i poštari ih 
već dele ispravljene, tako da nema potrebe niko da piše ţalbu i plaća taksu 430 dinara - naglasila 
je Kolićeva i pojasnila da je porez u Novom Pazaru viši u odnosu na druge opštine "zbog cene 
zemljišta koja je ovde daleko skuplja". 

Od ukupnog broja podeljenih rešenja, onih "s greškom" ima četiri odsto. Član gradske vlade 
Jusufović pojašnjavao je da je "ova cena poreza došla kada se prosečna prodajna cena 
poljoprivrednog ili šumskog zemljišta pomnoţila sa zakonskim procentom koji je isti u celoj zemlji". 

- Poreske stope su iste na nivou cele zemlje, ali je osnovica koja se primenjuje u Novom Pazaru 
viša zbog većih cena zemljišta. Naţalost, zakon ne poznaje kvalitet zemljišta, njegovu plodnost ili 
neplodnost. Pokušaćemo da kroz neke ingerencije lokalne samouprave ublaţimo ukupnu cenu, koju 
će graĎani morati da plate - rekao je Jusufović i naveo uporedne podatke za Novi Pazar i 
Kragujevac, po kojima je "cena zemljišta po kvadratu u šestoj zoni 6.282 dinara, a u Kragujevcu 
238 dinara". 

GraĎanima koji su platili porez na osnovu rešenja "s greškom", novac neće propasti, već će biti u 
pretplati za naredni period, poručili su predstavnici lokalne samouprave nezadovoljnim poreskim 
obveznicima. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/neodrzivo_kaznjavanje_7000_oruzara.4.html?news_id=307491 

Sindikati fabrika Odbrambene industrije traže izuzeće iz odluke Vlade o smanjenju zarada 

Neodrživo kažnjavanje 7.000 oružara 
AUTOR: Z. RADOVANOVIĆ 

Kragujevac - Sindikati fabrika Prva iskra iz Bariča, Prvog partizana iz Uţica, Milana Blagojevića iz 

Lučana, Krušika iz Valjeva, Slobode iz Čačka i Zastava oruţje, koje čine grupaciju Odbrambena 

industrija Srbije (OIS) odlučili su juče da republičkoj Vladi upute zahtev da radnici Odbrambene 

industrije Srbije budu izuzeti iz odluke Vlade kojom se umanjuju zarade zaposlenima u tim 

preduzećima. 

Sindikati fabrika OIS zaključili su da je neodrţivo dalje finansijsko kaţnjavanje radnika koji 
svakodnevno u teškim, opasnim i rizičnim uslovima stvaraju nov proizvod koji je gotovo potpuno 
izvozno orijentisan. Pogoršavanju socijalno-ekonomskog statusa radnika ovih fabrika, pored 
umanjenih zarada, doprinose i svakodnevna poskupljenja proizvoda opšte potrošnje, navodi se u 
jučerašnjem zajedničkom saopštenju oruţarskih sindikalnih organizacija. 

Radnici fabrika Odbrambene industrije Srbije, ističe se nadalje, do sada su od svojih zarada 
izdvojili više od 200 miliona dinara koji su uplaćeni u budţet Srbije čime su dali značajan doprinos 
sprovoĎenju ekonomskih reformi. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/neodrzivo_kaznjavanje_7000_oruzara.4.html?news_id=307491
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- Sindikati koji štite interese oko 7.000 radnika zahtevaju od Vlade Srbije i Ministarstva odbrane da 
izuzmu radnike proizvodnih fabrika koje su u većinskom drţavnom vlasništvu iz kategorije onih koji 
su obuhvaćeni uredbom o umanjenju zarade i da se plate zaposlenih u ovim fabrikama vrate na 
preĎašnji nivo, poručili su juče nadleţnima čelnici sindikata šest najvećih i najznačajnijih domaćih 
vojnih fabrika. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/bavarski_recept_za_srpsku_nezaposlenost.4.html?news_id=307492 

Pogon Drakslmajera u Zrenjaninu 

Bavarski recept za srpsku nezaposlenost 
AUTOR: M. PUDAR 

Zrenjanin - Drakslamajer je kompanija iz Bavarske, mislim da je uspešan primer saradnje nemačke 

i srpske ekonomije i da ovde naši poslodavci imaju kvalifikovanu i stručnu radnu snagu, navela je 

prilikom jučerašnje posete pogonu Drakslmajera u Zrenjaninu savezna ministarka za Evropu i 

meĎuregionalne odnose pokrajine Bavarska Beate Merk. 
Ovom prilikom prisutni su mogli da se uvere da je moguće zaposliti preko 3.000 radnika i obezbediti 
kvalitetne radne uslove, na čijem unapreĎenju se stalno radi. Posetu fabrici automobilske 
industrije organizovalo je Ministarstvo privrede i Privredna komora Srbije. 

- Ovde imamo ravnopravno zastupljene ţene na radnim mestima i moram da naglasim da se radi na 
dualnom obrazovanju kako bi što više ţena bilo uključeno u posao – navela je Beate Merk. 

Drakslmajer je jedna od većih nemačkih investicija u Srbiji, gde posluje oko 400 kompanija sa 
nemačkim kapitalom. 

- Nemačke kompanije u našoj zemlji zapošljavaju oko 25.000 radnika, a Drakslamajer je jedna od 
najvećih investicija sa najvećim brojem zaposlenih. Podrţaćemo kao drţava njihove planove koje 
imaju u vezi sa proširenjem proizvodnje i posla - rekao je ministar privrede Ţeljko Sertić. 

On je naglasio da je za Srbiju vaţno da u svim političkim procesima pokaţe da je spremna za 
reforme i to, pre svega, za reforme u najvaţnijim ţivotnim pitanjima kakvo je ekonomija. 

- Nemačka dobro razume koliko je vaţna ekonomija, koliki je to uslov za razvoj svake drţave. 
Nastavićemo svoj reformski kurs, promenom zakona i poboljšanjem ambijenta poslovanja – rekao je 
Sertić u Zrenjaninu. 

"Drekslmajer grupa" je internacionalni dobavljač automobilske industrije sa više od 60 pogona u 20 
zemalja, a zapošljava 3.300 radnika u Srbiji. Osnovana je u Nemačkoj i zapošljava 55.000 ljudi 
širom sveta. U prošloj godini ukupan prihod bio je 3,4 milijarde evra. 

Zakon o ulaganju 
"Pred nama je, verujem na već narednoj sednici parlamenta, Zakon o ulaganju kojim ćemo na 
značajniji način poboljšati poloţaj investitora u Srbiji i garantovati sva ona prava koje imaju 
zemlje EU. Gledali smo modele koji se u svetu primenjuju. Trenutno je zakon u finalizaciji, 
razgovaraju naši zakonodavci i predstavnici Svetske banke i MMF, jer ţelimo da imamo njihovu 
potpunu saglasnost oko svih tačaka, a takav kredibilitet će nam omogućiti značajnije investicije u 
Srbiji", rekao je ministar privrede Ţeljko Sertić. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/bavarski_recept_za_srpsku_nezaposlenost.4.html?news_id=307492
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AKTER 

http://akter.co.rs/27-drutvo/print-139207-sindikat-pravosu-a-predsednica-suda-prekrila.html 

SINDIKAT PRAVOSUĐA: PREDSEDNICA SUDA 
PREKRŠILA 
Beta  

Sindikat pravosuĎa Srbije podneo je Ministarstvu drţavne uprave i lokalne samouprave zahtev da se 

izvrši inspekcijski nadzor nad primenom Zakona o drţavnim sluţbenicima u Prvom osnovnom sudu u 

Beogradu, jer sumnjaju da je predsednica suda prekršila Zakon, saopštio je danas taj Sindikat 

Kako se navodi, zaposleni u sudu obavestili su Sindikat da je predsednica suda Tanja Šobat 
netransparentno i bez raspisivanja javnog konkursa odreĎenim nameštenicima omogućila status 
drţavnih sluţbenika u zvanju referenta bez poloţenog drţavnog ispita. 

 
Sindikat je o nepravilnostima u Prvom osnovnom sudu obavestio i ministra pravde Nikolu 
Selakovića, pre svega kao člana Visokog saveta sudstva, kako bi on preduzeo odgovarajuće mere iz 
svoje nadleţnosti, navodi se u saopštenju. 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=09&dd=04&nav_id=1035080 

Oružari: Neizdrživo je dalje kažnjavanje 
Sindikati šest fabrika namenske industrije traţe od Vlade Srbije da budu izuzeti iz odluke o 
umanjenju zarada, saopštio je taj sindikat. 

IZVOR: TANJUG   

"Neodrţivo je dalje finansijsko kaţnjavanje radnika koji svakodnevno u teškim, opasnim i rizičnim 
uslovima stvaraju nov proizvod, koji je gotovo potpuno izvozno orjentisan", navedeno je u 
zajedničkom saopštenju. 

Zajedničko saopštenje su potpisali sindikati fabrika "Prva iskra" iz Bariča, "Prvi partizan" iz Uţica, 
"Milan Blagojevih" iz Lučana, "Krušik" iz Valjeva, "Sloboda" iz Ccačka i "Zastava oruţje" iz 
Kragujevca.  
 
Socijalno ekonomski status radnika tih fabrika se pogoršava jer, pored umanjenja zarada, 
svakodnevno poskupljuju proizvodi opšte potrošenje, navedeno je u saopštenju u kome se dodaje 
da su ti radnici do sada od svojih zarada u budţet Srbije izdvojili više od 200 miliona dinara, čime 
su dali značajan doprinos sprovoĎenju ekonomskih reformi.  

http://akter.co.rs/27-drutvo/print-139207-sindikat-pravosu-a-predsednica-suda-prekrila.html
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=09&dd=04&nav_id=1035080
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"Sindikati, koji štite interese oko 7.000 radnika traţe od vlade i resornog ministarstva da radnike 
proizvodnih fabrika, koje su u većinskom drţavnom vlasništvu, izuzmu iz odluke o umanjenju 
zarada i da se plate zaposlenih vrate na preĎašnji nivo", navedeno je u saopštenju. 
 

 

Доживети стоту 

Због тешког економског и социјалног положаја, пензионери у нашој земљи почетком јесени 
најављују протесте. Они траже да пензије буду враћене на ниво пре смањења, а да 
пензионерима са примањима испод 25000 динара пензије буду повећане. Удружење синдиката 
пензионера Србије покренуло је и петицију за измене закона о порезу на имовину, јер је 
досадашњи порез, велики намет најстаријим житељима Србије – упозорава председник тог 
синдиката Милорад Вујасиновић. 

А због учесталих пропуста у раду приватних домова за старе биће појачана контрола рада тих 

установа. Недавни пожар у дому за старија лица у Миријеву покренуо је бројна питања за 

инспекцијске и државне органе. Докле је стигла истрага? Ко, како и када контролише рад 

објеката у којима живе старије особе? Одговор од Биљане Зекавице, начелнице Одељења за 

инспекцијски надзор Министарства за рад и социјалну политику, потражила је Тања Зељковић. 

Минуте о здрављу посвећујемо механичком вађењу тромба из крвног суда као новом начину 

лечења пацијената који су имали тежак облик можданог удара. Путем катетера се, кроз 

препонску артерију, стиже до места где је претходно дијагностикована тромбоза великог 

крвног суда у мозгу, ухвати угрушак и извлачи напоље. Некада се укључује општа анестезија, 

а некада не. Метода није болна и траје педесетак минута. У свету се та процедура примењује 

већ неколико година, а у нашој земљи од пре годину дана у Специјалној болници "Свети Сава" 

у Београду - каже начелник Одељења интервентне неурологије у тој болници др Слободан 

Ћулафић. 

Уредник и водитељ Марина Стојадиновић. 

 

 

 


