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Држава отписује дуг за пензијско, радници ће моћи да повежу стаж 

Аутор: Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА  

Добре вести за одређени број запослених у некада проблематичним предузећима. 

Циљ је растерећење фирми које су у међувремену добиле нове власнике. Нема 

пријављивања, све процедуре раде државне институције 

ПРЕДУЗЕЋИМА која су пронашла стратешког партнера или су приватизована, отписују се 

дуговања према државним повериоцима, а самим тим и према Фонду ПИО. На тај начин свима 

онима који нису редовно уплаћивали доприносе држава ће регулисати потраживања, те ће 

радници моћи да повежу стаж и поднесу захтев за пензионисање. Ово је суштина недавно 

усвојеног закључка Владе. 

Том мером обухваћен је мали број предузећа и радника, а сви они подлежу одредбама Закона о 

приватизацији. Ово повезивање стажа, наглашавају надлежни, не подразумева никакво 

пријављивање, већ ће све радити државне институције по регуларној процедури. 

- У питању су средства неплаћених доприноса за ПИО по пореским пријавама које су поднете 

после 31. децембра последње пословне године - кажу у Републичком фонду за пензијско и 

инвалидско осигурање. - Ово се односи на претходни период за приватизована предузећа код 

којих је продат капитал, извршена докапитализација од стране стратешког инвеститора или је 

донето правноснажно решење којим се потврђује усвајање унапред припремљеног плана 

реорганизације субјекта приватизације. 

Како објашњавају у ПИО, Влада је пре овога, 3. марта 2016, донела и закључак о продужењу 

рока за повезивање стажа осигурања до 31. децембра ове године, јер се претходни из јуна 2015. 

примењивао до краја те године. 

- Продужење рока се односи на бивше запослене у приватизованим фирмама и у предузећима 

за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом који су 13. августа 

2014. године у пословном имену имали ознаку "у реструктурирању", који су стекли услов за 

пензију, али им послодавац није уплатио доприносе за цео период рада - кажу у ПИО. 

Овај закључак се односи на запослене у поменутим предузећима који у 2016. години 

испуњавају услове за пензију и којима по том основу престаје радни однос, као и на све бивше 

запослене, без обзира на то да ли испуњавају или не испуњавају услов за пензију, у стечајним 

дужницима над којима је стечај отворен у 2015. и 2016. години и у којима је Агенција за 

лиценцирање стечајних управника именована за стечајног управника. 
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- Важно је нагласити да поступак повезивања стажа осигурања не спроводе осигураници 

појединачно - кажу у ПИО. - То може да ради послодавац или Агенција за лиценцирање 

стечајних управника. 

20.000 ГОДИНА СТАЖА 

По првобитном закључку, повезивање стажа је извршено у марту, априлу, мају и јуну 2016. 

године, у 135 привредних субјеката (66 субјеката приватизације, четири инвалидска предузећа 

и 65 предузећа у стечају) за 7.521 радника, у укупном трајању од 20.047 година, 11 месеци и 

шест дана стажа, у износу од 1,3 милијарде динара. 

 

Словенци однели машине 

Аутор: Ј. БЕКИЋ  

Таман су стали "на ноге", а међу запослене у сомборском "Борелију" увукао се нови 

страх. Сада, када је посла на ретек, "Копитарна" иселила погон. Запретио и стечај 

ОПЕТ су се суочили са невољама запослени у сомборској фабрици "Борели". Таман кад су 

помислили да су део невоља пребродили и да ће плате постати редовне, јер је посла напретек, 

словеначка "Копитарна", за коју су радили седам година, зауставила је производњу и иселила 

више од 30 својих машина и готову робу, и изместила их у изнајмљени магацин у Апатину. 

"Копитарна" се плаши да би увођењем стечаја у "Борели" могла да остане без машина. 

Стипан Езгете, председник Самосталног синдиката у фабрици, сматра да је једно од решења да 

се организује хитан заједнички састанак са представницима "Борелија", купцима са којима 

успешно сарађују, представницима Владе АПВ и Владе Србије. 

- Радимо лоун послове за италијански "Ленчи", а од пре неколико месеци за немачку фирму "Б. 

Стумп Бајер" израђујемо војничке чизме и патике, као и обућу за ватрогасце. Дневна 

производња је 550 пари, али Немци траже да се производња увећа. Нажалост, за тако нешто 

требало би отворити још један погон за шивење, али немамо довољно радника, јер су многи 

прихватили социјални програм и напустили фабрику - подсећа Езгета. 

Од двадесетак радника, колико је радило за словеначку "Копитарну", део је ангажован на 

производњи за немачког купца. Због недостатка радника, "Борели" ради у једној смени, иако 

посла има за две. Овде би могли да приме још 30 радника на пословима шивања. Сада, 

међутим, страхују да неће имати ни довољно машина да одговоре на досадашње поруџбине. 

Немачка фирма за коју раде заинтересована је за куповину сомборске фабрике обуће, али се 

томе испречио статусни проблем "Борелија" и нерешени имовинско-правни односи са 

хрватским "Боровом". 
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Агенција за приватизацију је 15. јануара покренула стечајне поступке у свим предузећима која 

још нису приватизована. Стечајни поступак у "Борелију" је био прекинут док се не реши 

Унапред припремљени план реорганизације (УНППР). Он је одбачен по жалби запослених. На 

рочишту 30. јуна судија је наложио Агенцији да уплати предујам за стечај и заказао ново 

рочиште за петак, 15. јул. 

Директорка "Борелија" Зорка Црногорац очекује да ће стечај бити отворен, али се запослени 

питају како ће наставити рад под стечајем и хоће ли то отерати купца... Менаџмент спас види у 

приватизацији, поготово шту су Немци заинтересовани за тај аранжман. 

НЕРЕШЕНИ ОДНОСИ СА "БОРОВОМ" 

НАЈВЕЋЕ муке "Борелија", који је међу малобројним предузећима и даље у друштвеном 

власништву, јесу нерешени имовинско-правни односи са хрватским "Боровом". Зато се није 

ушло у приватизацију, иако је Влада Србије својевремено донела одлуку да предузеће уђе у тај 

процес. 

 

Ласта”: Отпуштање или стечај 

Аутор: Н. ВУКИЋ  

Бојан Бојанић, директор "Ласте", тврди да одлазак радника није корак ка 

приватизацији. Запосленима продужен рок до краја недеље да се јаве за социјални 

програм. Оптимално би било да оде од 800 до 1.000 људи 

ПОЗИВ руководства "Ласте" упућен запосленима да се пријаве за социјални програм, није 

рашчишћавање и припрема фирме за приватизацију, тврди генерални директор Бојан Бојанић, 

већ мера коју спроводе зарад преживљавања. 

- Одлучили смо да рок за добровољно пријављивање за програм решавања вишка запослених 

продужимо до краја недеље, с обзиром на то да је сезона годишњих одмора и да су поједини 

руководиоци одсутни, те да нису адекватно упућени сви запослени - објашњава Бојанић. - То је 

државни програм који спроводи Министарство рада и у последње две године већ је отишао 

одређени број људи. У складу је са смањењем прихода и локалног превоза. У тешком смо 

положају. Рачун нам је лане био у блокади 10 милиона евра, и морали смо да потпишемо 

репрограм како бисмо измирили та дуговања. Последњих месеци нисмо имали средстава ни за 

доприносе запосленима. Дакле, није реч о приватизацији и припремању терена за неког 

понуђача, већ само о опстанку фирме. 

Бојанић додаје да су приходи "Ласте" мањи од расхода, а да су у поступку приватизације успели 

да ураде тек од 30 до 40 одсто посла. 

- Нисмо чак ни документацију припремили - каже генерални директор "Ласте". - Још је рано да 

се прича и о потенцијалним купцима. Очекујем да ћемо до следеће године урадити бар 
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седамдесет одсто потребног за поступак приватизације, те да ће тек тада бити реално 

разговарати и о заинтересованим понуђачима. 

Он додаје да би за "Ласту" било оптимално да се за програм пријави од 800 до 1.000 радника. И 

да у случају мањег броја добровољних пријава, овом саобраћајном предузећу највероватније 

прети - стечај! 

- Вишкови нису међу возачима и стручним особљем, већ међу административним радницима - 

каже Бојанић. 

- Позив се односи и на раднике обезбеђења. Ми углавном на овим пословима ангажујемо своје 

раднике који из одређеног разлога не могу више да обављају послове које су радили раније. 

Они нису професионалци. Њиховим одласком и ангажовањем фирме са стране да се бави 

физичкотехничким обезбеђењем уштедећемо. Од Нове године на снагу је ступио нови закон по 

којем радници на пословима обезбеђења морају да имају лиценцу. Да би је наши радници 

добили морали бисмо да им платимо обуку и полагање, а ми за те издатке немамо новца. 

Односно, више нам се исплати да упослимо фирму која се тиме професионално бави. 

ВОЗАЧИМА МЕТЛА И ЂУБРОВНИК 

Вишак су и радници који раде на одржавању објеката и возила. Руководство "Ласте" каже да ће 

уколико буде потребе размислити о ангажману неке приватне фирме, а у плану је да аутобусе 

одржавају возачи. 

- Возила се споља перу проласком кроз четке, а за хигијену унутра биће одговорни возачи - 

објашњава Бојанић. - Као њихове колеге на западу, имаће метлу и ђубровник и чистиће своје 

возило. 

 

 

Синдикати: Ко је против повећања плата у образовању? 

Извор: Танјуг 

Представници три просветна синдиката затражили су данас хитан састанак са премијером 

Александром Вучићем због предлога измене и допуне Правилника о финансирању школа, који 

предвидја запошљавање 2.000 ненаставног кадра, због чега ће, како кажу, просветни радници 

остати без повећања плата. 

"Како средства за плате нису обезбедјена у буџету за 2016. годину, терет уводјења нових 

радника у систем образовања сносиће запослени тако што ће повећање плате, које им је 

обећано, бити распоредјено на нове извршиоце", наводи се у саопштењу. 
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Синдикат образовања Србије, ГСПРС Независност и Синдикат радника у просвети Србије 

обратили су се премијеру Србије за хитан пријем како би разговарали о последицама повећања 

броја запослених у основним и средњим школама, али и због проблема решавања технолошких 

вишкова, као и учешћу синдиката у изради Закона о платама у јавним службама. 

"Синдикати нису против запошљавања уколико је оно у циљу побољшања образовно васпитног 

процеса, али смо против тога да запослени преко својих плата сносе терет таквог 

запошљавања", наводи се у заједничком саопштењу три синдиката. 

Како се наводи на седница Комисије за измене и допуне правилника о критеријумима и 

стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег образовања и 

васпитања, одржаној 12. јула , донет је предлог од стране Министарства просвете и Уније 

синдиката просветних радника Србије који предвидја запошљавање 2.000 нових извршилаца 

који нису директно везани за наставни процес. 

Унија синдиката просветних радника Србије саопштила је јуче да ће се залагати да свака школа 

има секретара, шефа рачуноводства, психолога, педагога, довољан број домара, теткица. 

 

Вулин најавио повећање плата и пензија, али под једним УСЛОВОМ 

Извор: Танјуг 

Надам се да ћемо о повећању пензија моћи да разговарамо са ММФ већ крајем ове и почетком 

наредне године, изјавио је данас министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

Александар Вулин. 

Вулин је новинарима на Златибору рекао да ће повећања пензија бити ако држава буде 

наставила да остварује резултате као до сада. 

- Да будем врло једноставан, ако будемо наставили овако биће, ако не будемо, неће. Ми ћемо 

трошити само оно што имамо и што можемо. Уколико привреда настави да запошљава већи 

број људи, да повећава зараде, уколико проценат дотација које држава даје за пензије настави 

да се смањује, а доприноси буду расли као што расту у овом периоду, наравно - рекао је Вулин. 

Вулин је са директором Фонда ПИО Драганом Калиновићем обишао Специјалну болницу за 

болести штитасте жлезде и болести метаболизма Чигота на Златибору, у којој борави прва 

група пензионера који су остварили право на рехабилитацију о трошку тог фонда. 

 

СТОПА РАСТА БДП Први смо у региону, међу четири у Европи 

Извор: Танјуг 

Србија ће у првих шест месеци имати највећу стопу раста БДП у целом региону и биће у прве 

четири државе у Европи, поручио је данас председник Владе Србије Александар Вучић. 
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- Ми ћемо у наредних неколико дана имати званичне резултате раста свих економија у Европи, 

за неких 15 дана имаћемо те резултате. Званичне процене ММФ за Србију за 2016. годину биле 

су да ћемо имати раст, али да ће бити најнижи у региону, како данас ствари стоје Србија ће у 

првих шест месеци имати највећу стопу раста БДП у целом региону и биће у прве четири 

државе у Европи - истакао је Вучић у Аранђеловцу. 

Вучић у Аранђеловцу отварио фабрику стиропора, посао за још 70 људи 

Председник владе Александар Вучић отворио је данас у Аранђеловцу нову фабрику за 

производњу грђевинског стиропора домаће компаније "Бекамент", у чију изградњу је 

инвестирано четири милиона евра и која ће запослити 70 нових радника. 

То је, како је напоменуо, нешто што не може да се сакрије и што ће значити више посла за 

људе, од краја године веће плате у јавном сектору, веће пензије. 

- То смо могли само зато шмо смо имали народ који је био стрпљив и трпељив, који је свхатио 

да морамо себе да променимо, да имамо немачки модел, да радимо више, а не да плачемо и 

кукамо, јер неће ништа са неба да нам падне - поручио је Вучић. 

Трчимо за бољим економским односима са САД, али и Русијом 

Мандатар за састав владе Александар Вучић изјавио је данас да Србија жели боље економске 

односе са Сједињеним Америчким Државама, али и са Русијом и додао да су важни и 

економски односи са регионом, за које је пре свега заслужна стабилна регионална политика. 

На питање новинарима у Аранђеловцу да ли последња дешавања у односима са САД значе да 

Србија жели боље односе с њима, Вучић одговара: "Јуримо, трчимо за бољим економским 

односима са САД, али и са Русијом". 

 

 

У ФОКУСУ: Званичне информације о прекобројнима у Фијатовој фабрици и 

њеним кооперантима још увек нема 

Крагујевац "богатији" за више од 1.300 нових радника без посла 
* Нових 1.300 радника на евиденцији Националне службе за запошљавање биће 

социјални шок за Крагујевац и његову градску касу 

Према незваничним подацима, из ФЦА Србије дефинитивно одлази између 700 и 750 

запослених, а из кооперантских фирми око 600 радника. 

Пише: З. Радовановић 

 

Мада се менаџмент компаније Фијат Крајслер аутомобили Србија ни јуче, петог дана по 

окончању изјашњавања о понуђеном социјалном програму, није огласио званичном 
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информацијом о томе колико је "аутомобилџија" прихватило да, уз надокнаде од 4.800 до 

12.000 евра, добровољно оде из фабрике, сада је већ познато да ће крајем месеца, чим "легну" 

отпремнине, Крагујевац постати "богатији" за више од 1.300 незапослених радника. 

Према још увек незваничним, али не и непоузданим подацима, из ФЦА Србије је дефинитивно 

одлази између 700 и 750 запослених, а из кооперантских фирми (Мањети марели, Џонсон 

контрол, Сиџит и ПМЦ) тек нешто мање, односно око 600 радника. Челници синдиката у ФЦА 

Србија тврде да са "горким укусом саопштавају како је социјални програм у компанији 

завршен", и признају да је током изјашњавања у фабрици аутомобила, али и у кооперантским 

предузећима, било свакојаких притисака на раднике, о чему је наш лист увелико писао, и чиме 

се, неретко, одступало од прокламованог принципа добровољности и приступало 

(ин)директном прављењу спискова технолошког вишка. 

Синдикалци, међутим, ништа не кажу шта су предузели како ових дана не би имали "горак 

укус у устима", односно да ли су барем покушали да спрече фактичко отпуштање више од 1.300 

крагујевачких радника, као и притиске којима су многи од њих током двонедељног 

изјашњавања о социјалном програму били изложени. Уместо конкретних акција, синдикат 

ФЦА Србија био је опредељен за преговоре са менаџментом компаније и са Вучићем, и тиме, 

аутоматски прихватио да из фабрике, уз отпремнине које су, без обзира што делују 

стимулативно, много више једнократна новчана помоћ, него финансијска подршка до 

налажења новог посла. Тим пре што у Крагујевцу и ширем окружењу нема најаве слободних 

радних места, па ће појављивање нових 1.300 радника на евиденцији Националне службе за 

запошљавање, бити социјални шок не само за прекобројне и њихове породице, него и за 

Крагујевац и његову градску касу. 

Синдикалци се надају да ће почетком наредне седмице поново да се сретну са мандатаром 

Вучићем, како би од њега чули информацију о новом моделу, о чему је, претпостављају, 

недавно у Торину разговарао са Алфредом Алтавилом, као и да издејствују реализацију 

обећања о скорашњем лоцирању једне иностране компаније за производњу ауто - компоненти 

у центру Шумадије, у којем би посао добило између 1.000 и 1.500 радника, отприлике онолико 

колико их је остало без посла у Фијатовој и кооперантским фабрикама. 

Нови модел на дугом штапу 

За сада је јасно да од новог модела у Крагујевцу нема ништа, барем не у догледно време, јер да 

има, не би било отпуштања радника. С друге стране, Вучић је синдикалцима ФЦА Србија 

недавно рекао да је више иностраних компанија заинтересовано да у Србији производи ауто-

делове, и да би једна од њих могла да буде лоцирана у Крагујевцу. Они су рекли да би "волели 

да буде немачка" (компанија)... Вучић, на то, сазнаје се, није рекао ништа. Можда ће наредне 

седмице, а можда и неће. Да ситуација у Крагујевцу заиста није озбиљна, било би смешно. 

 

 

 


