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Инспектори у „Јури” због снимка клечања радника 
Извор:Танјуг 

 

Инспекторат за рад је упознат са снимком радника запослених у фабрици „Јура” који у погону 
клече пред руководиоцима, и одмах упутио инспекторе који се сада тамо налазе како би 
испитали тај случај и поступили у оквиру надлежности инспекције рада. 
„Инспекторат за рад је упознат са снимком и одмах је упутио инспекторе у 'Јура корпорацију' 
д.о.о. Рача, и у корпорацију 'Јура' у Лесковцу, који се сада тамо налазе како би испитали случај 
у вези са снимком и поступили у оквиру надлежности инспекције рада”, речено је данас Танјугу 
у Министарству рада. 
Како је истакнуто, запослени у корпорацији „Јура” нису се до сада обраћали Инспекторату за 
рад због злостављања на раду, већ је забележено неколико пријава некадашњих радника те 
фабрике који су се, по престанку радног односа, обраћали Инспекцији рада са притужбом да су 
у бившем предузећу трпели неки вид мобинга. 
Како је наведено, од почетка рада „Јура Корпорације” у Србији, Инспекција рада је код тог 
послодавца извршила укупно 24 инспекцијска надзора у области радних односа и безбедности 
и здравља на раду, по службеној дужности и по захтеву странке, тд тога је само у последње две 
године 17. 
Инспекцијски надзори су се вршили, како у седишту послодавца, тако и у свим производним 
погонима „Јура Корпорација” у Србији: у Рачи, Лесковцу и Нишу. 
Приликом инспекцијског надзора нико од запослених није пријавио случајеве злостављања и 
малтретирања који су наведени у појединим медијима, нити су инспектори дошли до доказа 
који би те наводе потврдили, истичу у Министарству рада. 
Инспекција је утврдила да су сви запослени у „Јура Корпорација” д.о.о. Рача - огранак 
Лесковац у складу са Законом добили Обавештење о забрани вршења злостављања и 
сексуалног узнемиравања на раду и у вези с радом. 
Недостаци који су утврђивани приликом вршења инспекцијских надзора у области радних 
односа и безбедности и здравља на раду односили су се, између осталог, на то да уговори о раду 
нису садржали новчани износ основне зараде, затим, да није утврђен распоред радног времена 
у оквиру радне недеље нити донете одлуке о коришћењу паузе у току рада, као и да 
запосленима који се налазе на породиљском одсуству ради неге детета нису уручени обрачуни 
накнаде зараде за породиљско одсуство, те да се не води евиденција зараде. 
Инспектори су утврдили и да су неопходне измене и допуне акта о процени ризика, тако што ће 
послодавац процену ризика извршити за радна места као простор где се одвијају послови, и 
што ће на основу оцене службе медицине рада утврдити посебне здравствене услове које морају 
да испуњавају запослени који раде на радним местима са повећаним ризиком. 
Није био утврђен ни начин и поступак периодичне провере оспособљености запослених који 
раде на радним местима са повећаним ризиком, новопримљени запослени нису били 
оспособљени за безбедан и здрав рад, није оспособљен одговарајући број запослених за 
пружање прве помоћи и није извршено испитивање услова радне околине - микроклиме за 
зимски период рада. 
Послодавцу је увек налагано да недостатке који су утврђивани приликом вршења 
надзораотклони у датим роковима, а због утврђених прекршаја поднети су захтеви за 
покретање прекршајног поступка. 
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Такође, на основу захтева представника синдикалне организације, који су добили отказе 
уговора о раду због наводне злоупотребе положаја и прекорачења овлашћења, инспекцијским 
надзором је утврђено да су права запослених очигледно повређена, те су донета решења којима 
се запослени враћају на рад, а поднети су и захтеви за покретање прекршајног поступка. 
Министарство рада још једном наглашава да сви привредни субјекти у Србији, све стране 
компаније, па тако и „Јура Корпорација” д.о.о., морају примењивати и поштовати важеће 
прописе у области рада. 
Ако Инспекција рада утврди недостатке из области радних односа и безбедности и здравља на 
раду, она одмах предузима одговарајуће мере за њихово отклањање, односно доноси решења и 
подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, речено је у Министарству. 
 

 
 

 
 

Ко су највећи порески дужници 
Извор: Бета 
 
Пореска управа Србије објавила је списак највећих пореских дужника на крају јуна ове године, 
на којем је 358 активних предузећа, 917 фирми које су у стечају и 96 фирми у приватизацији. 
"Застава оружје" из Крагујевца је са дугом од 8,19 милијарди динара највећи дужник међу 
предузећима која су у поступку конверзије власништва. 
Следе "Крушик" из Ваљева (2,55 милијарди), "ПТТ Наменска" из Трстеника (2,25 милијарди) и 
"Слобода" из Чачка (1,60 милијарди). 
Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља "Ресавица", са дугом од 6,45 милијарди 
динара, највећи је дужник међу фирмама које су у поступку приватизације. 
На тој листи су и "Застава камиони" из Крагујевца (2,58 милијарди), "Јумко" из Врања (2,03 
милијарде), "Индустрија обуће Београд" (1,21 милијарда), "Ласта" из Београда (1,09 
милијарди), "Група Застава возила" из Крагујевца (1,06 милијарди). 
Београдска "Мостоградња" је највећи дужник на списку предузећа која су у поступку 
реорганизације и има неизмирене обавезе од 4,05 милијарди динара, затим "Фабрика 
аутомобила Прибој" (3,39 милијарди), "Индустрија мотора Раковица" (3,10 милијарди), "Трајал 
корпорација" из Крушевца (2,19 милијарди), "Рудници бакра РТБ Бор" (1,30 милијарди). 
Највећи порески дужник међу активним предузећима на крају јуна била је компанија "Борба", 
чији је дуг 1,96 милијарди динара. Следи "Лола ливница" из Београда (1,05 милијарди) и "Мера 
инвест" из Београда (952 милиона). 
Међу највећим дужницима су и предузећа "Навип", "Комграп", "Новости", "Ратко Митровић", 
"Руднап". 
Највећи дужници међу предузећима у стечају су "Беобанка", чији је дуг 31,57 милијарди, и 
"Инвестбанка", са дугом од 23,68 милијарди динара. На тој листи су и "Магнохром", 
"Фармаком", "БИП", "Беохемија", "Зекстра", "Агрожив". 
На списку пореских дужника је 1.181 предузетник, а највећи дуг има Драгана Чичић, власница 
производно-трговинске радње "Дрвопласт" из Краљева, чији је дуг 123,6 милиона динара. 

 
 
 



5 

 

Радници постали власници Радио-телевизијe Врање  
Припремили: Данијела Манић Стојилковић и Игор Ивановић 

 
После годину и по дана, решењем Министарства привреде приватизована је регионална Радио-
телевизија Врање: радници су, стопостотним преносом удела без накнаде, постали власници те 
медијске куће.  
Радници Радио-телевизије Врање сада су у потпуности власници ове медијске куће, чиме су 
остварили циљ који су поставили на почетку медијске реформе. 
Жалили су се на одлуку Агенције за приватизацију којом је само трећина капитала припала 
запосленима, док је већински део остао у власништву Акционарског фонда. Новим решењем та 
је одлука поништена. 
У Радио-телевизији Врање запослена су 23 радника. Шеснаесторо садашњих и бивших радника 
и пензионера добило 100 одсто капитала. Послали су захтев Агенцији за привредне регистре да 
их региструју као Друштво са ограниченом одговорношћу. 
"Да се основни капитал уделичара сачува да не дође до урушавања, као што је то случај био у 
многим другим медијима, а све то можемо да постигнемо само великим јединством запослених 
и уделичара", објашњава Зоран Величковић, директор РТВ Врање. "Због нерешеног статуса 
запослени су имали проблеме у пословању, због чега су касниле и зараде." 
На основу разговора у редакцији, Љубица Здравковић Џонов, главна и одговорна директорка 
РТВ Врање, сматра да су људи спремни за корениту промену, "да се ухвате укоштац са сваком 
информацијом". 
Према подацима Удружења новинара Србије, још седам медијских кућа у Србији очекује 
решење имовинског статуса након започетог процеса приватизације. 
 
 

Успешна приватизација "Панчевца" 
Припремили: Горан Јовичић и Александар Токин 
 
Недељни локални лист "Панчевац" пример је добре и успешне приватизације: запосленима су 
побољшани услови рада, а нови власник је испунио дата обећања.  
Локални недељник "Панчевац" ове године обележио је 147 година рада у новим просторијама, 
са новим власником и старим новинарима, који сад имају и много више посла, али и боље 
услове за рад.  
Уз уобичајене локалне теме на једној страни сада се могу прочитати и вести из других општина 
у Јужном Банату, а уведен је и подлистак на четири стране на македонском, румунском, 
словачком и мађарском језику: 
"За нашу малу заједницу ово много значи", истакла је Верка Митковска, новинарка редакције 
на македонском језику. "Ове године обележавамо седам деценија органозиваног досељавања 
Македонаца у Војводину. На овај начин можемо у једној вишенационалној средини да својим 
комшијама приближимо наш живот, обичаје и културу." 
Кристијан Балтеану, новинар редакције на румунском језику сматра да је информисање на 
језицима националних мањина веома значајно и да је добро што је то омогућено у једном 
приватном локалном недељнику: 
"Трудимо се да представимо битне личности из румунске заједнице који се баве различитим 
пословима. После много година интервју је баш Панчевцу дао је и наш прослављени 
репрезентативац у стоном тенису Илаја Лупулеску." 
Запослени у "Панчевцу" имају тежак посао, јер морају увек да буду актуелни, а новине излазе 
једном недељно. Зато морају увек да буду другачији од осталих, наглашава Синиша Трајковић, 
главни и одговорни уредник "Панчевца": 
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"Недељне новине испуњавају потребе Панчеваца у смислу информација на локалном нивоу. 
Могу да прочитају како је протекла претходна недеља, али ми обрађујемо и занимљиве теме и 
трудимо се да скренемо пажњу и на одређене проблеме и да укажемо да поједине 
пропусте. Живимо у 21. веку у којем је проток информација веома брз и до краја године 
посветићемо се освежавању нашег сајта." 
За „Панчевац" је најважније да су му и после приватизације читаоци остали верни и да их има 
све више, а са новим садржајима и страницама писаних на језицима националних мањина 
ствара се и нова историја листа која ће једног дана сведочити о разноврсном животу људи у 
јужном Банату. 
 

 

 

 
Влада: Наградна игра у циљу борбе против сиве економије 
Извор: ФоНет  

 

Влада Србије је усвојила Одлуку о проглашењу 2017. и 2018. за године борбе против сиве 
економије.  
Одлука је донета у склопу Националног програма за сузбијање сиве економије. 
Влада је донела Закључак о преузимању активности у вези са припремама за организовање 
наградне игре у роби и услугама у оквиру кампање "Подизање свести грађана и привреде о 
значају сузбијања сиве економије и мотивација за поштовање прописа, наводи се у саопштењу. 
Наградна игра и спровођење кампање, Министарство финансија као приређивач, организоваће 
у току 2016. и 2017. године. 
 
 

Да ли ће иновације смањити број запослених у банкама? 
Извор: Н1  

 

Више од 73 одсто миленијумске, дигиталне генерације, радије би изабрало финансијске услуге 
да им их понуди Гоогле или Аппле - него од традиционалних банака. 
Чак 68 одсто њих сматра да ће се у следећих пет година приступ новцу потпуно променити, 
једно је од истраживања представљених на међународној конференцији Нова банкарска визија 
у Београду. 
"Онлине банкарство и бесконтактно плаћање штеде време корисницима тих услуга, а најновији 
ИТ трендови креирају банкарске услуге по мери сваког клијента појединачно и стављају 
банкарство у контекст, каже за Инфобиз Јована Ракић, менаџерка маркетинга у ИТ компанији 
Ассецо, Соутх Еаст Еуропе. 
Као пример наводи могућност да када тражите аранжман за путовање, на истој интернет 
страни добијете и могућност да узмете кредит за тај аранжман. С друге стране, модерна 
техношка решења мењају и начин пословања у банкама, али и број запослених, као и знања 
која морају да поседују. 
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Како наводи, неопходна су нова знања и одлично познавање рада на рачунару, што уводи и 
потребу додатних обука. 
 

Повећање плата и пензија до краја године  
Извор: Бета  

 

Влада Србије ће пре краја ове године одобрити повећање плата у јавном сектору и пензија, 
рекао је премијер Александар Вучић 
"Пре краја године обрадоваћемо многе наше грађане", рекао је Вучић на конференцији за 
новинаре у Влади Србије.  
Он је истакао да у Србији "све иде на боље", да су стабилне јавне финансије, али је потребно 
јединство у земљи да би се постизали добри економски резултати.  
Како је додао, ускоро ће Светска банка објавити листу "Дуинг бизнис" на којој ће Србија по 
условима за пословање напредовати у поредјењу с другим земљама.  
"Добро је што ћемо напредовати, али нећемо бити задовољни. Да бисмо успели морамо да 
имамо стабилну ситуацију у земљи", казао је Вучић. 
 

 

 
 

Радници са инвалидитетом штрајкују глађу у "Застави Инпро" 
Пише: Фонет 
 
Инвалиди друге и треће категорије фабрике "Застава ИНПРО", настављају штрајк глађу 
започет јуче поподне, а здравствено стање штрајкача за сада је стабилно. 
Председник Штрајкачког одбора Стеван Пушоња, рекао је данас ФоНету да је прва ноћ штрајка 
глађу протекла мирно и да је јутрос код неколико штрајкача регистрован повећан крвни 
притисак. 
За сада других тегоба нема, али се плашимо с обзиром да су то људи којима је већ здравље 
озбиљно нарушено, како ће се гладовање одразити на њихово здравствено стање у будућности, 
рекао је Пушоња. 
Он је рекао да 29 радника наставља штрајк глађу бити настављен даноноћно, све до испуњења 
њихових захтева од којих запослени неће одустати. 
Основни захтеви су смена директора Бранка Вељовића и његових сарадника, као и 
преиспитивање њихове одговорности, преиспитивање процеса приватизације дела имовине 
предузећа и исплата неисплаћених зарада, надокнада за превоз и јубиларних награда, рекао је 
Пушоња. 
Поред тога, радници траже повратак незаконито одузетог новца у износу од 10 одсто зарађеног 
личног дохотка за меру штедње, и напуштање фирме радника који су узели социјални програм. 
Такође изручито захтевамо да се прекине са мобингом и дискриминацијом инвалида рада 
друге и треће категорије, не пристајемо да будемо технолошки вишак и послати на биро рада и 
не прихватамо понуђени социјални програм, рекао је Пушоња. 
Радницима предузеће "Застава ИНПРО" је, уместо плате за август исплаћена само позајмица од 
11.000 динара. 
Како би био избегнут стечај, фирма је урадила и план реорагизације у коме је предвидјен 
вишак од 30 радника од укупно 132 запослених.  
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Синдикат правосуђа вага штрајк: Раде са убицама за 25.000 динара!  
Аутор:В. Ц. С.  

 

Запослени у правосудној администрацији имају мизерне плате, посебно с обзиром на обим 
посла и одговорност коју имају. Министарство спремно на дијалог 
ЗАПОСЛЕНИ у правосуђу одлучиће у среду да ли ће ићи у штрајк, најављен још пре 
формирања нове владе, сазнају "Новости". Тада ће бити одржана седница Републичког одбора 
Синдиката правосуђа, којој ће присуствовати и министарка правде Нела Кубуровић. Уколико 
одлуче да ступе у штрајк, правосуђе ће бити паралисано, јер без њих нема ни саслушања, ни 
суђења. 
- Министарка је показала вољу за социјални дијалог и надамо се да ће до њега и доћи - каже 
Слађанка Милошевић, председница Синдиката правосуђа. - И ми смо за договор, јер, увек има 
времена за штрајк, али на крају ипак морате да седнете и договорите се. Па, ако је то могуће 
урадити одмах и избећи протесте, ми смо "за". 
По речима Милошевићеве, запослени у правосудној администрацији имају мизерне плате, 
посебно с обзиром на обим посла и одговорност коју имају. На пример, записничар у суду или 
тужилаштву има 25.650 динара плус 4.000 месечну помоћ. 
- Записничари су дефицитарни, недостаје их сигурно трећина, а без њих ни суд, ни тужилаштво 
не могу да раде- каже она. 
Посебни проблеми су настали када је уведена тужилачка истрага и када је овај орган добио 
велика овлашћења. Записничари морају да дођу у које год доба ноћи, када тужилац позове због 
саслушања. Због недостатка простора и људства, дешавало се да у Палати правде саслушавање 
буде у дактило-бироу! Прековремени рад им се у принципу не плаћа. 
Посебан проблем су запослени у Специјалној затворској болници, где радници у кантини 
такође раде за 25.650 динара, а клијентела су им најтежи осуђеници и притвореници, психички 
оболели, наркомани, инфицирани хепатитисом или АИДС-ом, вишеструке убице... И немају 
бенефициран стаж. 
- Знамо да у Србији има радника који живе горе него ми и не примају плате, али знамо и да 
запослени у јавним предузећима, која су такође, као и ми, буџетски корисници, и још 
губиташи, имају и основице и коефицијенте вишеструко веће од нас. Њихов дактилограф је 
плаћенији за три саопштења дневно од нас који по цео дан куцамо саслушања и рочишта и не 
смемо ниједну реч да пропустимо - каже председница Синдиката правосуђа. 
ПОСЕБАН ЗАКОН 
МИНИСТАРСТВО правде планира да на посебан начин регулише радно-правни статус 
запослених у правосудним органима. Циљ је да се новим законом уреди положај судског 
особља, изузимањем из класификације професија органа државне управе, и да се подробно 
регулишу њихова права, дужности и материјални статус, као и поступак пријема приправника - 
каже министарка Нела Кубуровић. 
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Инвалиди Заставе ИНПРО штрајкују глађу због неисплаћених зарада  
Извор:Бета  

 

У крагујевачкој фабрици Застава ИНПРО, 28 радника са инвалидитетом започело је данас 
штрајк глађу због неисплаћених зарада 
У крагујевачкој фабрици Застава ИНПРО, 28 радника са инвалидитетом започело је данас 
штрајк глађу због неисплаћених зарада, најава да ће бити проглашени технолошким вишком и 
сумњи у злоупотребе директора предузећа. 
Како је речено новинарима, штрајкују инвалиди рада друге и треће категорије, од којих већина 
има више од 30 година стажа. 
Радници су незадовољни што су у августу, уместо целе плате, примили 11.000 динара иако је 
како су навели, држава уплатила предузећу 75 одсто њихових зарада. 
Они захтевају смену и кривичну одговорност директора Бранка Вељовића, кога оптужују за 
"сумњиву" продају 20 одсто имовине Заставе ИНПРО француском партнеру "Тригано 
приколице" као и за злоупотребе у исплатама, кроз уплате стимулација на сопствени рачун 
сваког месеца. 
Обраћајући се новинарима, Вељовић је рекао да радницима није исплаћена зарада за август 
пошто је рачун предузећа у блокади већ 64 дана за износ од око 25 милиона динара. 
Он је навео да је у циљу спречавања стечаја предузећа, предложен план реорганизације који 
предвиђа да од укупно 132 запослена, њих 30 буде проглашено технолошким вишком. 
"Имали смо два социјална програма али за раднике ниједан није био прихватљив јер имају 
Протокол који је потписан за време Млађана Динкића и кога су верификовале наредне Владе 
Србије. По том Протоколу, гарантоване су им субвенције од 75 одсто и инвалиднина и они 
сматрају да су тимезаштићени иако се не спроводи већ три и по године", казао је Вељовић. 
Штрајкаче су данас посетили представник Агенције за мирно решавање спорова и 
представници синдиката "Независност" који су од надлежних институција затражили да 
поступе по раније поднетим кривичним пријавама радника против директора као и да испитају 
приватизацију дела Заставе ИНПРО. 
Раднике који су данас започели штрајк глађу, Застава ИНПРО преузела је 2011. године након 
што је италијански Фијат ушао у Фабрику аутомобила Застава. 
 

Неће бити вечног стечаја  
Аутор:Д. И. К.  

 

Шта доноси нови нацрт закона, о којем је почела јавна расправа. чим се намире дугови, процес 
опоравка се стопира. Започети случајеви по старом 
ИЗМЕНЕ закона о стечају, чији нацрт је од 10. октобра предмет јавне расправе, предвиђају да 
се убудуће стечајни поступак обустави без одлагања чим се намире сви повериоци. Ова ставка 
се, нажалост, судећи бар по нацрту, неће односити на већ започете стечајеве, који ће се 
окончавати по прописима по којима су и започети. 
- Измене и допуне овог закона предлажу се у циљу унапређења пословног окружења, тако да 
оно буде сигурно за пословање - истичу у Министарству привреде. - Новим решењима 
превазилазе се проблеми у примени постојећег закона, побољшава положај поверилаца, уз 
заштиту интереса и очување положаја предузећа у стечају. Циљ је да стечај y пракси буде начин 
да предузеће превазиђе потешкоће, намири повериоце и стане на ноге, а у случајевима када то 
није могуће, намири повериоце и преосталу имовину прода неком ко ће је ставити у функцију. 
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Изменама и допунама Закона о стечају осигурава се активно учешће поверилаца у поступку 
одлучивања од значаја за намирење њихових обавеза. Унапређује се и поступак продаје 
имовине и побољшавају процедуре. 
Предвиђене су и новине о подношењу планова реорганизације, било да је реч о онима из 
стечаја, било да је реч о популарно названом УППР (унапред припремљеном плану 
реорганизације). 
- Нацртом закона јасно је предвиђен рок за подношење плана реорганизације и јасно је 
прописана могућност само једне измене овог плана, било у оквиру поступка стечаја, било за 
унапред припремљени план реорганизације - образлаже Министарство привреде. - Имајући у 
виду досадашњу праксу, нова законска решења укинула би могућност вишемесечних или 
вишегодишњих застоја у стечајним поступцима током којих су рокови подношења планова 
реорганизације продужавани, одлагано уновчење имовине и намирење поверилаца, а ефекат 
реорганизације није постизан. 
Нацрт предвиђа и увођење овлашћених проценитеља који ће процењивати вредност имовине у 
стечају. Али с обзиром на то да се још ишчекује закон о овлашћеним проценитељима, до тада 
ће имовину у стечају процењивати судски вештак одговарајуће струке. 
Планира се да примена новог стечајног закона почне 1. фебруара 2017. године.  
ДЕБАТА 
НАЦРТ измена закона о стечају јавно је доступан на интернет страници Министарства 
привреде. Јавна расправа траје до 30. окобра, а презентације и расправе о предложеном нацрту 
водиће се на округлим столовима, које ће организовати Агенција за лиценцирање стечајних 
управника и Привредна комора Србије, у градовима Републике Србије. 
 

 

Предић: Цена струје ће расти, грејање на струју није толико исплативо  
Извор:Бета  

 

Државни секретар Министарства енергетике Зоран Предић изјавио је данас да ће цена струје 
морати да се повећава у наредним годинама и да грађани о томе треба да воде рачуна када 
доносе одлуке о систему грејања 
Државни секретар Министарства енергетике Зоран Предић изјавио је данас да ће цена струје 
морати да се повећава у наредним годинама и да грађани о томе треба да воде рачуна када 
доносе одлуке о систему грејања. 
"Чињеница је да велики број грађана због цене електричне енергије још увек користи 
електричну енергију и за грејање", навео је он на скупу Како ћемо се грејати током предстојеће 
сезоне. 
Навео је да ће у наредним годинама цена струје морати да се повећава и да достигне економску 
цену. 
"Када грађани размишљају о енергетици не треба да гледају само актуелни тренутак већ је 
пожељно размишљати унапред и у том смислу даљински системи имају своје место", рекао је 
он. 
Рекао је да дугорочно гледано социјална политика не може да се води преко енергетике, јер то 
урушава енергетски систем, и додао да за социјалну заштиту постоји Уредба о заштићеном 
купцу и да и локалне самоуправе имају механизме за подршку. 
Директор сектора за енергетско економско планирање у ЕПС-у Миладин Басарић изнео је 
податке којима је поткрепио наводе да се грађани доста ослањају на ЕПС за грејање. 
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Смањење температуре у хладним месецима за један степен доводи до повећања потрошње 
енергије за 1,5 до 2,5 одсто, а разлика је била и већа овог октобра када је температура нижа од 
просека за ову годину. 
"У овим прелазним периодима када грејна сезона почне раније као ове године, десило се да 
почетком године крене грејање, и тај први удар преузима ЕПС са својим капацитетима, тако да 
ми за ових седам дана имамо око 3 гигаватчасова по степену (Целзијуса) већу потрошњу него 
иначе", навео је он, прецизирајући да је смањење од 6,5 степени довело до повећања потрошње 
за 20,5 одсто. 
Директор сектора за техничке послове производње енеергије у ЕПС-у Дејан Остојић рекао је 
изнео је податке о спремности капацитета пред ову зимску сезону. 
Скуп су организовали ЕПС и Балкан магазин. 
 

 
 

 
 

БЛИЦ САЗНАЈЕ Инспекција у Јури после снимка радника који клече  
Аутор:Б. Јаначковић  
 
Након објављивања снимка радника запослених у фабрици “Јура” који клече и клањају се у 
фабричком погону пред руководиоцима, Министарство за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања упутило је инспекцију у погоне ове јужнокорејске фирме у Рачи И Лесковцу, 
сазнаје “Блиц”. 
- Инспекторат за рад је упознат са снимком и одмах је упутио инспекторе у погоне "Јуре". 
Инспектори се сада тамо налазе како би испитали случај у вези са снимком и поступили у 
оквиру надлежности инспекције рада. Више детаља биће познато када се инспектори врате, 
речено је "Блицу" у прес служби Министартва рада. 
У овој служби нису навели због чега инспектори нису упућени и у погон “Јуре” у Нишу, будући 
да се у објави на Јутјубу наводи да је снимак наводно настао баш у фабрици у том граду. 
Некима је деловало да је снимак настао као шала, будући да се радници, док машу српским 
заставама, смеју. Међутим, грађанима Србије ни мало се није свидела ова пошалица. 
О чему се заправо ради, у фабрици “Јуре” у Нишу нисмо могли да сазнамо. Након позива на 
једини јавно доступан броја телефона службе обезбеђења, нисмо успели да добијемо никог од 
руководилаца који би могао да прокоментарише о чему се ради јер нам је речено да “о томе 
нема ко да прича”. 
Укупно 24 инспекције у "Јури"  
У Министарству наглашавају да интензивно контролишу рад „Јуре“ у Србији у сва три града и 
да су од почетка рада извршена укупно 24 инспекцијска надзора. 
-Од тога је само у последње две године обављено 17 надзора који су се односили на отказ 
уговора о раду по основу проглашења за технолошки вишак и на упозорење пред отказ уговора 
о раду. 
"Нико од запослених није пријавио случајеве злостављања и малтретирања који су наведени у 
појединим медијима, нити су инспектори дошли до доказа који би те наводе потврдили", 
наводе у Министарству. 
Такође додају да се Инспекторату за рад "до сада нису обраћали запослени у корпорацији 'Јура' 
у Лесковцу због злостављања на раду". 

http://www.blic.rs/vesti/drustvo/novi-incident-u-juri-srpski-radnici-klece-pred-korejskim-gazdama-video/096hn2z
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- Забележено је неколико пријава некадашњих радника те фабрике који су се, по престанку 
радног односа, обраћали Инспекцији рада са притужбом да су у бившем предузећу трпели неки 
вид мобинга. Инспекција је утврдила да су сви запослени у „Јура корпорација“ д.о.о. Рача − 
огранак Лесковац у складу са Законом добили Обавештење о забрани вршења злостављања и 
сексуалног узнемиравања на раду и у вези с радом - кажу у Министарству 
Који су пропусти утвређени у "Јури"  
Од недостатака, додају, до сада је налажено да уговори о раду нису садржали износ основне 
зараде, да није утврђен распоред радног времена у оквиру радне недеље, да нису донете одлуке 
о коришћењу паузе у току рада; да запосленима који се налазе на породиљском одсуству ради 
неге детета нису уручени обрачуни накнаде зараде за породиљско одсуство, те да се не води 
евиденција зараде. 
- Инспектори су утврдили и да су неопходне измене и допуне акта о процени ризика, а није био 
утврђен ни начин и поступак периодичне провере оспособљености запослених који раде на 
радним местима са повећаним ризиком, новопримљени запослени нису били оспособљени за 
безбедан и здрав рад, није оспособљен одговарајући број запослених за пружање прве помоћи 
и није извршено испитивање услова радне околине − микроклиме за зимски период рада - 
кажу у Министарству рада. 
 
 

Влада прогласила 2017. и 2018. за године борбе против СИВЕ 
ЕКОНОМИЈЕ  
Извор:Танјуг 

  

Влада Србије усвојила је на данашњој седници Одлуку о проглашењу 2017. и 2018. за године 
борбе против сиве економије у склопу Националног програма за сузбијање сиве економије. 
Имајући у виду да је борба против сиве економије у Србији означена као један од стратешких 
приоритета Владе, 2015. године усвојен је Национални програм за сузбијање сиве економије са 
Акционим планом за спровођење тог програма, саопштила је владина Канцеларија за сарадњу 
са медијима. 
Влада је, у склопу спроводјења мера из Националног програма за сузбијање сиве економије, а у 
складу са Акционим планом, донела Закључак о преузимању активности у вези са припремама 
за организовање наградне игре у роби и услугама у оквиру кампање "Подизање свести и 
грађана и привреде о значају сузбијања сиве економије и мотивација за поштовање прописа". 
Наградна игра и спровођење кампање, Министарство финансија као приређивач, организоваће 
у току 2016. и 2017. године. 
Влада Србије донела је Закључак о усвајању текста заједничке декларације Владе Републике 
Србије и Владе Руске Федерације о сарадњи у области модернизације привреда, наведено је у 
саопштењу. 
 
 

Немци потписују уговор о изградњи фабрике у Крушевцу  
Аутор:С. Миленковић 

 

Градоначелник Крушевца Драги Несторовић најавио је да ће 22. октобра у Влади Србије бити 
потписан уговор са немачком компанијом „Кромберг&Шуберт“ о изградњи фабрике у 
Крушевцу. 
- Потписивање уговора је планирано за 22. октобар у Влади Србије. То ће бити „кровни уговор“. 
Имамо неких мањих проблема око дефинисања почетка реализације радова јер имамо ново 
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писмо о намерама инвеститора. Покушаћемо да мање грађевинске радове започнемо у овој 
години – истакао је Несторовић. 
Отварање фабрике за производњу каблова за ауто-индустрију је планирано за 2017. годину, а 
биће запошљено 1.200 радника. У другој фази развоја, „Кромберг & Шуберт“ запослиће још 
1.300 радника. 
Планирано је да нова фабрика буде лоцирана на локацији Стари аеродром, преко пута улаза у 
Васпитно-поправни дом, поред пута Крушевац – Брус, и да заузима површину од 20.000 
квадрата. 
Провобитно је потписивање уговора било најављено за другу половину јула, потом за крај 
августа, али је из непознатих разлога одлагано. 
„Кромберг & Шуберт“ је породична фирма настала још 1906. године. Сада запошљава 50.000 
људи, а своје фабрике има на 30 локација у свету, где производи каблове за аутомобилску 
индустрију, искључиво за компаније немачког порекла. 
Јапанска компанија „Yазаки“, која има сличан производни програм као и „Кромберг&Шуберт“, 
је пре неколико дана објавила да ће своју фабрику у Србији градити у Шапцу. У најужој 
конкуренцији је био и Крушевац али су Јапанци изабрали Шабац јер Крушевац није имао 
земљиште у свом власништву које би им понудио. 

 
 

 
 
Највећи порески дужници Застава оружје, Ресавица... 
Извор:Бета  

 

Пореска управа Србије објавила је списак највећих пореских дужника на крају јуна ове године 
на којем су 358 активних предузећа, 917 фирми које су у стечају и 96 у приватизацији. 
Предузеће Застава оружје из Крагујевца са дугом од 8,19 милијарди динара је највећи дужник 
међу предузећима која су у поступку конверзије власништва. 
Следе Крушик из Ваљева (2,55 милијарде), ПТТ Наменска из Трстеника (2,25 милијарде), 
Слобода из Чачка (1,6 милијарда). 
Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља Ресавица са дугом од 6,45 милијарди динара 
је највећи дужник међу фирмама које су у поступку приватизације. 
На тој листи су и Застава камиони из Крагујевца (2,58 милијарди), Јумко из Врања (2,03 
милијарде), Индустрија обуће Београд (1,21 милијарда), Ласта из Београда (1,09 милијарди), 
Група Застава возила из Крагујевца (1,06 милијарди). 
Београдска Мостоградња је највећи дужник на списку предузећа која су у поступку 
реорганизације и има неизмирене обавезе од 4,05 милијарди динара, затим Фабрика 
аутомобила Прибој (3,39 милијарди), Индустрија мотора Раковица (3,10 милијарди), Трајал 
корпорација из Крушевца (2,19 милијарди), Рудници бакра РТБ Бор (1,30 милијарди). 
Највећи порески дужник међу активним предузећима на крају јуна била је компанија Борба 
чији је дуг 1,96 милијарди динара. Следи Лола ливница из Београда (1,05 милијарди) и Мера 
инвест из Београда (952 милиона). 
Међу највећим дужницима су и предузећа Навип, Комграп, Новости, "Ратко Митровић", 
Руднап. 
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Највећи дужници међу предузећима у стечају су Беобанка чији је дуг 31,57 милијарди и 
Инвестбанка са дугом од 23,68 милијарде динара. На тој листи су у Магнохром, Фармаком, 
БИП, Беохемија, Зекстра, Агрожив. 
На списку пореских дужника је 1.181 предузетник а највећи дуг има Чичић Драгана, власник 
производно-трговинске радње "Дрвопласт" из Краљева чији је дуг 123,6 милиона динара. 
 
 

Године борбе против сиве економије 2107. и 2018. 
Извор:Танјуг  

 

Влада Србије усвојила је на данашњој седници Одлуку о проглашењу 2017. и 2018. за године 
борбе против сиве економије у склопу Националног програма за сузбијање сиве економије. 
Имајући у виду да је борба против сиве економије у Србији означена као један од стратешких 
приоритета Владе, 2015. године усвојен је Национални програм за сузбијање сиве економије са 
Акционим планом за спровођење тог програма, саопштила је владина Канцеларија за сарадњу 
са медијима. 
Влада је, у склопу спровођења мера из Националног програма за сузбијање сиве економије, а у 
складу са Акционим планом, донела Закључак о преузимању активности у вези са припремама 
за организовање наградне игре у роби и услугама у оквиру кампање "Подизање свести и 
грађана и привреде о значају сузбијања сиве економије и мотивација за поштовање прописа". 
Наградна игра и спровођење кампање, Министарство финансија као приређивач, организоваће 
у току 2016. и 2017. године. 
Влада Србије донела је Закључак о усвајању текста заједничке декларације Владе Републике 
Србије и Владе Руске Федерације о сарадњи у области модернизације привреда, наведено је у 
саопштењу. 
 

 

После снимка инспектори послати у "Јуру" 
Извор:Танјуг  

 

Инспекторат за рад је упознат са снимком радника запослених у фабрици "Јура" који у погону 
клече пред руководиоцима, и одмах упутио инспекторе који се сада тамо налазе како би 
испитали тај случај и поступили у оквиру надлежности инспекције рада. 
"Инспекторат за рад је упознат са снимком и одмах је упутио инспекторе у 'Јура корпорацију' 
д.о.о. Рача, и у корпорацију 'Јура' у Лесковцу, који се сада тамо налазе како би испитали случај 
у вези са снимком и поступили у оквиру надлежности инспекције рада", речено је данас Танјугу 
у Министарству рада. 
Како је истакнуто, запослени у корпорацији "Јура" нису се до сада обраћали Инспекторату за 
рад због злостављања на раду, већ је забележено неколико пријава некадашњих радника те 
фабрике који су се, по престанку радног односа, обраћали Инспекцији рада са притужбом да су 
у бившем предузећу трпели неки вид мобинга. 
Како је наведено, од почетка рада "Јура Корпорације" у Србији, Инспекција рада је код тог 
послодавца извршила укупно 24 инспекцијска надзора у области радних односа и безбедности 
и здравља на раду, по службеној дужности и по захтеву странке, од тога је само у последње две 
године 17. 
Инспекцијски надзори су се вршили, како у седишту послодавца, тако и у свим производним 
погонима "Јура Корпорација" у Србији: у Рачи, Лесковцу и Нишу. 
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Приликом инспекцијског надзора нико од запослених није пријавио случајеве злостављања и 
малтретирања који су наведени у појединим медијима, нити су инспектори дошли до доказа 
који би те наводе потврдили, истичу у Министарству рада. 
Инспекција је утврдила да су сви запослени у "Јура Корпорација" д.о.о. Рача - огранак 
Лесковац у складу са Законом добили Обавештење о забрани вршења злостављања и 
сексуалног узнемиравања на раду и у вези с радом. 
Недостаци који су утврђивани приликом вршења инспекцијских надзора у области радних 
односа и безбедности и здравља на раду односили су се, између осталог, на то да уговори о раду 
нису садржали новчани износ основне зараде, затим, да није утврђен распоред радног времена 
у оквиру радне недеље нити донете одлуке о коришћењу паузе у току рада, као и да 
запосленима који се налазе на породиљском одсуству ради неге детета нису уручени обрачуни 
накнаде зараде за породиљско одсуство, те да се не води евиденција зараде. 
Инспектори су утврдили и да су неопходне измене и допуне акта о процени ризика, тако што ће 
послодавац процену ризика извршити за радна места као простор где се одвијају послови, и 
што ће на основу оцене службе медицине рада утврдити посебне здравствене услове које морају 
да испуњавају запослени који раде на радним местима са повећаним ризиком. 
Није био утврђен ни начин и поступак периодичне провере оспособљености запослених који 
раде на радним местима са повећаним ризиком, новопримљени запослени нису били 
оспособљени за безбедан и здрав рад, није оспособљен одговарајући број запослених за 
пружање прве помоћи и није извршено испитивање услова радне околине - микроклиме за 
зимски период рада. 
Послодавцу је увек налагано да недостатке који су утврђивани приликом вршења надзора 
отклони у датим роковима, а због утврђених прекршаја поднети су захтеви за покретање 
прекршајног поступка. 
Такође, на основу захтева представника синдикалне организације, који су добили отказе 
уговора о раду због наводне злоупотребе положаја и прекорачења овлашћења, инспекцијским 
надзором је утврђено да су права запослених очигледно повређена, те су донета решења којима 
се запослени враћају на рад, а поднети су и захтеви за покретање прекршајног поступка. 
Министарство рада још једном наглашава да сви привредни субјекти у Србији, све стране 
компаније, па тако и "Јура Корпорација" д.о.о., морају примењивати и поштовати важеће 
прописе у области рада. 
Ако Инспекција рада утврди недостатке из области радних односа и безбедности и здравља на 
раду, она одмах предузима одговарајуће мере за њихово отклањање, односно доноси решења и 
подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, речено је у Министарству. 
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После снимка радника који клече, инспекција у Јури 
Извор: Танјуг 

 
Инспекторат за рад је упознат са снимком радника запослених у фабрици Јура који у погону 
клече пред руководиоцима и одмах упутио инспекторе који су сада тамо.  

 

Они ће, наводи се, испитати тај случај и поступити у оквиру 
надлежности инспекције рада. 
"Инспекторат за рад је упознат са снимком и одмах је 
упутио инспекторе у 'Јура корпорацију' д.о.о. Рача, и у 
корпорацију 'Јура' у Лесковцу, који се сада тамо налазе 
како би испитали случај у вези са снимком и поступили 
у оквиру надлежности инспекције рада", речено је данас 
Танјугу у Министарству рада.  
Како је истакнуто, запослени у корпорацији "Јура" нису се до сада 
обраћали Инспекторату за рад због злостављања на раду, већ је 
забележено неколико пријава некадашњих радника те фабрике 
који су се, по престанку радног односа, обраћали Инспекцији рада 
са притужбом да су у бившем предузећу трпели неки вид мобинга.  
Како је наведено, од почетка рада "Јура корпорације" у 
Србији, Инспекција рада је код тог послодавца извршила 
укупно 24 инспекцијска надзора у области радних односа и 
безбедности и здравља на раду, по службеној дужности и 
по захтеву странке, од тога је само у последње две године 
17.  
Инспекцијски надзори су се вршили, како у седишту послодавца, 
тако и у свим производним погонима "Јура корпорација" у Србији: 
у Рачи, Лесковцу и Нишу.  
Приликом инспекцијског надзора нико од запослених није 
пријавио случајеве злостављања и малтретирања који су наведени у 
појединим медијима, нити су инспектори дошли до доказа који би те наводе потврдили, истичу 
у Министарству рада.  
Инспекција је утврдила да су сви запослени у "Јура корпорација" д.о.о. Рача - огранак Лесковац 
у складу са Законом добили Обавештење о забрани вршења злостављања и сексуалног 
узнемиравања на раду и у вези с радом.  
Недостаци који су утврђивани приликом вршења инспекцијских надзора у 
области радних односа и безбедности и здравља на раду односили су се, између 
осталог, на то да уговори о раду нису садржали новчани износ основне зараде, 
затим, да није утврђен распоред радног времена у оквиру радне недеље нити 
донете одлуке о коришћењу паузе у току рада, као и да запосленима који се налазе 
на породиљском одсуству ради неге детета нису уручени обрачуни накнаде зараде 
за породиљско одсуство, те да се не води евиденција зараде.  
Инспектори су утврдили и да су неопходне измене и допуне акта о процени ризика, тако што ће 
послодавац процену ризика извршити за радна места као простор где се одвијају послови, и 

Министарство рада још 
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Србији, све стране 
компаније, па тако и 
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што ће на основу оцене службе медицине рада утврдити посебне здравствене услове које морају 
да испуњавају запослени који раде на радним местима са повећаним ризиком.  
Није био утврђен ни начин и поступак периодичне провере оспособљености запослених који 
раде на радним местима са повећаним ризиком, новопримљени запослени нису били 
оспособљени за безбедан и здрав рад, није оспособљен одговарајући број запослених за 
пружање прве помоћи и није извршено испитивање услова радне околине - микроклиме за 
зимски период рада.  
Послодавцу је увек налагано да недостатке који су утврђивани приликом вршења 
надзораотклони у датим роковима, а због утврђених прекршаја поднети су захтеви за 
покретање прекршајног поступка.  
Такође, на основу захтева представника синдикалне организације, који су добили 
отказе уговора о раду због наводне злоупотребе положаја и прекорачења 
овлашћења, инспекцијским надзором је утврђено да су права запослених 
очигледно повређена, те су донета решења којима се запослени враћају на рад, а 
поднети су и захтеви за покретање прекршајног поступка.  
 

 

 
 

„Мубадала” угошћена, протест настављен 
Аутор:Љ. М. 
 
Радници панчевачке авио-индустрије „Утва” започели су штрајк због неисплаћених зарада за 
јул и август ове године, али и неоверених здравствених књижица, због чега њихових 240 
породица не могу да се лече. 
– Штрајк је почео у седам часова и биће настављен све до испуњења радничких захтева – каже 
за „Дневник” председник Самосталног синдиката „Утве” Слободан Костић. – Радници, чија је 
просечна плата 33.000 динара, у тешкој су ситуацији јер без плате и оверених књижица 
једноставно не могу. Осим тога, у овој години је мало уговорених послова и јасно је да морамо 
тражити државну помоћ у превазилажењу проблема. Штрајк настављамо све до испуњења 
захтева. Помоћник министра привреде обећао је да ће почетком наредне недеље заказати 
састанак с представницима „Утве” и да ће држава покушати да нађе повољно решење за 
раднике. 
Наш саговорник додаје да су током јучерашњег дана у посету „Утви” дошли представници 
„Мубадале” из Уједињених Арапских Емирата, компаније за коју се раније говорило да је 
заинтересована на нашу фабрику авиона.– Због њихове посете на сат смо укључили машине, 
али је штрајк након тога настављен. Да ли ће разговори с представницима Министарства 
привреде наредне недеље бити корисни за раднике видећемо, али сасвим је сигурно да ћемо 
штрајк наставити у кругу фабрике, а уколико се неко решење не нађе, ићи ћемо и пред Владу 
Србије – рекао је Костић. 
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Министарство рада: Инспектори, после снимка, послати у "Јуру" 
Извор:Танјуг 
 
Инспекторат за рад је упознат са снимком радника запослених у фабрици "Јура" који у погону 
клече пред руководиоцима, и одмах упутио инспекторе који се сада тамо налазе како би 
испитали тај случај и поступили у оквиру надлежности инспекције рада. 
"Инспекторат за рад је упознат са снимком и одмах је упутио инспекторе у 'Јура корпорацију' 
д.о.о. Рача, и у корпорацију 'Јура' у Лесковцу, који се сада тамо налазе како би испитали случај 
у вези са снимком и поступили у оквиру надлежности инспекције рада", речено је данас Танјугу 
у Министарству рада. 
Како је истакнуто, запослени у корпорацији "Јура" нису се до сада обраћали Инспекторату за 
рад због злостављања на раду, већ је забележено неколико пријава некадашњих радника те 
фабрике који су се, по престанку радног односа, обраћали Инспекцији рада са притужбом да су 
у бившем предузећу трпели неки вид мобинга. 
Како је наведено, од почетка рада "Јура Корпорације" у Србији, Инспекција рада је код тог 
послодавца извршила укупно 24 инспекцијска надзора у области радних односа и безбедности 
и здравља на раду, по службеној дужности и по захтеву странке, тд тога је само у последње две 
године 17. 
Инспекцијски надзори су се вршили, како у седишту послодавца, тако и у свим производним 
погонима "Јура Корпорација" у Србији: у Рачи, Лесковцу и Нишу. 
Приликом инспекцијског надзора нико од запослених није пријавио случајеве злостављања и 
малтретирања који су наведени у појединим медијима, нити су инспектори дошли до доказа 
који би те наводе потврдили, истичу у Министарству рада. 
Инспекција је утврдила да су сви запослени у "Јура Корпорација" д.о.о. Рача - огранак 
Лесковац у складу са Законом добили Обавештење о забрани вршења злостављања и 
сексуалног узнемиравања на раду и у вези с радом. 
Недостаци који су утврђивани приликом вршења инспекцијских надзора у области радних 
односа и безбедности и здравља на раду односили су се, између осталог, на то да уговори о раду 
нису садржали новчани износ основне зараде, затим, да није утврђен распоред радног времена 
у оквиру радне недеље нити донете одлуке о коришћењу паузе у току рада, као и да 
запосленима који се налазе на породиљском одсуству ради неге детета нису уручени обрачуни 
накнаде зараде за породиљско одсуство, те да се не води евиденција зараде. 
Инспектори су утврдили и да су неопходне измене и допуне акта о процени ризика, тако што ће 
послодавац процену ризика извршити за радна места као простор где се одвијају послови, и 
што ће на основу оцене службе медицине рада утврдити посебне здравствене услове које морају 
да испуњавају запослени који раде на радним местима са повећаним ризиком. 
Није био утврђен ни начин и поступак периодичне провере оспособљености запослених који 
раде на радним местима са повећаним ризиком, новопримљени запослени нису били 
оспособљени за безбедан и здрав рад, није оспособљен одговарајући број запослених за 
пружање прве помоћи и није извршено испитивање услова радне околине - микроклиме за 
зимски период рада. 
Послодавцу је увек налагано да недостатке који су утврђивани приликом вршења 
надзораотклони у датим роковима, а због утврђених прекршаја поднети су захтеви за 
покретање прекршајног поступка. 
Такође, на основу захтева представника синдикалне организације, који су добили отказе 
уговора о раду због наводне злоупотребе положаја и прекорачења овлашћења, инспекцијским 
надзором је утврђено да су права запослених очигледно повређена, те су донета решења којима 
се запослени враћају на рад, а поднети су и захтеви за покретање прекршајног поступка. 
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Министарство рада још једном наглашава да сви привредни субјекти у Србији, све стране 
компаније, па тако и "Јура Корпорација" д.о.о., морају примењивати и поштовати важеће 
прописе у области рада. 
Ако Инспекција рада утврди недостатке из области радних односа и безбедности и здравља на 
раду, она одмах предузима одговарајуће мере за њихово отклањање, односно доноси решења и 
подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, речено је у Министарству. 
 
 

Како је привремени закон постао трајан 
Аутор:Љ. М. 
 
Удружење синдиката пензионера Србије предало је Скупштини Србије званичан захтев за 
поништење Закона о привременом уређивању исплата пензија који је, по њиховом мишљењу, 
„противуставно привремено умањио пензије на неограничен рок” и којим је суспендовано 
усклађивање пензија два пута годишње. Пензионери од посланика Скупштине Србије очекују и 
да донесу закон којим би се омогућила квалитативна промена управљачке структуре Фонда 
ПИО да би они који су уплаћивали и који и данас уплаћују у пензијски фонд, стекли право да 
имовином и управљају. 
Председник Удружења синдиката пензионера Србије Милорад Вујасиновић оцењује да је, с 
обзиром на то да се бележи економски опоравак и раст БДП-а, дошло време да се 
пензионерима, који су поднели највећи терет стабилизације државне касе, осим захвалности, 
почну враћати одузете принадлежности. 
Председник Савеза пензионера Србије Ђуро Перић истиче да и они припремају писмо 
премијеру Србије с молбом да се укине привременост умањивања пензија јер сматрају да то већ 
дуго траје. Међутим, ни сам не очекује да је једино реално да се настави исплата пензија које су 
биле до новембра 2014, али не верује да ће пензионери, њих више од 700.000, икада добити 
надокнаду разлике која им је на име уштеде узета. 
По мишљењу консултанта за стране инвестиције Милана Ковачевића, нема шансе да умањење 
пензија ретроактивно буде враћено и томе пензионери не треба ни да се надају. Оцењује да је 
сам назив Закон о привременом умањењу пензија погрешан јер у садржи „привременост 
исплате”, а већ у члану 4 јасно прописује да се исплате пензија извршене с њим сматрају 
коначним. 
Ваља подсетити на то да је Закон о привременом умањењу пензија почео да се примењује од 
новембра 2014. и по њему су месечне пензије од 25.000 до 40.000 смањене 22 одсто, а оне 
преко 40.000 динара – четрвртину. 
 

 


