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Пенали одузму две и по пензије годишње 

Аутор: Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА  

Покренута иницијатива за укидање казнених поена на седници Социјално-
економског савета. У Министарство рада, поводом овог члана закона стигло је до 
сада много притужби, али промене прописа још нису у плану 

ПОСЛЕ вишемесечних одлагања, на јучерашњој седници Социјално-економског савета 

коначно се на дневном реду нашла иницијатива Савеза самосталних синдиката Србије за 

укидање пенала за превремено пензионисање после 65. године. Ово тело у коме су 

представници синдиката, послодаваца и министарстава усвојило је предлог СССС и он ће сада 

бити прослеђен Влади на разматрање. 

Како наводе самосталци, запослени који су због стечаја, технолошких вишкова или болести 

морали да оду у пензију пре 65. године живота кажњени су по Закону о пензијском и 

инвалидском осигурању, јер им се због одласка у превремену пензију чек умањује 0,34 одсто за 

сваки месец који им недостаје. 

На тај начин, кажу у СССС, запослени који напусте радно место пре законом утврђеног броја 

година кажњени су за готово две и по пензије годишње. 

- Држава увођење пенала треба да орочи до 65. године живота, што је горња граница за 

пензионисање, и да их после тога укине за све - наводе у СССС. - Такву иницијативу упутили 

смо СЕС-у. Тражимо измену члана 30 Закона о пензијском и инвалидском осигурању. Тим 

чланом предвиђено је да се будућим пензионерима који одлазе у пензију пре 65. године живота 

за сваки месец који им недостаје у стажу пензија умањује за 0,34 одсто. То је трајно умањење, 

које максимално може износити до 20,4 одсто годишње. 

Чини се, међутим, да је праведније решење за одлазак у пензију пре навршених 65 година, са 

пуним стажом, будућим пензионерима у Србији прилично далеко. Спекулише се да и ова 

промена зависи од става и одобрења Међународног монетарног фонда. До сада су се само 

детаљније уређивале поједине одредбе Закона о ПИО, а све у циљу ефикаснијег рада 

Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, али без мењања суштине. 

Прецизнијим дефинисањем отклониће се одређене недоумице, или ће се техничким 

исправкама побољшати одређена норма зато што у процедуралном смислу успорава рад Фонда, 

а осигуранику отежава остваривање права. 

ЕВРОПСКА РЕШЕЊАЈЕДНО од решења које се и раније помињало била је могућност да се 
пензионеру када напуни 65 година укину пенали, без обзира на то када је отишао у пензију. 
Овакви прописи важе у неким европским земљама и по томе би онај ко напусти посао са, на 
пример, 62 лета, умањење имао само три године, а онда би наставио да прима пуну пензију. 
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У Министарство рада стигло је много притужби на овај члан закона откад је почела примена 

прописа којим су уведени казнени поени. 

И Унија послодаваца Србије, која има представника у Социјално-економском савету, сагласна 

је с предлогом синдикалаца. Они, међутим, инсистирају на томе да тај предлог мора да се 

односи на све запослене, а не само на раднике у фирмама у реструктурирању. Уколико би 

предлог био прихваћен, новац би био обезбеђен из државне касе и послодавци не би дали ни 

динара. 

Највећи проблем су измене закона о ПИО направиле радницима из предузећа у 

реструктурирању, с обзиром на то да многи од њих имају довољно стажа, али не испуњавају и 

старосни услов за пензију. Због тога ће им, ако сада оду у пензију, чекови бити прилично тањи. 

- Радницима којима је остало највише пет година до пензије требало би укинути пенале, јер се 

због њих запослени у предузећима у реструктурирању не пријављују за државни социјални 

програм. Већина њих мора у превремену пензију, која са собом носи и мањи чек за сваки 

недостајући месец до пуне пензије - сматрају у СССС. 

У Србији је просечно очекивано трајање живота после 60. још око 19 година, а у 65. години 15 

лета. То значи да ће онај ко оствари пензију у 60. години живота у просеку њу примати четири 

године дуже и тако остварити око 26 процената вишу укупну "животну" пензију од оног ко се 

пензионисао са 65 година. Наравно, претпоставка о истом очекиваном трајању живота оних 

који се пензионишу на основу година стажа и осталих пензионера може се спорити тезом да су 

у питању осигураници који нису факултетски образовани, да је могуће да су радили на тежој 

врсти посла и имали лошије животне услове. 

Интересантно је и решење које постоји у Хрватској, према ком, уколико је радник две године 

пре одласка у превремену пензију био незапослен због стечаја предузећа не плаћа пенале. 

 

УМАЊЕЊЕ ПОСТОЈИ У ВЕЋИНИ ЗЕМАЉА 

УМАЊЕЊЕ пензије за оне који се пензионишу пре старосне границе уобичајено је у 

пензијским системима у Европи. Ово умањење може да садржи сама формула за рачунање 

пензија, као што је случај у Шведској, Норвешкој, Пољској, Италији и другим земљама које 

имају тзв. НЦД систем, или може бити у виду казнених поена као што је случај код нас. 

Тако, на пример, у Немачкој и Словенији казнени поени износе 0,3 процента месечно, 0,5 је у 

Португалији и Словачкој, 0,4 у Финској, Естонији, Литванији... Мађарска је 2012. године 

укинула превремене пензије, а Летонија исплаћује само половину чека до испуњења старосне 

границе. У Хрватској казнени поени зависе од броја година стажа и крећу се од 0,1 до 0,34 

процента месечно. Код нас је умањење на месечном нивоу по изменама закона о ПИО 0,34 

одсто. Умањења су и у овим земљама углавном трајна, дакле пензија се умањује и након 

испуњења старосне границе. Резон за ово је да када се неко пензионише пре старосне границе, 

тј. по основу година радног стажа, та особа дуже прима пензију од оне која је радно место 

напустила по основу старости. 
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Вучић о Агрокору: Нећемо допустити штету за домаће компаније 

Извор: Танјуг 

Србија неће допустити да домаће компаније претрпе штету због Агрокора, указао 
је премијер Александар Вучић. Формиран министарски тим четири земље за 
решавање питања Агрокора 

Србија неће допустити да домаће компаније претрпе штету због Агрокора, указао је премијер 

Александар Вучић на почетку састанка са представницима Словеније, Црне Горе и БиХ. 

Премијер и министри трговине и пољопривреде, Расим Љајић и Бранислав Недимовић, 

састали су се данас у Влади Србије са министрима трговине и економије Словеније, Црне Горе 

и БиХ, како би разговарали о ситуацији везаној за пословање концерна "Агрокор". 

Састанку у Немањиној 11 присуствују министар за економски развој и технологију у Влади 

Словеније Здравко Почивалшек, министарка економије у Влади Црне Горе Драгица Секулић и 

потпредседник Савета министара Босне и Херцеговине и министар спољне трговине и 

економских односа Мирко Шаровић. 

Премијер Вучић је на почетку истакао да је Србија, на основу мера које је његова Влада 

доносила, обавила увид у финансијске трансакције предузећа која послују у систему Агрокора у 

нашој земљи: 

"Тамо где има неисплаћених 20, 30, 40 милиона евра, то нећемо допустити да се прелива на 

штету домаћих компанија, али то је једино што је могуће", казао је Вучић. 

Говорећи о евентуалним могућностима и начинима да се заштите домаће фирме, он је рекао да 

Влада може да иде на одређене привремене мере, пред Привредним судом. 

"Што се тиче Меркатора С, ми имамо директан финансијски уговор са словеначким 

Меркатором, а не директан са Агрокором. То нам даје неку врсту независности са Агрокором, 

али у крајњој линији, у истој смо ситуацији", рекао је премијер гостима на почетку састанка. 

Због ситуације у Агрокору формиран је министарски тим који ће бити у свакодневној 

комуникацији у циљу размене информација и предеузимања заједничких активности на 

очувању радних места, интереса добављача и стабилног пословања фирми и састава Агрокора у 

свакој од појединачних земаља. 

То је основни закључак данашњег састанка у Влади Србије на којима су учествовали 

представници четири државе - Србија, БиХ, Црна Гора и Словенија. 

Како је речено свака од земаља ће спроводити контролу финансијских и робних токова 

компанија везаних за Агрокор, а у складу са законима који важе у те четири државе. 
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"Србија стоји боље него остале земље у региону, због посебног правног статуса које има 

Меркатор С у односу на Агрокор. Имамо сличне проблеме, а тражимо заједничка решења", 

рекао је министар трговине, туризма и телекомуникација Расим Љајић. 

Како је нагласио, овај састанак није уперен против било кога, а заједничке активности су у 

циљу стабилизације ситуације у целиом региону. 

Очекује се да нови управитељ Агрокора именује независне стручњаке за успешно 

реструктурирање фирми у саставу концерна. Он је рекао да се очекује да нова управа Агрокора 

на равноправан начин третира све добавкљаче како оне у Хрватској, тако и ван ње. 

"Пратимо оно што се дешава у Хрватској и изражавамо спремност да разговарамо са 

представницима хрватске владе. Очекујемо да се криза реши, без штете за ћерке фирме", рекао 

је Љајић. 

Одговарајући на новинарска питања зашто представници хрватске нису били на састанку он је 

рекао:"Изразили смо спремност да у другом кораку разговарамо са представницима Хрватске 

Владе како би се у тој земљи криза што пре решила. 

Он је додао да тренутно не постоји потеба за доношењем закона лекс специјалис јер је закон 

довољно јасан. 

"Имамо довољно јасан закон да спречимо излив финансијских средстава из Србије", рекао је 

Љајић. 

На састанку је изражена спремност за разговоре са представницима Владе Хравтске у циљу 

изналажења заједничких решења за стабилизацију поасловања целог Агрокор концерна. 

СЛУЧАЈ ''АГРОКОР'' 

Четворочлани тим штити раднике 
 

Аутор: М. Н. С.  

Министри четири државе региона задужени да ублажи последице колапса 
"Агрокора". Дневна контрола финансијских и робних токова 

КАКО би очували радна места, заштитили интересе добављача и омогућили стабилно 

пословање фирми из састава "Агрокора", данас је у Београду формиран министарски тим 

четири државе - Словеније, Србије, Босне и Херцеговине и Црне Горе. Њихова свакодневна 

комуникација омогућиће размену информација како би се благовремено предузеле мере у 

проблемима које је изазвао колапс хрватског концерна. 

То је закључак одржаног састанка у Влади Србије на којем су учествовали министри економија 

и трговине четири државе. Како је речено, свака од земаља ће спроводити контролу 
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финансијских и робних токова компанија везаних за "Агрокор", а у складу са законима који 

важе у тим земљама. 

- Србија стоји боље него остале земље у региону, због посебног правног статуса који има 

"Меркатор С" у односу на "Агрокор". Имамо сличне проблеме, а тражимо заједничка решења - 

рекао је министар трговине, туризма и телекомуникација Расим Љајић. - Овај састанак није 

уперен против било кога, а заједничке активности су у циљу стабилизације ситуације у целом 

региону. 

Министри су изразили очекивања да нови управитељ "Агрокора" именује независне стручњаке 

за успешно реструктурирање фирми у саставу концерна, али и да нова управа на равноправан 

начин третира све добављаче, како оне у Хрватској, тако и ван ње. Изражена је спремност за 

разговоре са представницима Владе Републике Хрватске у циљу изналажења заједничких 

решења за стабилизацију пословања целог концерна "Агрокор". 

- Очекујемо да се криза реши, без штете за ћерке фирме - рекао је Љајић, наглашавајући да не 

постоји потреба за доношењем закона лекс специјалис јер је закон довољно јасан. - Имамо 

довољно јасан закон да спречимо излив финансијских средстава из Србије. 

Српски министри трговине и пољопривреде, Расим Љајић и Бранислав Недимовић, састали су 

се у Влади Србије са министром за економски развој и технологију у Влади Словеније Здравком 

Почивалшеком, министарком економије у Влади Црне Горе Драгицом Секулић и 

потпредседником Савета министара Босне и Херцеговине и министром спољне трговине и 

економских односа Мирком Шаровићем. 

НЕЋЕМО ТРПЕТИ ШТЕТУ 

НЕЋЕМО дозволити да домаће фирме трпе штету због "Агрокора". Имали смо увид у 

финансијске трансакције предузећа која послују у систему "Агрокора" у нашој земљи. Тамо где 

има неисплаћених 20, 30, 40 милиона евра, то нећемо допустити да се прелива на штету 

домаћих компанија, али то је једино што је могуће - рекао је премијер Александар Вучић на 

почетку јучерашњег састанка. - Што се тиче "Меркатора С", ми имамо директан финансијски 

уговор са словеначким "Меркатором", а не директан са "Агрокором". То нам даје неку врсту 

независности од "Агрокора". 

Нови власник чува плате 

Аутор: С. БУЛАТОВИЋ  

Директор "Штада групе" у "Хемофарму" у Вршцу 

"ХЕМОФАРМ", заједно са својом матичном компанијом "Штадом", могао би ускоро да добије 

новог власника. Једног од највећих немачких произвођача лекова, а тиме и његову фабрику у 

Србији, намеравају да преузму инвестициони фондови "Бејн капитал" и "Синвен". Запослени у 

Србији, њих 3.000, баш као и њихове колеге у још 30 земаља света немају разлога за бригу јер 
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се будући власник обавезао да неће мењати радна права и зараде. То је данас дошао да увери 

запослене у Вршцу први човек "Штада групе" Матијас Виденфелс. 

Будући власници су се обавазали да ће се уздржати од отказа у наредне четири године. 

Изузетак су они који су већ били планирани. 

- Ово је најснажнији инвестициони уговор који је икада испреговаран у Немачкој - истакао је 

Виденфелс. - Са овим инвестиционим фондовима делимо уверење о значају развоја генеричке 

индустрије лекова и жељу за даљим растом и бригом о људима. 

Битка за акције "Штаде" траје више од пола године. Управа је тек почетком априла објавила да 

прихвата понуду "Бејн капитала" и "Синвена" и препоручује акционарима да им продају своје 

уделе. Инвеститори нуде 65,28 евра по акцији и 0,72 евра дивиденде. Уз отплату дугова 

"Штаде" укупна цена достиже 5,3 милијарде евра. 

План садашње управе је да "Штада" 2019. оствари приходе од 2,7 милијарди евра и профит од 

око 590 милиона евра, а будући власници прихватају визију развоја. Спремни су да обезбеде и 

финансијску и стратешку подршку за евентуалне аквизиције, проширење понуде производа и 

освајање нових тржишта у развоју. 

АКЦИОНАРИ СА СВИХ КОНТИНЕНАТА 

ВЛАСНИЧКУ структуру "Штада групе" чини 34.000 акционара из свих делова света. Највише 

је грађана Немачке - 48 одсто. Из Северне Америке потиче њих 22 одсто, из Европе, без Велике 

Британије и Немачке, је 18 одсто, из Велике Британије девет одсто, непознатог пребивалишта 

три одсто и два одсто из остатка света. Чак 67 одсто акционара представљају инвестицони 

фондови. 

Социјални програм, па поново приватизација 

Аутор: М. ЛУКОВИЋ  

Неизвесна судбина РТК у граду на Лепеници 

КРАГУЈЕВАЦ - Судбина РТК је и даље неизвесна, а и састанак запослених у среду у овој 

медијској кући с градоначелником Радомиром Николићем је завршен без конкретних 

резултата. Наиме, основна порука је да град у овом тренутку нема законски основ да преузме 

Радио-телевизију Крагујевац. 

Према речима повереника синдиката “Независност” у РТК Горана Антонијевића, 

градоначелник чека да се заврши социјални програм који спроводи држава, да би потом 

поднео захтев надлежнима да локална самоуправа преузме управљање над овом медијском 

кућом на шест месеци и припреми је за нову приватизацију. Николић је, наводно, обећао и да 

ће Градска управа преузети обавезе око исплате заосталих зарада запосленима. 

Новинарима и другим запосленима у РТК дугује се 11 плата. 
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Иначе, ова ТВ кућа из Крагујевца је приватизована у октобру 2015, када ју је купио бизнисмен 

из Крушевца Радоица Милосављевић, али је тај аранжман крајем јануара поништен због 

неиспуњавања обавеза. 

Месе хлеб и - гладују! 

Аутор: В. ЋИРИЋ  

Штрајк у пекарском предузећу у једином граду на југоистоку 
ПИРОТ - “Црни дани Црног Марка” - поручивало је у среду четрдесетак запослених у некада 

престижном пекарском предузећу “Благоје Костић - Црни Марко”, чији мајстори месе и 

продају хлеб, а практично гладују. Од почетка године нису примили ниједну плату, а очекују 

извршење судске пресуде за пет заосталих зарада из 2015... 

Први пут од оснивања пре 65 година, у овој фирми претходне ноћи није умешен ниједан хлеб, 

јер су пекари, возачи и неколико трговаца одлучили да штрајком укажу на проблеме. 

Један од сувласника предузећа - поред државе која незаинтересовано ћути - јесте и 

“контроверзни бизнисмен” Јовица Стефановић Нини, чији директор у овом предузећу 

Славиша Цветковић, иначе у оставци већ годину дана, у среду није изашао ни пред штрајкаче, 

ни пред новинаре. 

- Месецима смо без примања, здравствене књижице нам нису оверене, а директор је своја 

потраживања из 2015. наплатио тако што је блокирао рачун фирме, док смо ми остали кратких 

рукава. Зато ће штрајк трајати до испуњења захтева који се своде само на наша права - каже 

председник СССС у предузећу Зоран Поповић. 

Пекар Владимир Димитријевић и његова супруга Ружица кажу да практично гладују, а месе 

хлеб. Њихова колегиница Гордана Антић, која је дуже од три деценије у колективу, подсећа на 

то да су зимус радили и на 15 степени испод нуле - у чизмама и јакнама са капуљачама - те једва 

пекли векне у погонима без грејања. 

Како сазнајемо од радника, поменути Стефановић није већински власник, али нико не зна ко је 

још сувласник у овом акционарском друштву које је, као правно лице, повезано са још 

двадесетак његових предузећа. Такав статус овом Нишлији омогућава да пекарско предузеће 

гарантује кредите другим његовим фирмама и на тај начин се извлачи капитал из Пирота. 

Кажу, пре неколико година су пекари за једну његову фирму купили чак и лекове, који су 

донедавно били у овдашњем магацину... 

РАСПЛЕТ? 

ПОВОДОМ штрајка и оптужби радника, директор у оставци Славиша Цветковић каже да је за 

данас заказана Скупштина акционара на којој ће, највероватније, бити именован нови 

директор предузећа. Када је реч о порезима и доприносима за радни стаж, каже, они се 

уплаћују када се за то стекну услови... 
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Два инвестициона фонда преузимају Штаду и Хемофарм 

Извор: Танјуг 

ВРШАЦ – Немачка фармацеутска група Штада, у склопу које послује Хемофарм, прихватила 
је понуду два инвестициона фонда, Бејн кепитала и Синвена, за преузимање акција у вредности 
од 5,31 милијарди евра, изјавио је данас генерални директор и председник Управног одбора 
Штада групе, Матијас Виденфелс. 

„Ми као једна мултинационална компанија смо успели да постигнемо договор са два приватна 
инвестициона фонда. Имали смо веома напорне и тешке преговоре који су дуго трајали, и није 
било само два фонда, већ је било четири компаније са којима смо преговарали”, изјавио је 
Виденфелс на заједничкој конференцији за новинаре са генералним директором Хемофарма 
Роналдом Зелигером у седишту Хемофарма у Вршцу. 

Видендфелс је, како каже, дошао у Вршац да запосленима пренесе три поруке, а његов 
разговор са запосленима су, посредством видео линка, уживо могли да прате и запослени у 
свим Хемофармовим фабрикама и представништвима у Југоисточној Европи. 

Прва порука запосленима је, како је рекао, да је после дугог процеса постигнут договор са два 
фонда, друга је да су се са тим сагласили Управни и Надзорни одбор Штаде, а трећа је, како 
каже, да је испреговаран један веома добар посао, не само у оквирима Немачке, већ и читаве 
Европе. 

„Фондови ће добити 100 одсто власниства, али неће променити стратегију компаније”, истакао 
је Виденфелс, додајући да је испреговаран посао који је веома значајан за све локације Штаде, 
па тако и за Хемофарм. Амерички фонд Бејн кепитал и британски Синвен, како је додао, нуде 
66 евра по акцији, и покушаће, како је истакао, да унапреде пословање Штада групе. 

„Они су препознали на нашим локацијама велику вредност. Стекли смо уверење да њихова 
намера није да расцепају фирму”, изјавио је Виденфелс, истичући да је ово само промена 
власништва. 

„Дају нам новац њихових клијената који ће помоћи развој наше стратегије”, рекао је он. 

Овај уговор, како је навео, значи да се ништа неће променити на нивоу свакодневних 
активности и да неће бити отпуштања. 

„Претпостављам да ће бити нових инвестиција не само у Вршцу, већ и у целом региону”, 
поручио је Виденфелс. 

Генерални директор Хемофарма и потпредседник Штада групе за југоисточцну Европу Роналд 
Зелигер је изјавио да је договор закључен јутрос. 
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„Веома смо срећни сто најављујемо следећу фазу у нашем развоју. После десет година 
присуства Штада групе, повећања продаје и производње, сада смо у новој фази како бисмо 
побољшали наше пословање”, изјавио је Зелигер. 

Понуда за преузимање је, како је речено на конференцији, ојачана додатним уговором који 
гарантује даљи развој и свих кључних пословних јединица Штаде, међу којима је и Хемофарм, 
као највећи произвођач и извозник лекова у Србији и региону. 

Наглашено је и да су фондови Бејн кепитал и Синвен заправо фондови са вишедеценијским 
светским угледом, пре свега у домену здравственог система и фармације, као и да су својим 
досадашњим инвестицијама увек доприносили даљем развоју компанија у које су улагали. 

Закључено је да нова промена у власничкој структури представља заправо додатну мотивацију 
за јачање позиција на постојећим тржиштима, прилику за освајање нових на свим 
континентима и да отвара могућност за раст српског Хемофарма и његовог додатног доприноса 
српској привреди. 

Стратешком реорганизацијом концерна Штада, прошле године је формирана група за 
југоисточну Европу коју предводи Хемофарм, чиме је Србија постала центар региона тог 
мултинационалног концерна. 

Хемофарм води пословање у југоисточној Европи, покривајући Мађарску, Словенију, Хрватску, 
Босну и Херцеговину, Албанију, Бугарску, Румунију и Србију.  

 

Пријава доприноса до 30. априла 

Запослени који су укључени у обавезно социјално осигурање могу електронски да провере да 

ли им газда уплаћује пензионо 

Аутор: Ј. Петровић-Стојановић  

Навршене године стажа или живота нису увек довољне да би се неко пензионисао. Није редак 
случај да бившем запосленом уместо поштара који прву пензију доноси на руке, стигне 
обавештење да због „рупе у стажу” нема услов за пензију. 

Ко је за то крив? Најчешће послодавац који није редовно уплаћивао доприносе својим 
запосленима, а који су за то сазнали тек када су хтели да се пензионишу. 
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Министар Ђорђевић разговарао са синдикатима о реформама 

Извор: Танјуг  

Министар одбране Зоран Ђорђевић је разговарао данас са представницима Удружених 

синдиката Србије "Слога" у чијем саставу се налазе и припадници тог министарства и Војске 

Србије, који су подржали реформе започете у том ресору. 

Представници "Слоге" су подржали идеју да у наредном периоду буде покренут поступак за 

пријем 130 медицинских сестара, пријемом у професионалну војну службу након одслужења 

добровољног војног рока и пријемом војника у резерви из евиденције регионалних центара 

Министарства одбране. 

Представници синдиката су, пре свега, захвалили министру одбране што су њихови предлози 

изнети на претходном састанку наишли на разумевање у Министарству одбране и допринели 

конкретном бољитку за запослене чије интересе заступају, саопштило је министарство. 

Имајући у виду да су запослени у војном здравству примарна циљна група тог синдиката, 

похвалили су реформе које министарство у том ресору спроводи. 

Такође, интересујући се за статус запослених у предузећу ФАП из Прибоја, чије интересе такође 

заступају, представници синдиката су добили информације да је захваљујући интервенцијама 

Владе Србије и Министарства одбране тој фабрици пружена прилика за "враћање у живот" и 

могућност за обнову производње која ће очувати радна места, даљи развој и модернизацију 

производне технологије, као и пут ка уласку у одбрамбену индустрију Србије. 

Будући да ти планови нису били познати представницима синдиката "Слога", министар 

Ђорђевић је нагласио да је управо непосредна размена информација и предлога смисао 

састанака са са представницима синдиката, а све у сврху бољег економског и професионалног 

положаја запослених. 

Говорећи о мерама које Министарство одбране у том смислу предузима, Ђорђевић је нагласио 

да се проблеми припадника Војске Србије и запослених у Министарству одбране не решавају 

нереалним захтевима и на улици, већ дијалогом који указује на конкретне проблеме који су, уз 

добру вољу, лако решиви. 
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Координационо тело: Жена нема тамо где се доносе одлуке 

Извор: Танјуг  

Свака озбиљна држава која за циљ има економски и друштвени просперитет залаже се за 

оснаживање жена и њихово укључивање у политички, економски и друштвени живот и зато су 

Влада Србије и Координационо тело за родну равноправност то поставили за један од својих 

приоритета, рекла је Бранка Драшковић, саветница за родну равноправност потпредседнице 

Владе. 

- Не иде лако и неће бити лако. Али, то не сме бити ничији алиби да на томе не ради“  - 

изјавила је Драшковић. 

Она је, отварајући конференцију Лидерке у борби против дискриминације, рекла да је обавеза 

и државе и друштва да ствара могућности за бољи положај жена. 

„ Једино ће оснажене жене моћи да дају пун допринос развоју друштва, јер то заслужују својим 

способностима, знањем и умећем, додала је Драшковићева. 

Она је подсетила и да је данас у парламенту више од 30 одсто жена, по чему смо пети у Европи. 

- „ Жена данас води Скупштину Србије, води Народну банку Србије, преговоре са ЕУ, пет је 

министарки у Влади Србије. Али, то је далеко од довољног. На руководећим позицијама дупло 

је више мушкараца и жена готово да нема тамо где се доносе одлуке“  - рекла је Драшковићева. 

Она је позвала жене да подрже једна другу и да се боре за своја права, подсетивши да само 

седам одсто жена тражи и преговара за вишу плату, у односу на 57 одсто мушкараца. 

- „ А када дођу кући с посла, жене проведу двоструко више времена обављајући кућне послове, 

чиме неплаћени рад у кући представља њихову другу смену - додала је Драшковићева. 

Она је такође указала и на то да се данас, када је време за доношење озбиљних одлука које 

утичу на цео свет, женски глас слабије чује, наводи се у саопштењу из кабинета потпредседнице 

Владе Зоране Михајловић. 

- „ Када је мушкарац успешан, он се допада и мушкарцима и женама. Када је жена успешна, 

мање се допада и једнима и другима. Али, иако је реалност таква каква је, ми морамо да се 

боримо да то променимо“  - закључила је она. 

 

 



13 

 

ШТРАЈК СЕ НАСТАВЉА Нови директор у "Гоши", без договора с 
радницима јер се "нису разумели" 

Аутор: М.Ђорђевић  

Фабрика шинских возила "Гоша" од пре петнаестак дана има новог власника, након што је 

словачки ЖОС је фирму продао кипарском Лиснарт холдинг лимитиду, а од јуче и новог 

директора. 

Једина константа је штрајк који и даље траје, започет пре безмало месец дана, након што се 

један од радника „Гоше“,  због беспарице и безнађа, обесио у фабричком кругу. 

Нови директор је Милутин Шћепановић, а радници-штрајкачи су имали прилику да га 

упознају дан пре но што је његова функција озваничена на сајту АПР-а. 

- Разговарали смо у уторак с новим генералним директором и нешто смо се, као, договорили 

око наших захтева, све смо били утаначили да кренемо да радимо, али се испоставило да тај 

договор не важи. Каже да се „нисмо добро разумели“, мада је потписао записник са састанка 

који смо имали – преноси Милан Вујичић, председник штрајкачког одбора радника „Гоше“. 

Новог директора нисмо успели да контактирамо. У његовој канцеларији речено нам је да је на 

састанку, ван фирме, да ће „сутра вероватно, бити ту“. 

Запослени у „Гоши“, подсетимо, траже да им се одмах исплати по 100.000 динара на име 

заосталих плата, као и да се потпише споразум о плаћању остатка дуга на рате. Траже и, од 

државе или новог власника - свеједно им је, гаранције да ће им бити повезан стаж, пошто им 

доприноси нису уплаћивани четири године. У међувремену, после посете Александра Вучића, 

исплаћено им је по 60.000 динара, а и здравствене књижице ће им, како је обећано, бити 

оверене у наредних шест месеци, али остају дугови за неисплаћене зараде који се по раднику 

крећу од 600 до 700 хиљада динара. 

 

Кад бисмо променили овај закон, сваки трећи послодавац би завршио 
У ЗАТВОРУ 

Ауторка: Слађана Вукашиновић  

Уколико би се променила казнена политика, бар 30 одсто послодаваца у Србији могло би да 

заврши у затвору јер не уплаћују доприносе на зараде радника. 

Тако бар показују неке процене стручњака, пошто званични подаци о броју фирми које не 

испуњавају обавезе према држави и запосленима досад нису објављени. Радници се са овим 

обично суоче у тренутку када почну да прикупљају документацију за одлазак у пензију. Мада се 
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са овим проблемом од 2003. сусрело неколико стотина хиљада радника, за ове прекршаје нико 

није одговарао. Један од њих је и Драгољуб Милић (65) из Београда. 

- Радио сам у државном предузећу и није ми пало на памет да је могуће да ми се не уплаћују 

доприноси. Када сам хтео да прикупим документацију за пензију, утврдио сам да ми последње 

три године није уплаћиван стаж. Сада месецима обијам шалтере, а решења још нема - каже 

Милић за “Блиц”. 

Због оваквих случајева је недавна иницијатива познатог професора економије Стојана 

Стаменковића да се уведе казна затвора за све послодавце који не измире обавезу плаћања 

доприноса на зараде радника наишла на добар пријем. 

- Држава мора да успостави ту контролу, као што смо некада имали у време СДК. Та контрола 

се изгубила кад је платни промет пребачен у банке. Како је могуће да, рецимо, пет година неко 

држи раднике и обавља посао, а не уплаћује своје обавезе. Ја не знам да је због тога било ко 

кажњен. Нејасно је зашто нема контроле која би онемогућила да се дешава да фирме годинама 

не уплаћују доприносе. За такво кршење прописа постоји робија - рекао је Стаменковић. 

С њим се слаже и председница Асоцијације слободних и независних синдиката Србије (АСНС) 

Ранка Савић. 

- Кривичним закоником мора да се пропише затворска казна до пет година за оне послодавце 

који не плаћају зараде и доприносе запосленима. Земље ЕУ су проблем решиле управо на тај 

начин, на пример Немачка, која предвиђа казну управо до пет година затвора - наводи 

Савићева. 

Она додаје да је Србија једна од ретких држава у којој послодавци могу да не уплаћују порезе и 

доприносе, али и плате запосленима, и да за то не одговарају: 

- Терет њиховог немара и безобразлука пребацује се на пореске обвезнике, који плаћају 

социјални мир из буџета. 

И док стручњаци жале за системом контроле какав је био у време СДК и индиректно окривљују 

банке да су овакву праксу омогућиле, банкари ту одговорност не прихватају и тврде да није 

банка место где ће се контролистати уплата доприноса и пореза. 
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Град не жели да преузме РТК пре социјалног програма 

Градоначелник Крагујевца Радомир Николић одбио је данас да потпише споразум, према којем 
би градска управа одмах послала захтев Министарству привреде за привремено преузимање 
Радио телевизије Крагујевац, на рок од шест месеци, и потом запосленима који су се изјаснили 
за добровољни одлазак из те медијске куће, уз једну од опција из понуђеног социјалног 
програма, исплати по једанаест заосталих зарада. 

Пише: З. Р. 
Није прихватио ни иницијативу Синдиката "Независност" да град запосленима у РТК, који 
нису примили плате од јуна прошле године, исплати барем по једну заосталу зараду, или им 
обезбеди једнократну финансијску помоћ, устврдивши да за то нема законских могућности. 
Казао је да нема законских могућности ни да град измири своје обавезе према РТК, по основу 
закупнине за локалну Пореску управу, која је годинама уназад лоцирана у простору те медијске 
куће. 

Николић је делегацији запослених у РТК рекао да ће најкасније до сутра да им достави писмо о 
намерама, којим ће град да најави спремност за привремено преузимање РТК и исплату 
заосталих зарада, али тек по окончању социјалног програма, чију реализацију финансира 
држава. 
Градоначелник је делегацији запослених у РТК, према наводима учесника тог скупа, казао и да 
не жели да понови грешку претходног власника, који је купио фирму са великим бројем 
запослених. Намера му је да, како је рекао, да, кад се за то створе услови, направи малу и 
компактну градску телевизију, коју ће град, по истеку шестомесечног рока, моћи да прода. 
- Уколико већина запослених прихвати овакву понуду градске управе, прихватиће је и 
Синдикат, без обзира што у њему неће бити никаквих гаранција да ће оно што у њему пише 
заиста да буде и остварено. За разлику од споразума, писмо о намерама није обавезујући 
документ, те отуда нема гаранција да ће град запосленима у нашој медијској кући заиста да 
исплати по једанаест заосталих зарада и друге принадлежности. Нема гаранција ни да ће 
запосленима да буде повезан радни стаж и уплаћени доприноси за пензијско инвалидско - 
каже за наш лист повереник УГС "Независност" у РТК Горан Антонијевић. 

 

Представници влада заједнички о Агрокору 

На данашњем састанку представника влада Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине 
подржани су напори које Влада Хрватске улаже у стабилизацију пословања система Агрокор 

Пише: ФоНет 
Формиран је министарски тим који ће предузимати заједничке активности на очувању радних 
места, интереса добављача и стабилног пословања фирми из састава Агрокора. 

Свака од земаља спроводиће контролу финансијских и робних токова компанија везаних за 
Агрокор у складу са законима који важе у четири државе, закључено је на састанку. 
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Очекујемо да нови управитељ Агрокора именује независне стручњаке за успешно 
реструктурирање фирми у саставу концерна, као и да нова управа Агрокора на равноправан 
начин третира све добављаче, како оне у Хрватској, тако и ван Хрватске, наводи се у 
закључцима. 

На састанку је изражена спремност за разговоре са представницима Владе Хрватске у циљу 
изналажења заједничких решења за стабилизацију пословања целог Агрокор концерна. 

На састанку су учествовали председник Владе Србије Александар Вучић, потпредседник Владе 
Расим Љајић, министар пољопривреде Бранислав Недимовић, потпредседник Савета 
Министара и министар спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине Мирко 
Шаровић, министар економије Црне Горе Драгица Секулић и министар економског развоја и 
технологије Словеније Здравко Почивалшек. 

 


