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Лончар: Нема забране запошљавања у здравству 
Извор:Танјуг 
 
БЕОГРАД: Министар здравља Златибор Лончар демантовао је тврдње опозиције да је 
забрањено запошљавање у здравству те да су због тога угрожени животи људи.  
Одговарајући на критике посланика опозиције у Скупштини Србије Лончар је навео да је од 
2014. запослено 5.993 здравствених радника, од тога 2.130 лекара, 657 њих са вишом школом, 
2.944 медицинских сестара и техничара са средњом школом и 262 са нижом школом.  
"Сви они раде и запослени су путем конкурса, а њихово је запошљавање било транспарентно. 
Осим тога, датли смо више од 6.000 специјализација", рекао је Лончар, додајући да је раније у 
здравственинм установама и апотекама било запослено "више  возача и фитнес тренера и свих 
других осим здравствених радника".  
Каже да су затекли и забрану специјализација.  
"И немогућност одласка на специјлиазације, јер сте морали да одрадите две године тзв. стажа", 
навео је.  
 
 

Незапосленима од 22.390 динара до 51.905 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Месечна новчана накнада за незапослене од првог дана наредне године не може бити нижа од 
22.390 динара, нити виша од 51.905, наведено је у Предлогу закона о изменама и допунама 
Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, који је утврдила Влада Србије и 
упутила га посланицима Скупштине Србије на усвајање.  
Толико ће износити током целе 2018. године, а мењаће се јануара 2019. године, када ће тај износ 
бити поново бити усклађиван с годишњим индексом потрошачких цена у календарској години. 
Предложеним изменама и допунама на другачији начин се уређују одредбе које се односе на 
обрачун за остваривање права на новчану накнаду за случај незапослености. Наиме, нови 
концепт утврђивања висине новчане накнаде предвиђа да се месечни износ утвђује множењем 
дневне новчане накнаде и броја календарских дана у месецу за који се остварује право и врши 
исплата. Такође, новим решењем дефинисана је дневна новчана накнада, која се утврђује 
множењем основице дневне новчане накнаде с личним коефицијентом. Основица дневне 
новчане накнаде износи 1.000 динара и у себи садржи припадајуће доприносе за здравствено и 
пензијско и инвалидско осигурање. Затим, утврђени је лични коефицијент, тако да представља 
однос укупне зараде, односно накнаде зараде, основице осигурања и висине уговорене накнаде у 
последњих 12 месеци који претходе месецу у којем је престао радни однос. 
Изменама се обезбеђује боља заштита и сигурност грађана Србије приликом одласка на рад у 
иностранство, с обзиром на то да све већи број наших држављана налази посао преко агенција 
за запошљавање. Предлаже се забрана обављања делатности у трајању од три године за 
оснивача агенције за ког је утврђено да има нерегистрован привредни субјекат који обавља 
послове запошљавања. 
Такође, изменама Национална служба за запошљавање уводи могућност организовања обука за 
стицање додатних знања и вештина запослених у складу с потребама послодавца ради 
одржавања запослења, обезбеђења конкурентније радне снаге и превенције незапослености. 
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Ради обезбеђивања пуне стручне оспособљености, а да би она била иста за запошљавање на 
свим пословима, утврђују се трошкови полагања испита за рад у запошљавању. 
Ко и колико добија 
На крају октобра ове године 36.469 незапослених примало је месечну новчану накнаду за случај 
незапослености, а просечна нето вредност износила је 16.201,57 динар. Новчана накнада 
исплаћује се незапосленом од три до 24 месеца, у зависности од стажа који је имао пре него што 
је дошао на евиденцију НСЗ-а. Изузетно, новчана накнада припада незапосленом у трајању од 
две године само уколико му до испуњавања првог услова за одлазак у пензију оне недостају, док 
сви остали новац добијају од три месеца до годину дана. 
 
 

Вучић: Трепча је део породичног и националног наслеђа  
Извор:Танјуг 
 
ЗВЕЧАН: Рударско-металурски комбинат Трепча данас обележава 90 година постојања и рада, а 
председник Србије Александар Вучић је тим поводом запосленима поручио да тако дуго 
постојање тог предузећа значи да оно више није само приведни субјект, већ део породичног и 
националог наслеђа - део традиције. 
"Када се неко предузеће негује и гради 90. година, као што је случај са Трепчом, то предузеће 
више није само привредни субјекат, оно је, део породичног и националног наслеђа, део 
традиције", поручио је председник Вучић и подсетио да је традиција рударства на Косову и 
Метохији неизбрисива као и постојање српског народа на овим просторима.  
 На свечаности поводом овог јубилеја у Звечану, запосленима је прочитано писмо председника 
Вучића у којем он указује да је Трепча била сведок великих историјских превирања, смењивања 
друштвених уређења и политичких система, али је наџивела сва искушења и изазове. 
 "Србија ће бескомпромисно наставити да се бори за ваше право да управљате оним што су 
стварали ваши преци, што припада вама, и Трепчу док год је Србије нико неће моћи да вам отме 
и отргне", поручио је председник Вучић. 
Председник је запосленима поручио и да ће доживети да рударску традицију у том комбинату 
наставе и неке нове генерације српских рудара.  
Отварање Трепче пре 90 година, подсетио је, било је весник једног новог времена, времена 
урбанизације и економског напретка, али и сведочанство искрене жеље тадашње државе да овај 
део територије кроз индустријализацију извуче из мрака отоманског феудалног наслеђа. 
Отварање Трепче је, истакао је Вучић, била победа новог времена над заосталошћу, а симбол 
развитка и напретка остала је до дан-данас.  
"Зато је Трепча много више од рударског комплекса, она је идеја боље будућности и прогреса, и 
то ће бити и вашим синовима, као што је била и вама, вашим очевима и дедовима", навео је 
Председник. 
Када су, како каже, неки покушали да посегну за оним што није њихово, заборавили су да је 
Трепча постала и нека врста нематеријалне баштине, вредност која није опипљива и не може се 
украсти. 
То је зато јер Трепчу сваки радник носи у себи, сваки радник који је у њеним окнима и погонима 
градио будућност својих породица и српског народа на Косову и Метохији, навео је председник 
Вучић. 
Ђурић: У Влади Србије имате трајног и оданог савезника 
Директор Канцеларије за Косово и Метохију Марко Ђурић је запосленима у РМК Трепча порчио 
да ће у Влади Србије имати трајног и оданог савезника у настојањима да тај комбинат буде 
сачуван, а у српским представницима чврстог браниоца својих интереса и права на КиМ. 
У обраћању поводом обележавања 90 година постојања и рада Трепче у Звечану, Ђурић је рекао 
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да је то предузеће опстало јер је било јаче и од ратног вихора и од политичких нестабилности 
као и од економских криза. 
Опстало је, казао је Ђурић, и зато што је положено на чврстим темељима попут  српских тврђава 
и манастира на КиМ. 
"У Србији, земљи сталних потреса и историјских ветрометина, 90 година може да траје и опстаје 
само нешто што је на чврстим темељима саздано, и нешто што је стручно и с љубављу грађено и 
вођено. Трепча је била јача и од ратних вихора и од политичких нестабилности и од економских 
криза, зато што је положена на чврсте темеље, баш као и српске тврђаве и манастири", рекао је 
Ђурић". 
Они који су Трепчу из ничега направили и направили су је да траје, казао је Ђурић истакавши да 
су комбинат градили српски домаћини онако како се гради сопствена кућа.  
"И када је дошло време да је бранимо, бранили смо је онако како Србин брани своју кућу, без 
одступања и не размишљајући о предаји", истакао је Ђурић и додао да су "оружје" Србије у тој 
одбрани били несаломиви правни и економски аргументи, а главна снага Србије били су 
јединство и слога.  
Успели смо, казао је, да зауставимо покушаје да нам се отме оно што је без икакве дилеме наше, 
зато што смо наступали сложно, као војска, борећи се  насушно за оно без чега нам опстанка 
нема-  а то је наша Трепча, рекао је Ђурић. 
А која би перспектива српског народа на Косову и Метохији била да је Трепча изгубљена, 
запитао је Ђурић. 
"Колико српских породица би остало без хлеба и колико српских огњишта би се угасило? Наша 
снага мери се вредношћу онога што бранимо, а вредност Трепче не да се исказати само 
бројевима, јер Трепча је за људе овде и национално и вредносно и идентитетско питање", рекао 
је Ђурић.     
Ђурић је поручио и да ће комбинат наџивети и политичко-правни провизоријум у којем је 
принуђен да опстаје последњих година.  
 

 

 
 
„Гоша”:Радници "социјала", а дугују им плате  
 
У Фабрици шинских возила "Гоша" из Смедеревске Паланке која је у стечају, половина од 350 
радника је раздужила опрему и пријавила се на тржиште рада 
У ФАБРИЦИ шинских возила "Гоша" из Смедеревске Паланке која је у стечају, половина од 350 
радника је раздужила опрему и пријавила се на тржиште рада. Стечај је уведен 16. новембра, а 
прво рочиште је заказано за 27. децембар када ће се прецизније знати колико та фабрика дугује 
повериоцима, међу којима највише потражују радници. 
Председник фабричког синдиката "Самосталност" Берислав Марковић рекао је да је ситуација 
тешка и да су сви радници разочарани у државу, јер инспекција никад није дошла да провери да 
ли су плаћени доприноси. 
Послодавац, каже да дугује радницима плате за више месеци, у просеку од 500 до 700 хиљада 
динара, и тешко да ће им бити намирено то потраживање јер запослени сумњају да је имовина 
фабрике због кредита под хипотеком. 
- Радили смо на црно и сада смо сви социјални случајеви. Већини радника је до пензије 
потребно од пет до десет година и нико их неће примити на посао - оценио је Марковић. 
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Стечај "Гоше" покренула је београдска фирма "АА Капитал консалтинг" 2017. због потраживања 
од 400.000 евра.  
ВЛАСНИЦИ 
"Гоша" је до априла ове године била у власништву словачке фирме ЖОС "Трнава" која је своја 
потраживања пренела на ћерку фирму ЖОС "Зволен" кад је ту фабрику продала кипарском 
"Лиснарту". Фирма "АА Консалтинг капитал", основана пре нешто више од два месеца, купила је 
та потраживања од ЖОС "Зволена". 
 

 

 
 
 
За дугове јавних предузећа у 2018. години 24 милијарде динара из 
буџета 
Аутор: Маријана Авакумовић 

 

За кредите које нису у стању да враћају кроз порез, следеће године мораће да се издвоји око 200 

милиона евра 

Иако последњих година јавна предузећа послују у плусу, то не значи да су у стању да враћају 
своје дугове. То се уочава из података Министарства финансија, према којима су активиране 
гаранције достигле 114 милијарди динара, док укупно гарантовани дуг износи 191 милијарду 
динара. 
На камате за активиране гаранције из државне касе 2018. ће отићи 3,47 милијарди динара, док 
ће на отплату главнице по гаранцијама бити утрошено 20,95 милијарди динара, отприлике 
онолико колико држава приходује од смањења плата у јавном сектору. 
У буџету за 2018, осим ових бројки, нема више никаквих података о томе чије дугове грађани 
морају да враћају. У Фискалном савету кажу да је реч о гаранцијама за кредите „Србијагаса” у 
износу од 14 милијарди динара, „Железница Србије” од четири милијарде динара и „Јата” и 
„Галенике” од по милијарду динара. 
 
 

Сива економија на нишану 
Аутор: Александар Микавица 

 

Од средине 2014. боља наплата и раст пореских прихода. – Мере за сузбијање „рада на црно” у 

претходне три године повећале пореске приходе 1,5 до два одсто БДП, што је између 450 и 600 

милиона евра 

Око 11 милијарди евра створи се годишње у Србији, а да се на ту суму не плати порез – рачуница 
је економиста. Сива економија, односно нелегално пословање – производња, увоз, продаја и 
исплата зарада радника, чини око 30 одсто бруто домаћег производа и већа је око 15 одсто од 
просека држава централне и источне Европе, а око половину од европског просека. Да би се 
разумело „колико је то пара”, можда може да дочара податак да се сваког дана, укључујући и 
празнике, у сивој зони пословања створи око 8,2 милиона евра. 
Поређења ради, просечна цена изградње једног километра ауто-пута у Србији је око три 
милиона евра. 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/895/Marijana-Avakumovic
http://www.politika.rs/scc/autor/896/Aleksandar-Mikavica
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Због свих несрећа с почетка деведесетих, „рад на црно” за многе је био начин преживљавања, а 
на другој страни и почетак ширења опаке болести која је разједала српску економију и 
урушавала јавне финансије. 
 
 

Умањене пензије остају на снази 
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић 

 

Привремено умањена пензијска примања извесно је да ће остати и од нове године што се види и 

из Предлога нацрта буџета за 2018. годину 

Закон о привремено умањеним пензијама, донет у октобру 2014. године, извесно је да ће 
наставити да важи и од нове године. То се види и из предлога нацрта буџета за 2018. годину, 
који осим новца за повећање пензија од пет одсто током целе наредне године не предвиђа друга 
средства, с једне стране, а с друге и чињеница да Мома Чолаковић, посланик ПУПС-а у 
Скупштини Србије није пре два дана на Одбору за финансије, добио одговор на ово питање од 
министра финансија. 
– Никакав одговор нисам добио, иако је 25 милијарди динара, колико се предвиђа да се издвоји 
за исплату увећаних пензија пет одсто од нове године, ни мање ни више за буџет од оног што би 
пензионери добили да се овај „привремени“ закон укинуо, каже Чолаковић. 
Влада је за укидање овог закона имала и подршку Фискалног савета, што значи да препрека 
нема да се врати усклађивање пензија два пута годишње 1. априла и 1. октобра, каже он и 
подсећа да је Савез пензионера Србије, који окупља око 700.000 чланова, више пута до сада 
тражио да се пензије од наредне године усклађују два пута годишње с растом инфлације, како 
би се стало на пут даљем осиромашењу пензионера, тим пре што им нико неће вратити оно што 
им је узето од октобра 2014. године, али, одговора нема. 
– Пензије су за целу ову годину повећане у просеку 16 динара. На крају прошле године износиле 
су у просеку 23.709 динара узимајући у обзир све категорије пензионера. Осим тога, пензије од 
2012. до 2015. нису пратиле раст цена на мало, који је кумулативно износио 15,6 одсто, тако да је 
смањена реална вредност пензија и куповна моћ 10,06 одсто, а пензије су номинално усклађене 
само пет процената – каже Ђуро Перић, председник Савеза пензионера Србије. 
Истовремено и став Фискалног савета иде наруку пензионерима, јер се у њиховој последњој 
анализи наводи да је од кључне важности да влада приликом усвајања буџета за 2018. годину 
усвоји план за превазилажење привремено умањених пензија. Савет је подсетио на чињеницу да 
је приликом увођења овог закона влада навела да се ради о интервентној, временски 
ограниченој мери за отклањање негативних ефеката финансијске кризе, која је прошла. 
Имајући у виду да релевантне економске пројекције указују да ће расходи за пензије (без 
додатног повећања) у 2018. износити мање од 11 одсто БДП што је био услов свих услова за 
њихово усклађивање два пута годишње, стекле су се и те погодности за превазилажење 
привременог смањења. 
У понуди влади нашао се и предлог Фискалног савета према коме би се привременост укидала 
постепено током 2018. и 2019. године. И то тако што  би се привременост преполовила у 
наредној години па би пензије између 25.000 и 40.000 динара уместо 22 одсто биле умањене 11, 
а пензије веће од 40.000 12,5 уместо садашњих 25 процената. 
 

 
 

http://www.politika.rs/scc/autor/897/Jasna-Petrovic-Stojanovic
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ТРЕПЧА СЛАВИ 90. РОЂЕНДАН Вучић: Кад се неко предузеће негује 
толико времена, реч је о традицији и породичном наслеђу  
Извор:Танјуг 
 
Рударско-металурски комбинат Трепча данас обележава 90 година постојања и рада, а 
председник Србије Александар Вучић је тим поводом запосленима поручио да тако дуго 
постојање тог предузећа значи да оно више није само приведни субјект, већ део породичног и 
националог наслеђа - део традиције. 
"Када се неко предузеће негује и гради 90 година, као што је случај са Трепчом, то предузеће 
више није само привредни субјекат, оно је део породичног и националног наслеђа, део 
традиције", поручио је председник Вучић и подсетио да је традиција рударства на Косову и 
Метохији неизбрисива, као и постојање српског народа на овим просторима. 
На свечаности поводом овог јубилеја у Звечану, запосленима је прочитано писмо председника 
Вучића у којем он указује да је Трепча била сведок великих историјских превирања, смењивања 
друштвених уређења и политичких система, али је наџивела сва искушења и изазове. 
"Србија ће бескомпромисно наставити да се бори за ваше право да управљате оним што су 
стварали ваши преци, што припада вама, и Трепчу, док год је Србије нико неће моћи да вам 
отме и отргне", поручио је председник Вучић. 
Председник је запосленима поручио и да ће доживети да рударску традицију у том комбинату 
наставе и неке нове генерације српских рудара. 
Отварање Трепче пре 90 година, подсетио је, било је весник једног новог времена, времена 
урбанизације и економског напретка, али и сведочанство искрене жеље тадашње државе да овај 
део територије кроз индустријализацију извуче из мрака отоманског феудалног наслеђа. 
Отварање Трепче је, истакао је Вучић, била победа новог времена над заосталошћу, а симбол 
развитка и напретка остала је до дан-данас. 
"Зато је Трепча много више од рударског комплекса, она је идеја боље будућности и прогреса, и 
то ће бити и вашим синовима, као што је била и вама, вашим очевима и дедовима", навео је 
Вучић. 
Када су, како каже, неки покушали да посегну за оним што није њихово, заборавили су да је 
Трепча постала и нека врста нематеријалне баштине, вредност која није опипљива и не може се 
украсти. 
То је зато јер Трепчу сваки радник носи у себи, сваки радник који је у њеним окнима и погонима 
градио будућност својих породица и српског народа на Косову и Метохији, додао је председник 
Вучић. 
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Вујовић: Без бацања пара  
Пише: ФоНет 
 
Министар финансија Душан Вујовић изјавио је данас да закон којим су смањене пензије нема 
рок до кад важи, али да су се створили услови да се за пензије у идућој години издвоји 20 
милијарди динара више него 2014. као и да се настави са социјалном компонентом буџета. 
Планирамо да Фонд пензијско-инвалидског осигурања (ПИО) мање зависи од буџета, а да се 
пензије повећавају, рекао је Вујовић током скупштинске расправе о предлогу буџета. 
Према његовин речима, 2014. године, кад је донет закон о привременом смањењу плата и 
пензија у Србији, из ПИО Фонда за пензије исплаћено 508 милијарди динара, 2015. 490 
милијарди динара, 2016. 494 милијарди динара, ове 498 милијарди. 
Планирамо да идуће године вратимо то на 527 милијарди динара, што је 20 милијарди више 
него 2014. указао је Вујовић. 
Посланик ДС Горан Ћирић упитао је министра финансија, ако је јавни дуг земље, као кризни 
моменат за смањење пензија, отклоњен, зашто се не укине закон о смањењу пензија. 
Нисмо орочили закон, данас су се створили услови да се настави са социјалом и социјалном 
државом, данас за то имамо реалне услове, додао је Вујовић. 
Ово што ми нудимо је тежак, али прави пут. Ово је пут који већ три године показује да је прави, 
ММФ нам ту само помаже, рекао је министар финансија. 
Он се сложио са примедбама опозиционих посланика о субвенцијама државе и предочио: 
"Оставили смо субвенције које су капиталне, а укинули оне које су директно бацање пара". 
Шеф посланика ДЈБ Саша Радуловић рекао је да су плате и пензије смањене да би могла да 
опстану јавна предузећа и предузећа у реструктурирању. 
Ако Железара Смедерево ствара губитак од 270 милиона евра, а Ер Србија од 150 милиона, 
видимо да се штедело на грађанима и привреди, а не тамо где је требало штедети, додао је он. 
Ово није Ваша кривица, рекао је Радуловић Вујовићу, Ви сте урадили што сте могли 
макроекономски, проблем је лоша економска политика Владе Србије! 
Министарка грађевинсртва, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић изјавила је да су 
инвестиције само у саобраћај у Србији данас вредне више од 12 милијарди евра. 
Она је истакла да је степен извршења буџета њеног Министарства ове године, и то капиталних 
инвестиција, 78 одсто. 
Како је предочила, буџет Министарства за идућу годину повећан је за пет милијарди динара. 
Никад се више у Србији није градило, рекла је, са 500 градилишта у 2013. години дошли смо на 
21.000 градилишта. У расправи са посланицима опозиције, она је изразила захвалност 
претходним властима Србије и председнику Борису Тадићу на закључениоим споразумима за 
инфраструктурне 
пројекте, као што су с Кином или Русијом. 
Према њеним речима, на тим пословима ради минимум 50 одсто српских компанија. 
Половина домаћих компанија ће градити пругу Београд - Будимпешта, нагласила је, као и на 
обилазници око Београда. 
Министар здравља Златибор Лончар, одговарајући на тврдње посланика о забрањеном 
запошљавању у здравству због чега су угрожени животи, навео је да је од 2014. године у 
здравству запослено 5.900 здравстевених радника од чега око 2.000 лекара. 
Сви ти људи данас раде и запослени су на конкурсу транспарентно, за разлику од претходног 
периода, указао је Лончар и напоменуо да је одобрено и преко 6.000 специјализација од 2014. 
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Пензионери туже државу за 430 милиона евра 
Пише: М. Обрадовић 
 
Смањење пензија из 2014. године, које је уз смањење плата у јавном сектору најважнији сегмент 
фискалне консолидације, могло би се претворити у терет о врату државне касе уколико тужбе 
стигну до Европског суда правде у Стразбуру.  
На ово је пре неколико дана упозорио и председник Фискалног савета Павле Петровић 
представљајући анализу предложеног буџета за 2018. годину скупштинском Одбору за 
финансије. У анализи се напомиње да је све пензије требало вратити на ниво пре смањења зато 
што су престали да постоје услови због којих је била потребна штедња. 
"Пензије су стечено право и везане су за висину уплате доприноса, а могле би бити и правно 
оспорене па би тако могао настати додатни трошак. Није више оправдано продужавати 
привремене мере о смањењу пензија", рекао је тада Петровић. 
Иако је Фискални савет био за смањење пензија и плата 2014. године како би се зауставио раст 
јавног дуга, сада су проценили да би даље придржавање закона о привременом начину исплате 
пензија могло бити протумачено као незаконито с обзиром да је буџетски дефицит обуздан, а 
јавни дуг кренуо да се смањује. 
Према неким рачуницама, ради се о више од 430 милиона евра колико је за ове три године узето 
од пензионера. 
Ипак, пензионери сматрају да је и само доношење закона, односно смањење пензија 2014. 
године неуставно и да ће добити пред судом у Стразбуру, када и ако тамо уопште и стигну. 
Наиме Удружење синдиката пензионера Србије (УСПС) је одмах након доношења закона 2014. 
године поднело иницијативу за оцену уставности пред Уставним судом, али он је одбио да 
разматра ову иницијативу наводећи као образложење објашњење тадашњег мандатара Владе 
Александра Вучића да је држава пред банкротом и прогласило се ненадлежним да оцењује 
економско-политички ефекат закона.  
Међутим, како тврди Михајло Радовић, председник УСПС, то и није било питање. 
"Четворица часних, сада бивших, судија Уставног суда су издвојила мишљење и ми смо на 
основу тих мишљења и додатних података у фебруару 2016. поднели другу иницијативу код 
Уставног суда, али до сада нема никаквог одговора. Сада чекамо било какво решење Уставног 
суда. Уколико прогласе закон незаконитим, тужићемо државу, односно Владу која је 
предложила и Скупштину која је усвојила овај закон. Ако одлуче да је закон по Уставу, идемо у 
Стразбур", објашњава Радовић додајући да њихови адвокати скупљају податке и тужбе од 
пензионера, њихових чланова широм Србије, а наплатиће се од државе када добију спор. 
Међутим, пензионери су кренули упоредо и другим путем. Наиме, у овом удружењу планирају 
да већ почетком следеће године упуте десетак појединачних тужби Комитету за социјална права 
у Стразбуру, а у овоме ће их подржати Европска федерација пензионера и старијих лица 
(ФЕРПА). Радовић истиче да је овај комитет тело при Савету Европе чији је Србија члан и да су 
одлуке овог комитета обавезујуће. 
"Да би се ишло у извршење њихове одлуке потребно је покренути судски процес пред нашим 
судом где се прилаже одлука Комитета, а онда се они обавесте о томе и они имају начин да се 
одлуке спроведу. То је неупоредиво краћи пут него Европски суд правде у Стразбуру", напомиње 
Радовић. Такође, како истиче Радовић, у првом нацрту тог закона стајало је да му је рок 31. 
децембар 2017. године, али да је после усвојен без тог ограничења. 
О колико новца се ради показују и рачунице Удружења синдиката пензионера. Људима који су 
имали пензије мало изнад 35.000 динара до сада је узето по основу овог закона 107.000 динара 
по човеку. Онима са пензијом од 71.000 динара узето је укупно 480.000 динара, а пензионерима 
који су на пример били професори Универзитета узето је до сада ни мање ни више него 830.000 
динара. 



10 

 

Радовић истиче да ће тражити да им држава врати шта је узела, али и пошто је у образложењу 
стајало да због кризе мора да се уведе принудна штедња, да ће тражити и камату на штедњу. 
"Сад када је свима јасно да ће држава изгубити спор и да ће те паре морати да врати прозивају 
нас да смо опасност за државу. А упозоравали смо их и пре доношења закона да је неуставан", 
каже Радовић. 
Повећањем пензија од пет одсто од 1. јануара следеће године око 86 одсто пензионера, односно 
сви који су имали пре смањења пензије до 37.000 динара ће имати једнаке или чак веће пензије 
него пре смањења, недавно је поручио министар финансија Душан Вујовић. Међутим, како 
истиче Зоран Ивошевић, некадашњи судија Врховног суда, пензионери имају реалне шансе да 
добију државу пред судом у Стразбуру за до сада умањене пензије, само ако до тамо уопште и 
стигну, пошто држава све чини да их у томе спута. 
"Када би Уставни суд урадио свој посао, онда би они могли да се обрате Стразбуру, али се све 
чини да до тога не дође. Европска социјална повеља коју смо ратификовали каже да се 
достигнута права не могу умањивати, већ само постепено увећавати. Такође, Устав јемчи 
имовину, а пензије су стечена имовина на основу Закона о пензијама. Према нашим законима 
имовина се може узети само у експропријацији и ако се плати накнада. Све су то разлози због 
којих је наш Уставни суд требало да реагује, али нису га џабе прозвали зауставни суд јер чека 
јако дуго и зауздани суд пошто суди како политика налаже", каже Ивошевић. 
Грчки и румунски судови оборили смањење пензија 

Српски пензионери изгледа да имају добре шансе да добију на европском, кад већ не могу на 
домаћем суду. Наиме румунски врховни суд је 2010. године прогласио неуставним меру Владе да 
смањи пензије у оквиру помоћи ММФ-а и Европске уније. Слично се десило и у Грчкој када је 
2015. године грчки суд прогласио неуставним смањење пензија из 2012. године. Ова одлука је 
процењена да ће коштати државу више од милијарду долара. 
Пошто је грчка држава у склопу програма штедње направљеног са ЕУ и ММФ-ом више пута 
смањивала примања пензионера, опет је иста одлука у складу са Европском повељом о људским 
правима донесена и у мају 2017. године. 
 
 

Штрајк упозорења у Фијату 11. децембра 
Пише: ФоНет 
 
Уједињени грански синдикат (УГС) Независност компаније Фијат Крајслер аутомобили (ФЦА) 
најавио је да ће 11. децембра, организовати једночасовни штрајк упозорења.  
Председник УГС у ФЦА Зоран Станић изјавио је ФоНету да том приликом неће бити никаквог 
окупљања већ да ће радници штрајковати на својим радним местима, од 13.30 до 14.30 сати, 
"због све тежег положаја". 
На тај начин желимо да подсетимо менаџмент ФЦА да се, ни пет месеци после летошње 
обуставе рада положај запослених није поправио. Плате радницима повећане су незнатно, само 
за 900 динара, а исплата бонуса за ефикасност и даље је неизвесна, рекао је Станић. 
Према његовим речима, није формирна ни комисија, која би имала задатак да процени обим 
посла на сваком радном месту. 
Санић је казао да су радници уплашени за своја радна места, наводећи да у фабрици круже 
приче о томе да ће цела једна смена добити отказ. 
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Вујовић: Пројекција раста БДП-а од 3,5 одсто је реална 
Извор:Бета 

 

Министар финансија Србије Душан Вујовић рекао је да је пројекција раста бруто домаћег 
производа (БДП) у буџету за наредну годину од 3,5 одсто реална и да Фискални савет сматра да 
би могао да буде четири одсто. 
Вујовић је на седници Скупштине Србије, где се разматра предлог Закона о буџету за наредну 
годину, одговарајући на питање посланика Дјордја Вукадиновића, члана Посланичког клуба 
Нове Србије-Покрета за спас Србије о томе колико су пројекције раста БДП реалне, рекао да су 
ове године главни узроци мањег раста БДП од пројектованог од три одсто суша у 
пољопривреди, пад производње у енергетици и грађевинарству. 
"Разлози за смањену производњу у енергетици су и техничке и менаџерске природе и ради се на 
томе да се наредне године тај сектор заштити од тих ризика", рекао је Вујовић. 
Он је рекао да држава касни у враћању пореза на додату вредност (ПДВ) због злоупотреба. 
 "Појавиле су се фантомске фирме којима се врати ПДВ а оне се затим уведу у банкрот. Преској 
управи треба да се упали црвено светло када види да неко има 150 угашених фирми. Они то сада 
проверавају ручно и зато се касни у повраћају ПДВ", рекао је Вујовић. 
Додао је да је Министарству финансија у интересу да не касни у враћању ПДВ да се у буџет ове 
године не би појавио вештачки увећан суфицит а следеће године дефицит. 
 
 

Радници Гоше раздужују опрему и одлазе на биро рада 
Извор:Бета 

 

У фабрици шинских возила "Гоша" из Смедеревске Паланке која је у стечају, половина од 350 
радника је раздужила опрему и пријавила се на тржиште рада, речено је у тој фабрици. 
Стечај је уведен 16. новембра, а прво рочиште је заказано за 27. децембар када ће се прецизније 
знати колико та фабрика дугује повериоцима, међу којима највише потражују радници. 
Председник фабричког синдиката "Самосталност" рекао је да је ситуација тешка и да су сви 
радници разочарани у државу јер инспекција никад није дошла да провери да ли су плаћени 
доприноси. 
Послодавац, према његовим речима, дугује радницима плате за више месеци, у просеку од 500 
до 700 хиљада динара, и тешко да ће им бити намирено то потраживање јер запослени сумњају 
да је имовина фабрике због кредита под хипотеком. 
"Радили смо на црно и сада смо сви социјални случајеви. Већини радника је до пензије потребно 
од пет до десет година и нико их неће примити на посао", оценио је Марковић. 
Стечај "Гоше" покренула је београдска фирма АА Капитал консалтинг 2017. године због 
потраживања од 400.000 евра. 
"Гоша" је до априла ове године била у власништву словачке фирме ЖОС Трнава која је своја 
потраживања пренела на ћерку фирму ЖОС Зволен кад је ту фабрику продала кипарском 
Лиснарту. 



12 

 

Фирма АА Консалтинг капитал, основана пре нешто више од два месеца, купила је та 
потраживања од ЖОС Зволена. 
 
 

Ћулибрк: Папуа Нова Гвинеја расте 7-8 пута више од нас 
Извор: Н1  

 

Уредник НИН-а Милан Ћулибрк каже да Србија има најкилавији раст у региону и да је 
израчунао да је Папуа Нова Гвинеја направила раст од 42 одсто, што је, како каже, седам до 
осам пута више од Србије. 
Коментаришући предлог буџета за следећу годину, Ћулибрк каже да се кључни ризик већ 
дугодио, јер увоз расте брже од извоза. 
"У региону сви расту брже. Имате проблем, јер увоз расте брже, ту нешто озбиљно није у реду. 
Можемо да направимо проблем са спољном неравнотежом и то може да погура инфлацију, 
чини ми се да није довољно обраћена пажња и да то мора добро да се погледа", сматра он. 
 За аранжман са ММФ-ом каже да би био најсрећнији да нам не треба, јер, сматра,ако имате 
аранжман то је признање да нисте способни да држите ствари под контролом. 
"Кад год нисмо имали аранжаман, нама је минус у државној каси експлодирао. Плашим се, ако 
нема екстерне контроле, да смо склони шибицарењима, пребацивањима... Рецимо, ми смо 
повећали расходе за капиталне инвестиције, што је добро. Међутим, несбособни да новац који 
имамо потрошимо, јер немамо пројекте". 
Како каже не сумња у добре намере власти да просечна плата буде 500 евра, али сматра да то 
није реално. Истиче да не могу плате да порасту 25 одсто, ако је раст БДП-а три одсто. 
"Сад је плата мања од 400 евра, у децембру ће бити 450 евра јер се исплаћује део јануарске, али 
ће зато у јануару пасти на 350, нема ништа од 450-500, а опет ће неко излетети с а том цифром". 
Коментаришући најаву пензионера да ће тужити државу суду у Стразбуру због смањених 
пензија, Ћулибрк је рекао да морају да буду исцрпљене све могућности пред нашим судовима, 
да би пензионери могли да поднесу жалбу. Сматра да би било рационалније да је држава 
вратила пензије на ниво пре смањења. Он наводи да није веровао да ћемо овако брзо да 
регулишемо јавне финансије, за шта, како каже, "скида капу". 
"Гадно би изгледао дуг да није било фисклане консолидације, прављени су губици преко јавних 
предузећа, ја бих био срећан да су уштеде тамо прављене. Нисам веровао да ћемо овако брзо да 
регулишемо јавне финансије, једини проблем је што је то урађено смањењм плата и пензија, 
много би ми драже било да је урађено преко јавних предузећа, која треба да се понашају као 
предузећа, а не као интересна заједница", рекао је Ћулибрк. 
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ФЦА Независност: Штрајк упозорења, није испуњено 
Извор:Бета 

 
Београд -- Синдикат "Незавиност" у крагујевачкој фабрици Фијат Крајслер аутомобили (ФЦА) 
организоваће у понедељак, 11. децембра једносатни штрајк упозорења.  
Како наводе из тог синдиката, штрајком упозорења желе да подсете руководство фабрике да 
није испуњено оно што је договорено после летошње обуставе рада, рекао је агенцији Бета 
председник тог синдиката Зоран Станић.  
"Штрајк упозорења биће организован на радним местима, од 13.30 до 14.30, како би 
пословодству, али и Влади Србије као сувласнику фабрике, скренули пажњу да је наш пожај све 
тежи и да нема резултата споразума потписаног после престанка штрајка одржаног пре пет 
месеци", рекао је данас Станић.  
Он је навео да не очекује велики одзив радника на позив тог синдиката који нема 
репрезентативност, јер су, по његовим речима, запослени заплашени да не изгубе радно место.  
"Услови рада су све тежи јер је доста радника напустило фабрику, а нико није запослен. Не 
знамо какви су резулати рада комисије која је требало да испита организацију посла. Плате нису 
повећане већ су само усклађене са растом инфлације, а неизвесна је исплата договорених бонуса 
ефикасности", казао је Станић.  
Радници фабрике ФЦА били су у генералном штрајку од 28. јуна до 18. јула. Руководство 
фабрике је пристало да преговара са радницима тек кад је прекинут штрајк и договорено је 
повећање плата од августа за 2,2 одсто и у 2018. за 4,5 одсто.  
Договорена је и исплата бонуса и да се накнада за ноћни превоз удвостручи, као и да у наредне 
три године запослени у ФЦА не обустављају производњу. 
 

 


