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Стевић: Привредници не треба да се плаше инспектора 

Извор: Танјуг  

Стевић објашњава да се многи привредници плаше инспекције, зато што не познају довољно 
закон и не знају да ли и где праве пропусте 
Министарство државне управе и локалне самоуправе покренуло је сајт " 
инспектор.гов.рс", где се објављују све контроле, листе, планови инспекција, а сваки 
привредник може детаљно да се упозна са поступком инспекцијског надзора, рекао је данас 
државни секретар тог Министарства Бојан Стевић.  
Стевић објашњава да се многи привредници плаше инспекције, зато што не познају довољно 
закон и не знају да ли и где праве пропусте.  
"Привредни субјекти не би требало да се плаше инспектора, могу да се плаше само они који не 
раде у складу са законом Србије и то је нормално. Али, многи се плаше зато што не знају како 
правилно треба да раде, где праве пропусте, и не познају довољно закон. 
Инспектори су ту да укажу на неправилности код привредног сектора, а не да их кажњавају и 
да их плаше", рекао је Стевић за Коперникус телевизију. 
На новом сајту, каже Стевић, сваки привредник може да се упозна са поступком и начином 
вршења инспекцијског надзора, и указује да ће наредни корак МДУЛС бити и стална 
канцеларија за односе са привредом и инспекцијом, односно привредни саветник за 
инспекцијски надзор. 
"То је нешто чему тежимо. Ту ћете ви као привредник, доћи у канцеларију, где ће имати неко да 
вас саслуша, ваше примедбе, као и да чујете одређене сугестије од стране инспекције", 
објашњава Стевић.Влада Србије још за време премијера Александра Вучића, као и сада, истиче 
Стевић, максимално се трудила да помогне приватан сектор у Србији, јер јој је циљ да отворе 
што више радних места широм Србије, да се земља равномерно развија, а да не постоји 
ситуација "да се све слива у Београд". 
Према Стевићевим речима, Влада Србије не само да подржава велике инвеститоре, већ је 
"максимално на услузи" и осталима, да помогне отварање нових радних места. "Поштујемо и 
мала и средња предузећа, малу привреду као и велику, јер свако ново радно место, засновано 
по прописима Републике Србије, где је радник пријављен, значи да ћемо у некој општини 
добити нови километар пута, нови километар водоводне или канализационе мреже", закључује 
Стевић. 
 

Траже посао за сениоре 

Пише: В. Н.  
  
НИШАВСКИ управни округ и општине с тог подручја траже инвеститора који би у том делу 
наше земље изградио производни погон. У тој фабрици би искључиво радили људи старији од 
50 година, пошто је проблем њиховог запошљавања најизраженији, чуло сеу понедељак на 
конститутивном састанку Савета Нишавског управног округа, у чији састав су ушли 
председници општина и Града Ниша. 
Начелница Нишавског управног одбора Драгана Сотировски казала је да су општине Пантелеј 
и Гаџин Хан понудиле олакшице инвеститору који би изградио погон за запошљавање 
старијих особа. 
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Она је истакла да су представници општина на конститутивном састанку показали велику жељу 
да сарађују на решавању бројних питања, а да су као основни проблем истакли мањак средстава 
за спровођење пројеката који се финансирају из претприступних фондова Европске уније. 
- Данас је одобрен други позив за финансирање пројеката прекограничне сарадње са 
Бугарском, и то са 18,4 милиона евра расположивих средстава. Право да се пријави на тај позив 
има шест округа у Бугарској и општине са подручја седам округа у Србији, међу којима је и 
Нишавски - нагласила је Драгана Сотировски. 
Она је казала да је непријатно изненађена тиме што је буџет града за 2018. усвојен, а да 
сарадња није постојала и да градске општине нису упозориле да немају новца за финансирање 
пројеката из ИПА фондова. Драгана Сотировски је додала да се нада да ће тај проблем бити 
решен и подсетила да учешће локалних самоуправа у пројектима који се финансирају из ИПА 
фондова сада износи 15 процената. 
ПРЕД МИНИСТРЕ 
СОТИРОВСКИ је казала да ће се потрудити да у Ниш дођу пре свих министри грађевинарства, 
пољопривреде и здравља. Циљ је да им се локалне самоуправе директно обрате за помоћ. 
 

Лекари излазе на улице 
 
Н. Ш. РАДИЋ  
 
Здравствени радници незадовољни платама и односом власти Републике Српске. Захтева се 
повећање зарада од 25 одсто. Нема услова и материјала за рад 
УСЛЕД неодговарајућег третмана власти у Републици Српској, али првенствено, како су 
нагласили, мизерних примања, па чак и у односу на Федерацију БиХ, а камоли на остатак 
региона, медицинари у Српској одлучили су се на најрадикалнији облик синдикалне борбе - 
штрајк и обуставу рада.Како су истакли у струковним синдикатима доктора медицине, те 
синдиката медицинских сестара и техничара, још нису прецизно одредили датум штрајка, али 
су нагласили да ће испоштовати све из Закона о штрајку, као и да још постоји могућност да се 
штрајкачке припреме зауставе, "уколико буде разума у Влади РС". Захтевају повећање плата за 
25 одсто. Притом су подсетили јавност да је до сада РС напустила скоро четвртина радника у 
здравству. 
- Доктори медицине и сви здравствени радници у РС немају услова, кадрове, ни материјала за 
рад, а здравствени систем у овом ентитету опстаје искључиво на њиховом херојству. 
Здравствени радници више нису у стању да пруже комплетну здравствену услугу по закону, јер 
немамо средстава, а нема ни здравствених радника, пошто све што ваља, одлази. Недостају 
материјал и услови за рад. Стешњени смо са свих страна. Медицински радници нису криви за 
оно што се дешава. Овај систем опстаје на херојству здравствених радника - рекао је 
председник Струковног синдиката доктора медицине РС Миодраг Фемић. 
Фемић је подвукао и да је окидач за њихове активности око организације штрајка разлика у 
платама у здравству у Федерацији БиХ и РС. 
Поређења ради, доктор медицине у Кантону Сарајево има основну плату 1.764 КМ, а у РС 1.215 
КМ са топлим оброком и регресом. Потом, специјалиста у ФБиХ има 2.229 КМ, а у РС 1.381 КМ, 
док медицинска сестра са средњом стручном спремом у ФБиХ има основну плату 1.000 КМ, а у 
РС 436 КМ. Такође, показани су и обрачуни плата према којима је видљиво да медицинска 
сестра у ФБиХ са дежурствима и осталим месечно заради и до 1.600 КМ, а у РС по истом основу 
650 КМ. 
ПОДРШКА БУЏЕТЛИЈАПоред струковних синдиката медицинских радника, и представници 
синдиката буџетских корисника који окупљају више од 30.000 радника најавили су 
најрадикалније облике синдикалне борбе. То је порука надлежнима уколико представници 
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Владе РС не седну с њима за преговарачки сто. Не жале се на плате, али негодују што су им 
преполовљене накнаде за превоз. 
Председник Струковног синдиката медицинских сестара Ранко Палачковић истакао је да у 
Српској медицинске сестре обављају послове које у европским земљама раде лекари. 
- Још једном апелујемо на социјални дијалог са Владом РС и Министарством здравља РС - 
рекао је Палачковић. 
Представници струковних синдиката изнели су и податке да је из здравственог система РС 
отишло 11,2 одсто лекара, или више од 22 одсто здравствених радника. Само од децембра 
прошле године до данас, 53 лекара специјалисте из РС су отишла у ЕУ. 
- Сви уче језике и одлазе. Погубно је да одлазе и они који су у сталном радном односу, па имамо 
једног или ниједног специјалисту струке - каже Фемић. 
НЕ ПРИСТАЈЕМО НА УЦЕНЕ 
МИНИСТАР здравља и социјалне заштите РС Драган Богданић изјавио је да ће разговарати са 
представницима свих репрезентативних синдиката здравствених радника, али да неће 
пристати ни на какве уцене о повећању плата. Он каже да се разговори, који се већ воде са 
синдикатима, могу наставити на начин да се разговара на реалним и економско-одрживим 
показатељима, али то никако не може да буде ултиматум неке од страна. 
 

 

ПОСАО ЗА ЈОШ 1.700 РАДНИКА Кинеска "Меита" гради још једну 
фабрику у Обреновцу 

Градоначелник Београда Синиша Мали присуствовао је у Обреновцу презентацији зграде нове фабрике 
компаније „Меита” и поручио да ће по завршетку изградње, што се очекује до краја године, посао у овој 
компанији пронаћи укупно 2.500 људи. 
– Данас та фабрика запошљава 800 људи из Обреновца и околине, али и Београда. Наши 
пријатељи из Кине су презадовољни радом запослених, али и условима у Београду и Србији. 
Сада су одлучили да граде нову фабрику и инвестирају не мање од 100 милиона евра. Почетак 
изградње заказан је за крај фебруара или почетак марта, док се завршетак очекује у септембру 
или октобру – истакао је Мали. 
Према његовим речима, нова фабрика ће се простирати на 55.000 квадратних метара, а када 
почне са радом, запошљаваће укупно 2.500 људи, укључујући и 800 већ запослених у првој 
фабрици ове компаније. 
– Данас су са нама и ученици неколико обреновачких средњих школа, а отварање нове 
фабрике много значи и за њих јер се отварају могућности за стручне праксе, али и запослење. 
Желимо да наша деца остварују своје снове у Обреновцу, Београду и Србији уместо на Новом 
Зеланду, у Америци или некој другој држави – нагласио је Мали. 
Председник општине Обреновац Мирослав Чучковић подсетио је да је на истом месту 24. 
фебруара 2016. године представљена прва „Меитина” фабрика. 
– Тада смо на билборду приказали како ће изгледати фабрика у Баричу, која је након 11 месеци 
почела са радом - рекао је Чучковић. 
Руководилац фабрике „Меита” Чан Чинг Чен рекао је да се инвестиција кинеске компаније у 
Србији добро развија. 
– У наредном периоду наставићемо да се развијамо, уз наду да ћемо грађанима Обреновца и 
Србије и даље представљати повољну опцију за запослење – казао је Чен. 
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Грађани у Српској највише новца ТРОШЕ НА ХРАНУ, просечна плата 
не покрије ни пола потрошачке корпе 

Потрошачка корпа за четворочлану породицу у РС у децембру 2017. године коштала је 1.877,79 
КМ, коју је просечна исплаћена нето плата за овај месец у износу од 835 КМ, покривала са свега 
44,47 одсто, подаци су Савеза синдиката РС. 
Највише просечне нето плате у децембру исплаћене су у области финансијске делатности и 
осигурања 1.310 КМ и биле су мање за 0,46 одсто у односу на новембарску зараду, а најниже у 
административним и помоћним услужним делатностима и то свега 548 КМ и биле су мање за 
2,32 одсто у поређењу са платом из новембра 2017. године. 
Из Синдиката указују да су ниске просечне нето плате у децембру 2017 године примили и 
радници у грађевинарству 532 КМ, затим запослени у делатности уметности, забаве и 
рекреације 560 КМ, као и радници у области угоститељства и туризма чија је децембарска 
плата износила 587 КМ. 
Просечна децембарска нето плата запослених у трговини износила је 596 КМ, у делатности 
пословања некретнинама 624 КМ, затим у области саобраћаја и складиштења 630 КМ, те у 
прерађивачкој индустрији 664 КМ. 
Њихове децембарске плате покривале су трошкове синдикалне потрошачке корпе од 29,18 до 
35,36 одсто.Укупне потрошачке цене у децембру у односу на новембар 2017. године, нису се 
мењале. 
Синдикалци су израчунали да су највише новца породице у Српској у децембру прошле године 
трошиле за прехрану 691,68 КМ и за становање и комуналне услуге 581,32 КМ, док је за текуће 
одржавање домаћинства требало издвојити 103,40 КМ. Одећа и обућа коштали су 136,25 КМ, 
хигијена и њега здравља 88,36 КМ, превоз 194,4 КМ, те образовање и култура 82,38 КМ. 
Из наведених података јасно је да у РС најнижи животни стандард имају радници у привреди, 
из чега је сасвим јасно да је императив потписивање Општег и гранских колективних уговора 
те повећање плата овим и свим осталим радницима у РС. 
 

 

У Словачкој прошле године радило 12.529 Срба 

Аутор: Александар Микавица 

Премијер Словачке Роберт Фицо најавио је да ће ове године влада донети мере како би од 
ниске незапослености профитирали Словаци, а не стране посредничке агенције, увозом радне 
снаге са Балкана или из трећих земаља. Фицова влада планира да ове године изврши притисак 
на привреду да повећа плате и забрани „дампинг”, односно да посредничке агенције и фабрике 
спречи да запошљавају странце, пре свега Србе и Украјинце, за мање плате, и под лошијим 
условима него што их имају Словаци. 

Министар за рад и социјална питања Јан Рихтер изјавио је дан раније да међу страним 
радницима у Словачкој највише има Срба. Прошле године било их је 12.259, што је за 6.800 
више него годину дана пре тога.  

 

http://www.politika.rs/scc/autor/896/Aleksandar-Mikavica
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Нови циклус наградне игре „Узми рачун и победи“: 

Наставља се борба против сиве економије 

На данашњој седници Владе Републике Србије усвојен је закључак да се наградна игра са 
фискалним рачуна и слиповима „Узми рачун и победи“ организује и ове године. 
Борба против сиве економије један је економских приоритета Владе, а организација наградне игре је 
једна од важних мера Националног програма за сузбијање сиве економије. 
Имајући у виду велики успех првог круга у којем је према истраживању НАЛЕД-а учествовало 
готово 40% грађана и послато више од 85 милиона рачуна, Влада је на данашњој седници 
усвојила закључак о организовању новог циклуса наградне игре јер је оцењено да је рекордни 
одзив значајно допринео јачању пореске културе грађана и привреде и изградњи свести о 
важности плаћања пореза и одговорног пословања за добробит целог друштва. 
Приређивач новог циклуса биће Влада Србије у сарадњи са НАЛЕД-ом и привредом 
окупљеном у Савезу за фер конкуренцију. 
Наградни фонд „Узми рачун и победи 2018“ биће значајно вреднији него прошле године и 
састојаће се од већег броја аутомобила и станова који ће бити додељени учесницима у 
наградној игри, током јавног извлачења. 
Поред јачања свести грађана о губицима које сви грађани Србије трпе услед сиве економије, 
први циклус имао је и значајне фискалне ефекте. Током три месеца наградне игре, евиденција 
промета преко фискалних каса повећана је за чак 33% код малих обвезника код којих је сива 
економија најзаступљенија, а порески инспектори регистровали су за четвртину мање 
прекршаја у издавању фискалних рачуна. У истом периоду забележен је раст безготовинских 
трансакција за 18,5%. 

Синдикат Заставе оружја за четвртак најавио штрајк упозорења 

Синдикат Заставе оружја најавио је за четвртак штрајк упозорења који ће бити организован 
једночасовном обуставом рада од 11 до 12 сати. 
Пише: З. Радовановић 
Одлука о штрајку донета је пошто је истекао рок за исплату бонуса од по 25.000 динара коју је 
Скупштина Синдиката Заставе оружја затражила од директора фабрике Милојка Брзаковића 15. 
јануара, као и због тога што Влада Србије и Министарство одбране и даље ћуте о осталим захтевима 
крагујевачких оружара. 
Подсетимо да је Скупштина синдиката Заставе оружја средином месеца Влади Србије и 
Министарству одбране проследила захтев да та фабрика, с обзиром да је од стратешког значаја 
за безбедност земље, буде изузета из поступка приватизације домаће војне индустрије, 
предвиђене новим законом о производњи и промету наоружања и војне опреме. 
Од Министарства одбране је, надаље, затражено да покрене питање одговорности начелника 
Управе за материјалне ресурсе, генерала Бојана Зрнића, зато што је својим нечињењем и 
давањем подршке садашњем менаџменту фабрике допринео да Застава оружје дође у веома 
тешку ситуацију, иако је од распада бивше СФРЈ, најбољу тржишну позицију имала у протекле 
три године. Тако је, сматрају у оружарском Синдикату, пропуштена историјска шанса да се 
фабрика стабилизује и оствари позитивне пословне резултате. 
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Синдикалци од Министарства траже да утврди одговорност и бившег председника Надзорног 
одбора Застава оружје Предрага Грбића, као и чланова НО Миодрага Лисова и Рајка 
Петровића "за катастрофално управљање фабриком током пословне 2015. и 2016. године" и 
зато што је време њиховог мандата "донето низ одлука на штету фабрике и запослених". И 
поред тога што су од Синдиката благовремено обавештавани о свим негативним трендовима у 
предузећу, Надзорни одбор Заставе оружја, тврде синдикалци, није спречио модел пословања 
који је фабрику увео у велике дугове. 
- Синдикат захтева и да радници Заставе оружје под хитно буду изузети из уредбе Владе Србије 
о умањењу зарада за десет одсто. Радници који све теже живе, нису више у могућности да 
својим ниским зарадама финансирају богате иностране инвеститоре. Истовремено, од Владе 
тражимо да се нашој фабрици, на име субвенција, хитно одобре бесповратна средства за 
побољшање услова рада наших радника који све више и учесталије оболевају од болести које 
нису препознате као професионалне - поручили су недавно надлежнима из оружарског 
Синдиката који је, притом, од директора фабрике затражио да се свим радницима Заставе 
оружје исплати бонус од 25.000 динара, "како би се побољшао материјални положај 
запослених који је све тежи". 
Рок за исплату бонуса истекао је крајем прошле недеље, кад је из Министарства одбране 
најављено да ће радници шест најзначајнијих домаћих војних фабрика, међу којима је и 
Застава оружје, бити изузете из јавног сектора, а тиме и уредбе Владе о смањењу зарада од 10 
одсто, од 1. априла. Крагујевачки оружари питају: зашто не одмах. Овде се основано 
претпоставља да је сутрашњи штрајк упозорења тек почетак озбиљнијег протеста оружара.  
Пословодство: Радимо одлично 
За разлику од Синдиката, у пословодству Заставе истичу да је обезбеђена упошљеност 
фабричких капацитета до средине наредне године. Директор Милојко Брзаковић каже да је у 
минуле три године у осавремењавање производње, уз финансијску подршку Владе, 
инвестирано око 17 милиона евра, да је Застава оружје пролетос купила свог кључног 
добављача Застава ковачницу и да се интензивно ради на развоју новог пешадијског 
наоружања. 

Вујовић најавио реформу пореске управе 

Министар финансија Душан Вујовић изјавио је данас да се креће са реформом Пореске управе, 
која ће имати 35 канцеларија широм Србије и која би требало да постане организован систем у 
коме су процеси дефинисани. 
Очекујем да ће то дати ефекте већ у првој фази, рекао је Вујовић на скупу који је организовала 
Асоцијација АФА, посвећеном креирању платформе за повезивање жена и њихово активно 
учешће у друштвено важним пројектима. 
Вујовић је истакао да надлежни завршавају програм економских реформи, који обухвата 
реформу Пореске управе, као и начин управљања јавним финансијама. 
Објаснио је да би требало да се пређе на систем који је заснован на добровољном опорезивању, 
тако да "оне који су поштени нико не шиканира". 
Желим да Пореска управа, пре свега, има у виду подизање пореских прихода, пореске 
дисциплине и кажњавање које је усмерено на повећање прихода, рекао је он и додао да се већ 
трећу годину ради план реформе Пореске управе. 
Он је казао да је Влада, заједно са неколико организација, укључујући НАЛЕД, покушала да 
подржи мале привреднике. 
Решили смо да од ове године битно смањимо порезе и трошкове које они имају на почетку 
пословања, прецизирао је Вујовић. 
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Вујовић је рекао да су, када је постао министар, основни циљеви били довођење 
макрофискалне и макромонетарне ситуације у ред, заустављање дефицита и раста дуга, 
довођење у ред финансијског сектора, заустављање задуживања и пропадања банака, стварање 
извора финансирања будућег раста и развоја, и сфера реформе саме државе. 
Успели смо да афирмишемо трозуби приступ реформама и да у року од шест месеци спустимо 
буџетски дефицит са 8,8 на 6,6 одсто, па касније на 3,7 и 1,3 одсто, а ове године имамо суфицит. 
Путања којом се крећемо у сваком погледу је позитина и одржива, казао је Вујовић. 
Он је рекао да је Србија једна од ретких земаља у свету која је успела да преокрене негативан 
тренд пада БДП у сред фискалне консолидације. 
То је такозвана експанзивна консолидација, пошто стално постоји теза о томе да свака 
консолидација мора да буде рестриктивна. Мора ако не знате шта радите, ако претерате са 
рестриктивним мерама и не знате да их комбинујете са мерама које подржавају раст, рекао је 
Вујовић. 
Навео је и податак да је смањен број запослених у јавном сектору, али не као што је било 
планирано 75.000 за три године, односно по 25.000 годишње, већ је то смањење сведено на 
"једногодишњу квоту". 
Коментаришући смањење пензија и плата у јавном сектору, Вујовић је објаснио да Влада није 
имала простора да са било ког другог места крене у реформе. 
Он је истакао да је на почетку реформи пензиони фонд био 508 милијарди динара, а ове године 
је планирано 20 милијарди више.  
 

 

Синдикат тражи пуну плату за лекаре оболеле од богиња 

Пише: Љ. Малешевић 

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије предложио је да се 
медицинским радницима који оболе од заразних болести омогући исплата накнаде зараде у 
висини од 100 одсто просечне зараде у претходних годину дана пре месеца у којем је наступила 
привремена спреченост на раду. 
Овакав захтев Синдикат запослених у здравствну и социјалној заштити Србије упутио је 
Министарству за рад, запошљавање, борачку и социјалну политику, Народној скупштини и 
Одбору за здравље и породицу у тренутку када је због епидемије малих богиња све више 
здравствених радника који су у свакодневном контакту са пацијентима оболелим од те заразне 
болести, што доводи до тога да и сами обољевају само зато што професионално и одговорно 
раде свој посао.  Да би се захтев иницијативе могао спровести у праксу потребно је да се измени 
и допуну постојећи Закон о раду као и Закон о здравственом осигурању. 
Синдикалци подсећају  да прописима који тренутно важе , запосленима медицинским 
радницима припада право на накнаду зараде у висини од 65 одсто. 
- Сматрамо да је апсолутно неопходно изменити позитивне прописе и исправиди неправду 
према запосленима који оболе на раду и у вези са радом услед наведених околности, а 
епидемија малих богиња то јесте. Запослени се несебично жртвују да пруже сву неопходну 
здравствену услугу пацијентима, а за то буду “награђени” драстичним умањењем плате због 
привремене спречености за рад односно боловања – наводи се у иницијативи Синдиката 
запослених у здравствну и социјалној заштити Србије. 
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Само на овај начин, закључују синдикалци, може бити исправљена неправда према запосленим 
медицинским радницима. Због тога синдикалци и очекују да ова иницијатива буде прихваћена 
кроз измене и допуне Закона о раду и Закона о здравственом осигурању. 

Велико интересовање незапослених у Кули за рад у „Фијорану” 

Пише: З. Делић 

 
КУЛА: Велики број незапослених напунило је јуче ходник Службе за  запошљавање у Кули. 
Тако велико интересовање је изазвао позив за пријављивање за рад у италијанској компанији 
доњег веша „Фијорано” која на лето планира да отпочне производњу у Кулу са три стотине 
запослених. 
Иста фирма још од 2007. привређује и у Сомбору, где на платном списку има  1.700 
радника.„Фијорано” припада групи „Калцедонија” са 4.000 продавница широм света, а њихов 
производи програм се у Србији може купити у радњама у Београду и у Новом Саду. Све што се 
сашије у сомборској фабрици не иде у ове радње, већ право у Италију и онда „Фијорано” доњи 
веш шаље по свету. 
На главном улазу у просторије Службе за запошљавање у Кули и на улици затекли смо јуче 
више десетина заинтересованих за посао. Представници „Фијорана” узимали су јуче податке 
потенцијалних радника, радну биографију, из које ће правити селекцију за обуку у фабрици у 
Сомбору, и за то обезбедити превоз од Куле до Сомбора и назад. 
Руководилац кадровске службе „Фијорана” у Сомбору Душица Ергић Живановић казала је да 
им требају шивачи, али да не гледају строго на то да ли кандидати за обуку имају баш кројачки 
смер, већ да на посао могу да рачунају пођеднако сви, и они са основном школом и са 
факултетским образовањем. 
„Већ смо урадили једну селекцију па 50 незапослених одлази да учи да кроји и саставља делове 
доњег веша у Сомбор“, казала је Душица Ергић -Живановић.Да италијански послодавац није 
строг у одабиру радне снаге, већ да све зависи од незапослених, њихове спремности да 
прихвате услове рада, потврдила нам је Гордана Предојевић из Националне службе за 
запошљавање – Филијала у Сомбору. „У сомборској фабрици ради се у две смене, по осам сати 
и по нормама, не ради се за време државних и верских празника ни викендом. Током године 
колективно се одлази на летњи и зимски годишњи одмор, и може се зарадити између 30.000 и 
40.000 динара“, навела је Предојевић истичући да су у Филијали задовољни са италијанским 
предузетником јер цени стручан и професионалан однос према послу и препушта филијали да 
организује позиве незапослених. 
Сајам запошљавања у марту 
Филијала у Сомбору и Служба за запошљавање у Кули организују 23. марта у Кули Сајам 
запошљавања, када ће незапослени, којих је на подручју Општине Кула око 4.000 имати 
директан контакт са послодавцима, најавила је  Гордана Предојевић из Националне службе за 
запошљавање у Сомбору.„У индустријску зону у Кули долазе две компаније, једна се бави 
производњом обуће, а друга садним материјалом, и требаће им укупно пет стотина радника, па 
ће незапослени на лицу места моћи да предају радне биографије и да разговарају са 
представницима компанија“, изјавила је Гордана Предојевић. 
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Н1 

Војни пензионери: Смањење пензија неуставно и неморално 

Извор: Н1 
 
Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије позвало је Владу да престане да 
примењује законе на основу којих су пре три године смањене пензије, с обзиром да је та одлука 
правдана потребом за фискалном консолидацијом а да се сада највиши представници државе 
хвале да су успели да у земљи поврате финансијску стабилност. 

Председник тог удружења Јован Тамбурић је рекао да је смењење пензија из новембра 2014. 
године било не само неуставно већ и неморално и да из свих наступа представника државе 
може да се закључи да је фискална консолидација остварена, због чега више нема потребе да 
пензије буду умањене. 

Тамбурић је оценио да је цела идеја око умењења пензија имала и скривене мотиве, међу 
којима је умањење поверења грађана у Фонд ПИО, како би се све више људи окренуло 
приватним фондовима, затим реформу Фонда ПИО у правцу укидања државних гаранција за 
обавезе фонда и смањење обавеза послодавцима на име уплата доприноса. 

На конференцији за новинаре, Тамбурић је представио кампању тог удружења под називом "Да 
ставимо тачку на пљачку пензионера", која за циљ има измене закона којима су умањене 
пензије, враћање пензија али и штете која је настала њиховим смањивањем. 

Он је рекао да је удружење одлучно да, преко домаћих судова, натера Уставни суд Србије да се 
поново изјасни о том питању, да покрене и Народну иницијативу али да намерава да се, у 
случају потребе, обрати за помоћ и суду у Стразбуру. 

Економиста Милан Ковачевић оценио је да је у Србији у току снажан процес рушења 
институција и да је урушавање пензионог система само један сегмент тог процеса, што је у 
потпуности у супротности са законима који регулишу ту материју и који предвиђају да су права 
пензијско-инвалидског осигурања трајна и да не застаревају, као што то поједини судови 
покушавају да одлуче у појединачним тужбама пензионера. 

Економиста Драган Радовић је оценио да је потреба за фискалном консолидацијом само 
изговор за смењење пензија и додао да се на пензионерима годишње уштеди око 200 милиона 
евра, што је значајно мања сума него што би могло да се уштеди на другим местима. 

Он је, као пример, навео да држава годишње губи око милијарду евра због тога што није у 
стању да искорени рад на црно, да толерише бројним послодавцима неуплаћивање пореза и 
доприноса док се, према његовим речима, само шверцом на царини годишње годишње из 
буџета изгуби око 600 милиона евра. 

Радовић је као нарочито велики проблем навео и нефактурисање потрошене електричне 
енергије на чему се, на годишњем нивоу, изгуби око милијарди евра, односно пет пута више 
него што се уштеди на пензионерима. 

Председник Војног синдиката Србије Новица Антић је рекао да држава са једне стране смањује 
гарантована права из области пензијског осигурања и продужава радни век, док са друге стране 
покушава да сузбије рад синдиката који се искрено боре за унапређења права радника. 
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Антић је рекао да је, због тога, неопходно обједињавање свих аутентичних синдиката, који нису 
спремни да игноришу све гору социјалну слику у Србији, у озбиљан социјални фронт који ће 
моћи да одговори на свакодневна умањења права запослених и пензионера. 

 

 

 


