
1 

 

          

 

31. јануар 2018. 

 

                                        

  

 

 
 

 

Укидање казнених поена за превемени одлазак у пензију није на видику? (стр. 2) 

Продужено важење колективног уговора за школе (стр. 3) 

ГСПРС "Независност" тражи преговоре о колективном уговору (стр. 4) 

Оружари сутра поново у штрајку (стр. 5) 

Крагујевачки оружари без договора с министром одбране (стр. 6)  

Крагујевачки оружари без договора са министром одбране (стр. 7) 

Без договора о бонусу: Оружари траже 25.000, Вулин нуди 10.000 (стр. 8)  

Без договора оружара и министра одбране (стр. 9) 

"Медиана" опет позајмљује "Горици" 10 милиона динара (стр. 9) 

   ПРЕС КЛИПИНГ 

http://www.politika.rs/
http://adbox.inbox-online.com/bannerRedirect?bannerId=522&bannerZoneId=1202
http://www.pravda.rs/


2 

 

 

 

Укидање казнених поена за превемени одлазак у пензију није на 

видику? 

Извор: Dnevnik.rs, Аутор: Љ. Малешевић 

Савез самосталних синдиката Србије покренуо је пре готово годину пред Социјално-

економским саветом Србије иницијативу за укидање казнених поена за превремени одлазак у 

пензију. 

Казнени поени за превремену пензију важили би све док пензионер не испуни услове 

прописане законом о годинама живота, а након тога би се укинули. Социјално-економски савет 

је ту инцијативу прихватио, али званичне потврде о томе да ће доћи до укидања пенала за 

превремено пензионисање и даље нема. 

Да би се укинули казнени пенали, који су сада дефинисани као трајно умањење пензија, мора 

да се мења постојећи Закон о ПИО, а пре тога мора бити урађен нацрт па предлог, који ће 

Влада Србије усвојити и послати га посланицима Скупштине Србије на усвајање. У овом 

тренутку нема ни нацрта, који је требало да изради Министарство за рад, а када њега нема, 

онда су све приче о томе да би казнени пенали за превремено пензионисање ускоро могли бити 

укинути празне. Савез самосталних синдиката је израчунао да месечно у државну касу по 

основу казнених пенала „уђе” 1,7 милијарда динара, која би се, иначе, исплаћивала да њих 

нема. Како показује њихова рачуница, то значи да се годишње тако уштеди 20,4 милијарди 

динара. 

Секретар Већа СССС-а Зоран Михајловић очекује да наредни састанак на којем би се причало о 

казненим поенима за превремено пензионисање буде наредног месеца или у марту, уз 

напомену да би тада требало да добије коначну верзију предлога о укидању казнених поена. 

Напомиње да је за годину одржан само један састанак Радне групе Министарства за рад која је 

требало да припреми предлог о укидању пенала, али да на њему није било речи о томе. 

Иначе, умањење пензија за оне који се пензионишу пре старосне границе није никаква новина 

и оно постоји у готово свим европским државама. Разлика је једино у томе да ли је реч о 

трајном умањењу пензија, или оне постају целокупне када се довољно „остари”, односно дође 

до година живота које пензијски закон прописује као услов за пензионисање. Разлике има и у 

томе да ли се пенали рачунају као казнени или су они у формули за обрачун пензија. У 

Шведској, Норвешкој, Пољској Италији и неким другим земљама умањење због ранијег 

одласка у пензију садржано је у формули обрачуна, а казнени поени постоје у Немачкој, 

Словачкој, Естонији, Хрватској, Литванији... 
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Због усаглашавања са Законом о запосленима у јавним службама 

Продужено важење колективног уговора за школе 

Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама биће продужен 

највероватније за годину дана, на предлог министарстава просвете и државне управе и 

локалне самоуправе, који су подржала три, од четири синдиката образовања. 

Пише: В. Андрић 

Против тог предлога била је Унија синдиката просветних радника Србије, за коју је 

неприхватљиво образложење да се постојећем ПКУ продужује важење јер Закон о запосленима 

у јавним службама почиње да се примењује од 1. јануара 2019. и са њим све јавне службе морају 

да ускладе своје колективне уговоре. 

Звонимир Јовић, члан УСПРС, каже за Данас да му није јасно зашто су представници осталих 

синдиката образовања пристали на продужење, али да разуме потез државе. 

- Јасно нам је зашто представницима власти не одговара потписивање новог ПКУ, у коме би се 

признао минули рад нашим колегама које претходно нису радиле у школи. Не одговара им ни 

захтев за повећање процента зараде који запослени добија приликом привремене спречености 

за рад са садашњих 65 одсто на 75. Не слажу се ни са повећањем накнаде за рад одељенског 

старешине, нити са захтевом да се смањи непосредна норма часова са 20 на 18 колегама којима 

је остало пет година до пензије - наводи Јовић само неке од Унијиних предлога новог ПКУ. 

С друге стране, Валентина Илић, председница Синдиката образовања Србије, истиче за Данас 

да је нацрт новог ПКУ усаглашен међу представницима сва четири просветна синдиката, те да 

је некоректно да га Унија сада проглашава као свој. Она додаје да су и друге јавне службе - 

здравство, култура и социјална заштита продужили важење колективних уговора за годину 

дана, те да ти документи, као и ПКУ за школе, морају бити усаглашени са Законом о 

запосленима у јавним службама. 
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- Нама одговара колективни уговор који бисмо сами сачинили, али смо на продужење 

постојећег пристали јер постоји реална опасност да његовим истеком крајем фебруара 

останемо без ичега - каже Илић. 

И председник СРПС-а Слободан Брајковић сматра да је "између два зла боље бирати мање". 

- Ми се са државом никада нећемо сложити о колективном уговору, јер она неће да пристане на 

оно што синдикати траже. Постојећи ПКУ је потписан под притиском штрајка и он је по нашем 

мишљењу добар. Наш синдикат је предложио да се колективни уговор продужи за три године, 

да бисмо осигурали оно што имамо, али то није прихваћено - каже Брајковић. 

 

 

ГСПРС "Независност" тражи преговоре о колективном уговору 

Грански синдикат просветних радника Србије "Независност" затражио је од 

министра просвете Младена Шарчевића хитан наставак преговора о 

закључивању новог посебног колективног уговора за запослене у основним, 

средњим школама и домовима ученика. 

Пише: В. А. 
  

Председник тог синдиката Томислав Живановић демантовао је информацију коју је Данас 

објавио у уторак да су три, од четири синдиката образовања подржала предлог Министарства 

просвете да се постојећи ПКУ продужи за још годину дана, с обзиром да тај документ мора 

бити усклађен са Законом о запосленима у јавним службама, који почиње да се примењује од 1. 

јануара 2019. 

Наш лист ту информацију је добио у Синдикату образовања Србије (СОС) и она је објављена на 

њиховом сајту након састанка у Министарству просвете 25. јануара, којем су присуствовали 

представници репрезентативних синдиката. Председница Синдиката образовања Србије 
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Валентина Илић потврдила је за Данас да је на том састанку у начелу била постигнута 

сагласност представника СОС-а, Синдиката радника у просвети Србије и ГСПРС "Независност" 

да се важење постојећег ПКУ, који истиче 5. марта, продужи на још годину дана. 

Међутим, Живановић је јуче рекао да тај предлог за "Независност" није прихватљив, те да би 

пристали да се важећи колективни уговор продужи за месец или два, што је, по његовим 

речима, реалан рок у којем могу да се заврше преговори о новом ПКУ. 

 

 

Оружари сутра поново у штрајку 

Штрајкачки одбор фабрике "Застава оружје" сутра ће настави штрајк 

упозорења, који је почео прошлог четвртка, због неиспуњених захтева, међу 

којима је и исплата бонуса од 25.000 динара. 

Пише: ФоНет 
 
На данашњем састанку министра одбране Александра Вулина, његовог заменика и 
представника Надзорног одбора са представницима Синдикалне организације фабрике 
"Застава оружје" из Крагујевца, није постигнут договор о исплати бонуса запосленима од 
25.000, а нису усаглашени ни ставови о показатељима пословања предузећа, рекао је ФоНету 
председник фабричког синдиката Драган Илић. 

Због тга је, према његовим наводима, донета одлука да се сутра у 11 часова, испред Управне 

зграде тог предузећа, организује други штрајк упозорења. 

Оружари су раније отказали за данас најављени штрајк упозорења испред Управне зграде тог 

предузећа, јер је Министарставо одбране заказало састанак министра са представницима 

синдиката на коме се разговарало о радничким захтевима, међу којима је био и захтев за 

исплату бонуса од 25.000 динара.  
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Први штрајк упозорења одржан је 25. јануара, у фабричким халама, а према наводима 

синдиката "машине је искључило 99 одсто запослених, који су незадовољство изразли на 

својим радним местима". 

У Синдикату те фабрике раније је најављено да ће, "уколико захтеви радника буду игнорисани, 

штрајк бити организован и наредних дана". (крај) св/бв 

Донета је одлука о наставку активности и новом штрајку упозорења, који ће бити одржан у 

уторак. 30. јануара у 11 часова, испред Управне зграде фабрике оружја, речено је ФоНету у 

Синдикату те фабрике уз најаву да ће, "уколико захтеви радника буду игнорисани, штрајк бити 

организован и наредних дана". 

Претходни једночасовни штрајк упозорења, одржан је у фабричким халама, а према наводима 

синдиката "машине је искључило 99 одсто запослених, који су незадовољсто изразли на својим 

радним местима". 

 

 

Крагујевачки оружари без договора с министром одбране 

Аутор текста: Бета 

 

Председник Самосталног синдиката фабрике "Застава оружје" Драган Илић рекао 

је да на данашњем састанку представника синдиката са министром одбране 

Александром Вулином у Београду изражено разумевање али није дошло до 

"приближавања ставова" о захтевима због којих је прошлог четвртка организован 

једночасовни штрајк упозорења у фабрици. 

Према речима Илића, оружарима је поводом захтева о исплати бонуса од по 25.000 динара, 

поручено да није могуће исплатити износ виши од 10.000 динара. У вези са указивањем 

синдиката на лоше пословање фабрике и одговорност руководства за то, у министарству се 

нису сложили, наводећи да је пословање фабрике позитивно.  

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-/1
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Илић је агенцији Бета рекао да ће током дана бити одржан састанак Штрајкачког одбора са 

представницима Надзорног одбора фабрике, после чега ће бити донета одлука о даљим 

корацима у циљу остварења захтева.  

Оружари су у четвртак, 25. јануара, одржали једночасовни прекид рада на радним местима, 

протестујући због тога што директор радницима у траженом року, до 19. јануара није исплатио 

бонус од по 25.000 динара. Влада и ресорно министарство су обавештени о лошим пословним 

резултатима фабрике у последњих неколико година и указано је на одговорност руководства за 

то.  

Затражено је и да се фабрика изузме из најављене приватизације због стратешког значаја који 

има.  

Истог дана је директор Застава оружје Милојко Брзаковић на конференцији за новинаре 

дематовао наводе синдиката о пословању фабрике и оптужио челнике синдиката да 

манипулишу радницима зарад личних интереса и из незадовољства што су им укинуте 

"привилегије" које су раније имали у фабрици. 

 

     

Крагујевачки оружари без договора са министром одбране 

Аутор: СА, Извор: Бета 
 
Председник Самосталног синдиката фабрике "Застава оружје" Драган Илић рекао је да на 

данашњем састанку представника синдиката са министром одбране Александром Вулином 

у Београду изражено разумевање али није дошло до "приближавања ставова" о захтевима 

због којих је прошлог четвртка организован једночасовни штрајк упозорења у фабрици. 

 

Према речима Илића, оружарима је поводом захтева о исплати бонуса од по 25.000 динара, 

поручено да није могуће исплатити износ виши од 10.000 динара. 

У вези са указивањем синдиката на лоше пословање фабрике и одговорност руководства за то, 

у министарству се нису сложили, наводећи да је пословање фабрике позитивно. 

Илић је агенцији Бета рекао да ће током дана бити одржан састанак Штрајкачког одбора са 

представницима Надзорног одбора фабрике, после чега ће бити донета одлука о даљим 

корацима у циљу остварења захтева. 
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Оружари су у четвртак, 25. јануара одржали једночасовни прекид рада на радним местима, 

протестујући због тога што директор радницима у траженом року, до 19. јануара није исплатио 

бонус од по 25.000 динара. 

Влада и ресорно министарство су обавештени о лошим пословним резултатима фабрике у 

последњих неколико година и указано је на одговорност руководства за то. 

Затражено је и да се фабрика изузме из најављене приватизације због стратешког значаја који 

има. 

Истог дана је директор Застава оружје Милојко Брзаковић на конференцији за новинаре 

дематовао наводе синдиката о пословању фабрике и оптужио челнике синдиката да 

манипулишу радницима зарад личних интереса и из незадовољства што су им укинуте 

"привилегије" које су раније имали у фабрици. 

 
 

 

Без договора о бонусу: Оружари траже 25.000, Вулин нуди 10.000 

 

Аутор: Јована Младеновић 

Самостални синдикат фабрике „Застава оружје“ и министар одбране Александар Вулин нису 

постигли договор о захтевима на данашњем састанку. Док оружари траже бонус од 25.000, 

понуђено им је 10.000 динара. 

Тим поводом синдикалци кажу да "није дошло до приближавања ставова" између њих и 

ресорног министарства о исплати бонуса, али ни о показатељима пословања предузећа. 

Најављено је да ће у току дана бити одржан састанак Штрајкачког одбора са представницима 

Надзорног одбора фабрике, после чега ће бити донета одлука о даљим корацима у циљу 

остварења захтева.  
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Без договора оружара и министра одбране 

 
Представници синдикалне организације фабрике “Застава оружје” из Крагујевца 
и министар одбране Александар Вулин нису данас постигли договор о исплати 
бонуса запосленима од по 25.000 динара, нити су усаглашени ставови о 
показатељима пословања предузећа, сазнаје ФоНет од извора у фабричком 
синдикату. 

После неуспеха преговора, у фабрици “Застава оружје” током дана ће бити одржан састанак 
Штрајкачког одбора који ће донети одлуку о даљим активностима које ће се предузимати у 
циљу остваривања радничких захтева. 

Оружари су раније отказали за данас најављени штрајк упозорења испред Управне зграде тог 
предузећа, јер је Министарство одбране заказало састанак Вулина са представницима 
синдиката. 

Први штрајк упозорења одржан је 25. јануара у фабричким халама, а према наводима 
синдиката “машине је искључило 99 одсто запослених, који су незадовољство изразили на 
својим радним местима”. 

У синдикату те фабрике раније је најављено да ће, “уколико захтеви радника буду игнорисани, 
штрајк бити организован и наредних дана”. 

 

"Медиана" опет позајмљује "Горици" 10 милиона динара 

Аутор:М. З., Извор: Јужне вести 

Како би исплатили децембарске плате радницима и јубиларне награде за 2016, 

како каже градски већник Игор Војиновић, Јавно комунално 

предузеће Медиана позајмиће ЈКП Горици 10 милиона динара. Ако Надзорни 

одбор Медиане одобри овај зајам, за шта има препоруку Градског већа, биће то 

још једна у низу позајмица овом нишком предузећу, које је у проблемима. 



10 

 

После јучерашњег састанка градског руководства, синдиката Горице и Асоцијације слободних и 

независних синдиката, радници овог нишког предузећа добили су “чврста обећања” да ће 

њихови проблеми бити решени у наредна 2 месеца. Пар сати касније, на Градском већу 

“разрешена је мистерија” како ће се то извести. 

Веће је донело још једну препоруку Надзорном одбору ЈКП Медиана да изађе у сусрет и су 

склопу да кажем и раније започетих мера финансијске санације и консолидације омогући 

позајмицу од 10 милиона динара - рекао је Војиновић. 

Формално-правно плате не касне у Горици, објашњава већник Војиновић, јер се зараде за 

децембар исплаћују у јануару. Међутим, додаје Војиновић, да би Горица превазишла проблем, 

обратила се Граду. 

Ових 10 милиона ће бити употребљено за исплату целокупне зараде за децембар и за исплату 

јубиларних награда закључно са 2016. На тај ће бити обустављен штрајк и доћи ће се у 

нормализацију пружања те комуналне делатности. Ово је изнуђена мера где је Град као 

оснивач стављен пред свршен чин, јер је у интересу грађана да се ова комунална делатност 

несметано обавља - каже Војиновић. 

Иако ће ово бити трећа позајмица Медиане Горици, а при том ће и још 

радника Горице преузети Медиана, Војиновић тврди да је један део дугова већ враћен и 

да Горица неће повући Медиану са собом. Раније је на састанку са синдикатом причао и о 

укупним дуговањима овог “проблематичног” нишког комуналног предузећа. 

Дуг Горице у овом тренутку - према јавним предузећима је око 120 милиона, плус што постоје 

одређена дуговања према добављачима, било је тридесетак милиона не знам колико је сада - 

рекао је Војиновић. 

Подсетимо, многа нишка јавна предузећа прослеђивала су новац Горици. Тако је Медиана већ 

позајмила једном 80 милиона, а други пут 10 милиона динара. Обједињена наплата позајмила 

је 12 милиона динара, а Паркинг сервис у децембру 2015. године - 17 милиона динара. До сада, 

овај новац Горица никада није вратила. Део радника Горице штрајковао је од краја новембра, 

због тога што им стално касне плате, али и малверзација у предузећу на које нико није 

реаговао. 

https://www.juznevesti.com/Drushtvo/Radnici-Gorice-prekidaju-strajk-dogovorili-se-sa-Gradom.sr.html
https://www.juznevesti.com/Drushtvo/Radnici-Gorice-prekidaju-strajk-dogovorili-se-sa-Gradom.sr.html
https://www.juznevesti.com/Ekonomija/Spasavanjem-jednog-Grad-upropastava-druga-preduzeca.sr.html
https://www.juznevesti.com/Ekonomija/Spasavanjem-jednog-Grad-upropastava-druga-preduzeca.sr.html
https://www.juznevesti.com/Ekonomija/Mediana-pokusala-da-naplati-dug-Gorici-Grad-na-tajnoj-sednici-to-stopirao.sr.html
https://www.juznevesti.com/Drushtvo/Trideseti-dan-strajka-u-Gorici-i-dalje-bez-resenja.sr.html
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До данас није било решења за њихове проблеме, а градска власт је разматрала гашење 

предузећа и најавила да ће 15 радника бити пребачено у Медиану. 

 

 

https://www.juznevesti.com/Ekonomija/Gradska-vlast-razmatra-gasenje-Gorice.sr.html
https://www.juznevesti.com/Ekonomija/Gradska-vlast-razmatra-gasenje-Gorice.sr.html
https://www.juznevesti.com/Ekonomija/Od-marta-jos-radnika-odlazi-iz-Gorice.sr.html

