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Дајте добре плате, па ће бити и мајстора
Аутор: З. РАДОВИЋ
Да ли је Србији потребна
квалификовани радници

јака

грађевинска

компанија

и

зашто

фале

ДА је Србији потребна велика, јака и модерна грађевинска компанија која би могла да ради
најважније инфраструктурне пројекте у земљи и иностранству, слажу се и ресорна министарка
Зорана Михајловић, и стручњаци у овој области. Иако је министарка неколико пута указивала
на значај таквог предузећа, надлежни не желе да открију да ли постоји план о формирању
потпуно нове фирме или се ради на удруживању већ постојећих предузећа.
Готово све домаће компаније које су некада градиле широм света пропале су због неуспешних
приватизација, а један од ретких који су одолели је "Енергопројект", о чијој се судбини ових
дана одлучује. Према незваничним информацијама, управо би ова фирма, која тренутно
запошљава нешто више од 300 радника, а у којој држава има око 30 одсто акција, могла да буде
језгро будућег грађевинског гиганта.
Горан Родић, потпредседник Грађевинске коморе Србије, сматра да је идеја о оснивању
државне грађевинске компаније добра, јер нам је потребна таква фирма, која би имала бар
1.500 или 2.000 радника. Он каже да држава може да "изгура" ту причу, али да мора да уложи
доста новца и да обнови радну снагу.
- Решавањем проблема грађевинске индустрије, уз пољопривреду и информационе
технологије, завршили бисмо посао за масовно запошљавање људи. Чињеница је да када ради
грађевинска индустрија и најзабаченије село ради - напомиње Родић. - Потребна нам је фирма
која има стручњаке, механизацију и јаку банку иза себе, због гаранција. Наша предузећа, попут
"Компграпа", "Рада" и "Трудбеника" радила су свугде по свету, а остао нам је само
"Енергопројект" и мислим да би њега и "Мостоградњу", "Јединство" и "Путеве Ужице" требало
сачувати.
Родић истиче да је пре две деценије у Србији било 150.000 до 170.000 грађевинских радника и
подсећа да је, у међувремену, српску грађевинску оперативу држава у потпуности занемарила,
а велика предузећа су почела да пропадају. Епилог је акутни недостатак квалификоване радне
снаге. С тим проблемом суочавају се и државе у окружењу, јер неимари у потрази за бољом
зарадом одлазе у земље ЕУ. Већи проблем од тога је, ипак, што столице у грађевинским
школама већ годинама остају готово празне. На поједине профиле не упише се ниједан ђак.
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ДА НАМ ОБЈЕКТЕ НЕ ГРАДЕ СТРАНЦИПРОФЕСОР на Грађевинском факултету у Београду
Александар Сенић сматра да је Србији више него неопходна макар једна велика и јака
грађевинска фирма. - Не постоји ниједан разлог да наше путеве, железнице, електране граде
странци - истиче Сенић. - Србија, такође, мора да се врати на тржишта на којима већ има
импозантне референце, где су наши људи реализовали најзахтевније пројекте. Формирање
такве компаније ће бити велико искушење, али сам сигуран да имамо довољно
компетентних људи.
Петар Ракас, струковни инжењер грађевинарства, специјалиста и професор у Грађевинској
школи у Београду, сматра да би извесност запослења, уз сигурне и солидне зараде довели до
већег уписа ђака.
- Грађевинске школе имају више могућности да приме већи број редовних ученика за занатске,
трогодишње и техничарске четворогодишње образовне профиле него у досадашњем периоду каже Ракас. - Могуће је и ванредно школовати одрасле особе које раде без одговарајуће
квалификације.
Он напомиње да грађевинске школе имају програме стипендирања ученика, да им се нуде
сигурно запослење, смештај у ученичким домовима и пракса у фирмама.
Када се погледа статистика, не би се рекло да имамо мањак радне снаге у овој области. Наиме,
на евиденцији Националне службе за запошљавање има чак 13.964 особе са неком од диплома
ове струке. Чињеница је, међутим, да је међу онима који траже посао највише
високообразованих и техничара, а најмање занатлија. Само тесара и зидара има око хиљаду, а
руковалаца једноставним грађевинским машинама 576.
Разлог што на списку има много грађевинаца познаваоци ове тематике виде и у сивој зони,
односно пракси послодаваца да не пријављују неимаре, па они практично раде са бироа. Соња
Вукановић, председница Самосталног синдиката путара Србије, истиче да наша земља и даље
има врсне грађевинске раднике. Додаје да власници фирми неће да их плате, а они више неће
да раде за џабе.
- У фирмама касне плате, а радници немају ни оверене здравствене књижице - прича
Вукановићева. - Наши људи су градили по целом свету и били уважавани, а доведени смо у
ситуацију да смо у својој земљи потцењени. Квалификовани и стручни мајстори неће да раде за
20.000 динара.
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УЧИ ИЛИ ЋЕШ НА ГРАЂЕВИНУ
ПРЕДСЕДНИЦА Самосталног синдиката путара Соња Вукановић каже да је за проблем са
уписом ученика у грађевинске школе криво и васпитање.
- Деци се одмалена говори да уче или ће у супротном ићи на грађевину. То је потпуно погрешно
и зато и не треба да чуди што су те професије потцењене - сматра Вукановићева. - Испада да се
уписују само они који немају други избор због немаштине.
ПОДАЦИ
* 11.530 Привредних
друштава
послује
у
грађевинском
сектору
* 116.000 Радника
је
запослено
у
грађевинским
делатностима
* 4.029 Грађевинаца се током првих шест месеци ове године запослило

Радници ''Гоше'' наставили штрајк
Извор: Танјуг
Радници Гоше су и данас наставили штрајк тражећи исплату дела заосталих
зарада, изјавио је данас председник Штрајкачког одбора Милан Вујичић
БЕОГРАД - Радници Гоше су и данас наставили штрајк тражећи исплату дела заосталих зарада,
изјавио је председник Штрајкачког одбора Милан Вујичић додајући да су коначно добили
потврду да је њихов власник и даље словачка фирма Жос Трнава.
"Гошу" је приватизовала 2007. године словачка фирма ЖОС Трнава, а садашњи власник је
Лиснарт холдингс лимитид са Кипра, који је купио Гошу у априлу.
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"Коначно смо сазнали да односно потврђено је оно што смо ми све време сумњали да је и даље
власник Гоше Жос Трнава, пошто има 40 одсто власништва у фирми Лиснарт", рекао је
Вујичић Тањугу.
Он каже да и радници очекују да их данас прими директор Гоше Милутин Шћепановић и да ће
онда штрајкачи донети одлуку о даљим активностима.
Штрајкачки одбор тражи за наставак рада да се радницима на име заосталих зарада одмах
исплати између 60 и 100 хиљада динара, а остало на 16 месечни рата, навео је.
Како каже, директор Шћепановић нуди да се радницима исплати одмах по пет до 10 хиљада
динара.
"Држава хоће да нам помогне када је реч о репорограму дуга, али траже да прво почено да
радимо", истакао је Вујичић.
Радници траже исплату заосталих плата које по раднику износе око 600.000 динара, као и
повезивање радног стажа и оверу здравствених књижица.
У Гоши има 260 штрајкача, од укупно око 350 радника.
Главни захтев Штрајкачког одбора је да се радницима дају неисплаћене зараде од маја 2015.
На састанцима претходне недеље у Министарству привреде је разговарано о репрограму дуга
држави од 512 милиона динара, за доприносе.
Вујичић је рекао да радници још неће блокирати пружни прелаз у Смедеревској Паланци, што
су раније радили, све док не виде шта ће им све бити понуђено.
Преговори између штрајкача и пословодства Гоше запали су у петак у пат позицију, јер свака
страна остаје при свом ставу, а то подразумева да радници и даље штрајкују и неће да раде пре
него што им се исплати преостали дуг, а пословодство на другој страни за то нема новца.
Премијерка Србије Ана Брнабић је у петак рекла да Влада Србије покушава све како би
разрешила сукобе у компанији Гоша на институционални начин, те поручује да се мора наћи
начин да фабрика почне да ради.
Брнабић је приликом обиласка радова на реконструкцији Музеја савремене уметности рекла
новинарима да је Гоша пре свега приватна фирма и да је њен случај потпуно другачији од оног
што се дешава у Фијату у Крагујевцу.
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"Наш циљ је да помогнемо радницима којима зараде дугује приватни власник и ми то не
можемо да покријемо из буџета Републике Србије. Дуговања држави ставили смо на друго
место у односу на дуговања запосленима", рекла је Брнабић и додала да се труде да реше
проблем са власником у вези с пословима који би донели зараду фабрици и запосленима.
Она је подсетила да је приватизацијом и куповином компаније власник решио све обавезе
према држави, али да нема новца да плати зараде, порез ни доприносе.
Због тога, додала је, мора да се нађе начин да фабрика почне да ради.
"Све што држава може да уради је да помогне фабрици да почне да ради и да исплаћује зараде
запосленима и да почне да враћа дуговања држави", рекла је Брнабић.

Раст индустријске производње и скок извоза из Србије
Извор: Танјуг
Укупна спољнотрговинска робна размена Србије износила је у првој половини
2017. године 17,06 милијарди евра, и већа је за 13,2 одсто у односу исти период
прошле године
БЕОГРАД - Укупна спољнотрговинска робна размена Србије износила је у првој половини
2017. године 17,06 милијарди евра, и већа је за 13,2 одсто у односу исти период прошле године,
при чему је покривеност увоза извозом порасла на 77,7 одсто са прошлогодишњих 77,2
процента.
Извоз је у посматраном периоду повећан за 13,6 процената на 7,46 милијарди евра, а увоз је
вредео 9,60 милијарди евра, што представља повећање од 12,9 процената на годишњем нивоу,
саопштио је данас Републички завод за статистику.
Дефицит у робној размени са светом је износио 2,14 милијарди евра, што је раст од 10,4 посто у
поређењу са прцим полугодиштем 2016.
Изражено у доларима, укупна спољнотрговинска размена је у првих шест месеци достигла
18,46 милијарди долара, или за 9,6 посто више него у истом период 2016. године.
Извезено је робе за 8,07 милилијарди долара, што је за 10 процената више у односу на прво
полугодиште лани, а увезено за 10,39 милијарди или за 9,3 одсто више.
Дефицит је износио 2,31 милијарди долара, и већи је за 6,9 процената.
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Највеће учешће у извозу имао је Регион Војводине (32,9 одсто), док је у увозу предњачио
Београдски регион са уделом од 45,8 процената.
Највише робе смо у првих шест месеци извезли у Италију, у вредности 1,17 милијарди долара,
затим у Немачку (1,02 милијарде), Босну и Херцеговину (615,3 милиона), Руску Федерацију
(470,8) и Румунију (415,6 милиона долара).
Истовремено, највећи увоз смо реализовали из Немачке, за 1,31 милијарду долара, Италије
(1,06 милијарди), Руске Федерације (827 милиона), Кине (809 милиона) и Мађарске (480
милиона).
Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане
споразуме о слободној трговини.
Земље чланице Европске уније чиниле су 64,9 одсто укупне размене.
Други највећи спољнотрговински партнер су нам земље ЦЕФТА, са којима имамо суфицит у
размени од 943 милиона долара. У земље ЦЕФТА смо извезли производе за 1,34 милијарде
долара, а увезли за 406,1 милион у посматраном периоду, тако да је покривеност увоза извозом
332,2 процента.
Суфицит у размени остварен је са бившим југословенским републикама: Босном и
Херцеговином, Црном Гором, Македонијом и Хрватском, а од других земаља истиче се
суфицит са Румунијом, Италијом, Бугарском, Словачком, и Великом Британијом.
Највећи дефицит јавља се у трговини са Кином због увоза телефона за мрежу станица и
лаптопова, и са Руском Федерацијом због увоза енергената, пре свега, нафте и гаса.
На месечном нивоу, у јуну 2017. године је извезено робе у вредности 1,52 милијарде долара,
или за 14,3 одсто више него у истом лањском месецу, а увезено је за 1,91 милијарду долара, што
је повећање од 6,0 посто на годишњем нивоу.
Изражено у еврима, јунски извоз је вредео 1,35 милијарди евра, и био је већи за 14,2 процента
него у јуну прошле године, док је увоз забеелжио раст од 5,9 одсто на 1,71 милијарду евра.
ИНДУСТРИЈА УСПЕШНИЈА ЗА 5,6 ОДСТО
ИНДУСТРИЈСКА производња у Републици Србији у јуну 2017. године већа је за 5,7 одсто у
односу на јун 2016. године, а у односу на просек 2016. године већа је за 5,6 досто, саопштио је
данас Републички завод за статистику.
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Посматрано по секторима, у јуну 2017. године, у односу на исти месец 2016, забележен је раст у
сектору Рударство од 16,7 одсто, прерађивачкој индустрији 6,0 одсто, а на истом нивоу је остао
у сектору Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација.
Обим индустријске производње у јуну 2017. године, у односу на јун 2016, бележи раст раст код
19 области са учешћем у структури индустријске производње од 69 одсто, а пад код 10 области
са учешћем у структури индустријске производње од 31 одсто.
Највећи утицај на раст индустријске производње у јуну 2017. године, у односу на исти месец
2016. године, имале су, прецизира се, производња машина и опреме Експлоатација угља,
производња електричне опреме, производња производа од гуме и пластике, и производња
металних производа, осим машина.

Министар: Забрана запошљавања биће узкинута када се испуне
зацртани циљеви
Извор: Бета
Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић изјавио је данас у Нишу да би
број извршилаца (чиновника) у јединицама локалне самоуправе у Србији до краја 2018. године
требало да буде 100.700, док их је у 2013. години било 123.700.
Ружић је рекао да ће број извршилаца ове године бити смањен за 2.486 и додао да то не значи
да неће бити нових пријема.
- Са Међународним монетарним фондом (ММФ) имамо аранжман који предвиђа могућност
нових пријема али искључиво тамо где за то постоји потреба - рекао је Ружић после састанка са
начленицима управних округа из целе Србије.
Министар је казао да се у појединим локалним самоуправама бројност предузећа користи као
критеријум за одређивање броја извршилаца и оценио да то није добро.
- Уколико имате општину од 15.000 становника, да ли је потребно да има 16 предузећа?
Наравно да не - казао је Ружић.
Он је додао да постоје општине које се веома одговорно односе према питањима запошљавања.
На питање када ће бити укинута забрана запошљавања у јавном сектору Ружић је одговорио да
је то политичка одлука.
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- Сви би волели да се та забрана што пре скине, али то ће бити урађено када извршимо циљеве
које смо зацртали - рекао је Ружић.
Како је навео, сви би волели да се она скине, али она ће бити скинута оног момента када будемо
извршили оно што смо пројектовали као циљ, а то још није извршен.
Додао је да је пређено “ већ пола пута” , као и да ће се ускоро промовисати каталог радних
места.
Била је ситуација, каже министар, да је постојало више од 3.800 различитих назива радних
места у Србији, па је некоме, уместо да буде “ чувар музеја” , измишљено радно место “ чувар
музеја у Узун Мирковој улици” .
Према његовим речима, мањак кадрова на појединим радним местима у наредном периоду
решаваће се реорганизацијом и попуњавањем из сектора у којима постоје вишкови запослених.
Начелници округа су као највећи проблем на данашњем састанку изнели мањак инспектора, а
Ружић је обећао да ће тај проблем ускоро бити решен јер како је рекао "неодрживо је да рецимо
на југу Србије раде само четири здравствена инспектора".

Петровић: Фискални резултати 2016. били добри, удео јавног дуга у
БДП биће ограничен на испод 50 одсто
Извор: Танјуг, Бета,
Председник Фискалног савета Србије Павле Петровић изјавио је данас да се припремају измене
Закона о буџетском систему којима ће бити регулисано да учешће јавног дуга у бруто домаћем
производу (БДП) буде ограничено на испод 50 одсто.
Према садашњим прописима удео јавног дуга у БДП-у је ограничен на 45 одсто.
- Имали смо састанак са делегацијом Медјународног монетарног фонда и надамо се да ћемо до
септемба или октобра имати усаглашену верзију измена Закона о буџетском систему - рекао је
Петровић на седници Одбора Скупштине Србије за финансије, републички буџет и контролу
трошења јавних средстава.
Он је додао да по оцени Фискалног савета јавни дуг треба да буде изнад 45 одсто БДП-а, али
испод 50 одсто због трошкова државе за реституцију.
Петровић је истакао да су у 2016. години постигнути добри резултати у фискалног
стабилизацији јер је смањен дефицит буџета, који и даље треба да буде по контролом како би
падало учешће јавног дуга у БДП-у.
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Навео је да је неопходна даља реформа јавне управе, али и јавних предузећа, пре свега ЕПС-а и
других државних предузећа која праве губитке, попут РТБ-а, ПКБ-а, Галенике, јер постоји
опасност да се ти трошкови пребаце на буџет.
Скупштински Одбор за финансије је разматрао извештаји о раду Фискалног савета и
Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки за 2016. годину.
Добри фискални резултати
Петровић је рекао и да су фискални резултати, закључно са 2016., били добри и да је у тој
другој години фискалне консолидације буџетски дефицит снажно смањен.
- То смо оценили позитивно, због чега је дошло до преокрета јавног дуга који је кренуо
путањом пада - рекао је он.
Према његовим речима, остала је, међутим, неуређена област реформи јавних предузећа,
највише ЕПС-а, али и других државних предузећа која стварају губитак, као што су РТБ Бор,
ПКБ, Галеника...
- Наша анализа је показала да губици тог сектора могу да се пребаце на буџет, што ће имати
лош ефекат - рекао је Петровић.
Како је додао, потребна је такође рационализација у јавном сектору.
- Ту је што се тиче броја запослених постигнут циљ. Још један део, међутим, мора да буде
смањен, али су пресудне реформе у здравству, просвети, државној управи. Тај део реформи је
тежак и још увек се није значајно помакао - рекао је Петровић.
На седници Одбора се разматрају извештаји о раду Фискалног савета и Републичке комисије за
заштиту права у поступцима јавних набавки за 2016., а на дневном реду је и извештај о
спроведеном надзору над применом Закона о јавним набавкама за 2016. годину, коју је поднела
Управа за јавне набавке.
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Радници настављају штрајк, директор им се није обратио

ЖОС Трнава и даље власник Гоше
Радници Гоше наставили су данас да штрајкују јер им се од јутрос директор Милутин
Шћепановић није обратио, иако је у петак обећао да хоће.
Пише: Љ. Буквић
- На састанку на ком је био и представник Агенције за мирно решавање радних спорова у петак
договор је био да ћемо разговарати данас, али нам се још није обратио. Поново нас је слагао. Од
јутрос се састаје са директорима, али никог из Штрајкачког одбора није звао - каже за Данас
председник Штрајкачког одбора Милан Вујичић. Он каже да им је директор у петак на састанку
потврдио и да је власник Гоше и даље словачка ЖОС Трнава, чиме су потврђене њихове сумње
у то још од почетка штрајка, односно од продаје фирме.
- Када је ЖОС Трнава продала Гошу кипарском Лиснарту сви смо знали да је то стара фирма.
Шћепановић нам је рекао да је Владимир Пор (власник ЖОС Трнава) власник 40 одсто акција у
кипарској фирми - истиче Вујачић.
Сам Пор, који је од почетка недоступан српским медијима, је 6. априла за словачки дневник
рекао да дугови Гоше више нису његова ствар, те да је "српско трежиште за њега непријатна
прошлост". "Српски пројект је био неуспешан и продали смо га првом могућем
заинтересованом", рекао је Пор за словачки ДењикН.
Готово 300 радника штрајкује од краја марта, тражећи исплату заосталих зарада, неких
600.000 динара по раднику. ЖОС Трнава је почетком априла Лиснарт холдинг лимитеду Гошу
продала за 4,2 милиона евра, а пре тога Словаци су направили дуг према држави Србији од
четири милиона евра (од 2013. нису плаћали доприносе), а према радницима 1,8 милиона евра.
За више од четири месеца штрајка радници су добили свега две уплате у вредности од 60.000
динара, прошле недеље држава им је обећала помоћ у повезивању стажа, односно измирење
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дугова према ПИО фонду и подршку при проналажењу посла. Остало је да се радници договоре
са пословодством око исплате заосталих зарада, али до тог договора још није дошло.

Штрајкачи у "Гоши" чекају нове понуде
Радници фабрике шинских возила "Гоша" из Смедеревске Паланке настављају штрајк
започет пре више од четири месеца, захтевајући исплату заосталих зарада, повезивање
радног стажа и оверу здравствених књижица.
Пише: Фонет
Педседник Штрајкачког одбора Милан Вујичић рекао је јутроснФоНету да се штрајк наставља у
кругу фабрике у очекивању новог састанка са директором фабрике, од чијег ихода ће зависити
даљи потези штрајкача. Дирекор нам се још увек није јавио, а није одговарао ни на моје позиве
телефоном, тако да ми још увек чекамо његову нову понуду. После тога видећемо како ћемо
даље и шта нам ваља чинити, рекао је Вујичић.
Он је поновио да власник "Гоше" неће да почне исплату заосталих зарада, које по раднику
износе преко 600.000 динара, док не почну производњу, а радници очекују интервентну уплату
дела новца пре него што се врате на своја радна места.

Петровић: Заостају реформе јавних предузећа
Парламентарни Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних
средстава усвојио је данас извештај о раду Фискалног савета Србије, а председник
Фискалног савета Павле Петровић је, излажући најважније сегменте извештаја, оценио да
заостају реформе јавних предузећа.
Пише: Фонет
Реформе јавних предузећа заостају. Највеће је Електропривреда Србије (ЕПС), али и друга. Ту
су и државна предузећа која стварају губитке, рекао је Петровић. Он је изјавио да су позитивни
резултати постигнути у смањењу дефицита и да је окренута путања јавног дуга.
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Губици из тог сектора могу да се прелију на буџет и добар фискални резултат, односно мали
дефицит и опадајући јавни дуг, усмере на другу страну, рекао је Петровић.
Он је оценио да су потребне реформе у секторима здравства, просвете, државне управе и
локала, како би се дошло до промене у броју запослених, додајући да их је негде више, а негде
мање.
Према Петровићевим речима, тај део реформи, који је социјално и политички тежак, није се
значајно помакао, иако је то било на дневном реду две до три године.
Петровић је изјавио да је Фискални савет указао на проблем финансија локалних самоуправа и
додао да је у Београду огроман проблем јавни транспорт, за који одлази на годишњем нивоу
100 милина евра, што је равно субвенцијама за Железницу.
Говорећи где је посебно тешка ситуација, Петровић је навео Крагујевац, где локална
самоуправа предузима неке оштре мере, али је потребна и помоћ са републичког нивоа.
Петровић је оценио да је највећи проблем у локалним самоуправама превелик број запослених
у локалним предузећима.
Сви знају да ће општине које не могу да реше своје јавне финансије на крају доћи да траже
новац из републичког буџета, констатовао је Петровић.
Ако Крагујевац не може да своје јавне финансије сложи у следеће три године, па почну да се
распадају канализација и водовод, знамо да ће сви доћи на буџет Србије. То се и дешава,
изјавио је Петровић, наводећи да се из резерве буџета редовно даје локалним самоуправама.
Посланик Демократске станке Горан Ћирић је упитао да ли Фискални савет сматра да треба
променити закон који предвиђа колика сме да буде граница јавног дуга.
Граница јавног дуга је пробијена и постоји обавеза да се о томе разговара на заседању
парламента, рекао је Ћирић.
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Он је оценио да су кључни ризици, сем јавног дуга, стање буџета локалних самоуправа и
реформа јавних предузећа.
Ћирић је навео део извештаја Фискалног савета у којем се каже је највеће јавно предузеће ЕПС
неуспешно, али да се неопходне реформе одлажу из године у годину.
Посланик Српске радикалне странке Зоран Красић је изјавио да власт има смисао само ако
грађани могу да живе "као људска бића и порески обвезници", али да су у Србији многи
угрожени сиромаштвом и да су прави народни хероји јер успевају да опстану.
Дајте нам формулу да се јавне финансије стабилизују и да грађани преживе. Они нас
свакодневно вуку за рукав и кажу "сиђите у народ да видите како се живи", рекао је Красић.
Петровић му је одговорио да је решење у привредном расту.
Посланик Српске напредне странке Верољуб Арсић је изјавио да је ниво јавног дуга био већи од
предвиђеног и пре 2012. године.
Говорећи о ЕПС, Арсић је рекао да је то осетљив систем и да реформе треба спроводити
пажљиво, тако да систем буде одржив, а не да се "обогаљи као што је то био покушај 2003.
године".
Члан Фискалног савета Владимир Вучковић изјавио је да се анализом финансијског извештака
ЕПС и поређења са сличним компанијама у другим државама види да постоје високи технички
губици и крађа струје и да се струја испоручује неплатишама.
Имамо слаб степен наплате, цена струја је ниска и на то смо указивали. Да ли има других
проблема у организационом систему, шта ће бити са улагањима када се разматра енергетика и
будући фискални ризици, је ли неко антиципирао колико милијарди евра треба уложити у
енергетику, упитао је Вучковић.
Он је навео да, када је реч о запослености на нивоу система, постоји вишак од 5.000 до 10.000
људи.
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Има мало монтера, а вишак у администрацији. Сада нема текућих проблема у ликвидности,
али једног дана ћемо се ухватити за главу, рекао је Вучковић.
Посланик Партије уједињених пензионера Србије Момо Чолаковић замолио је Фискални савет
да размотри ситуацију у којој су реформе кренуле и да се крене, не са повећањем, већ са
усклађивањем пензија.
Бићу спреман да делегацији Међународног монетарног фонда докажем да смо постигли
резултате и да пензије треба да се врате на усклађивање. Ако треба, и Фискалном савету ћу да
покажем да неће коштати државу више него што се ово сада ради, рекао је Чолаковић.
Петровић је изјавио да је отворено питање излазне стратегије из садашње ситуације.
Важније питање од линеарног повећања свих пензија је што је уведена оштра прогресија у том
систему, па је један део пензионера поднео сав терет прилагођавања пензија, рекао је
Петровић.
Ми смо тада били за линеарно, али сада је проблем како изаћи из тог система, који није
одржив, навео је Петровић, додавши: Даћемо сугестију као основ за разговор и Министарство
финансија размишља о томе, а од јесени заједно да дискутујемо.
Члан Одбора из редова Социјалистичке партије Србије Душан Бајатовић оценио је да је ЕПС
најстабилнија компанија у Србији, стабилнија од Нафтне индустрије Србије.
Има потенцијалних ризика и биће још задужења, али се не бих бојао задужења ако иду у
производњу. Наш проблем је како подићи бруто домаћи производ са 35 милијарди на горе,
изјавио је Бајатовић.
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Посебан стаж не може испунити услов за пензију
Ауторка: Љубинка Малешевић
Различите категорије пензијског стажа неретко изазивају недоумице осигураника који се
припремају за одлазак у пензију.
У Закону се помињу пензијски, стаж осигурања и посебан, док се обично најчешће користи
термин „радни стаж”. Мирослав Мирић из Републичког фонда ПИО објашњава да се, за
разлику од стажа осигурања, који се утврђује на основу пријава регистрованих у матичној
евиденцији, посебан искључиво утврђује по захтеву осигураника, и то решењем. Мирић истиче
и да непознавање законских термина за различите категорије стажа често отежава и добијање
правне помоћи од овлашећених у Фонду ПИО.
„Уз то, знатан број осигураника, нарочито из категорије запослених и самосталних делатности,
одлази у превремену старосну пензију, за чије је утврђивање неопходно утврдити стаж
осигурања неретко и до последњег дана, па неразумевање може довести и до озбиљне грешке
коју није лако исправити – прераног прекида радног односа или престанка обављања
самосталне делатности“, објашњава Мирић.
Управо зато, наглашава, најбитније је да се права из ПИО стичу на основу пензијског стажа,
који обухвата стаж осигурања и посебан. Законским прописима који уређују услове за одлазак у
пензију стицање права установљено је искључиво одређеним трајањем стажа осигурања.
„Тај стаж подразумева време проведено на раду, укључујући и периоде примања новчане
накнаде, као што је боловање, оне у обављању самосталне делатности па и оне привремене
обуставе обављања делатности ако је плаћен допринос, период обављања привремених и
повремених послова или оне за које је установљена уговорена накнада, период које је
осигураник сам уплаћивао доприносе, као и периоде бављења пољопривредом за које су
плаћени доприноси. За разлику од стажа осигурања, посебан за свој основ нема рад или
самосталну делатност, већ се утврђује лицима која су поједине периоде провела у оружаним
акцијама, односно заробљеништву, на лечењу или рехабилитацији због тих акција, као и
женама с троје деце. Посебан стаж се, дакле, не узима у обзир при оцени услова за стицање
права на пензију, већ само урачунава у укупан пензијски стаж при одређивању висине чека. То
је најзначајнија разлика, и о њој се мора родити рачуна кад се одлучује о престанку радног
односа“, истиче Мирић.
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Мајке с децом чекаће до 2032.
Мирић објашњава да мајке које су родиле троје деце уз захтев за утврђивање посебног стажа
треба да приложе изводе из матичне књиге рођених, а посебан стаж им се утврђује у трајању од
две године и не везује се за одређени период. Закон о ПИО из јануара 2015. садржи и одредбу
којом се утврђује посебни стаж од шест месеци женама које су родиле једно, односно годину
дана за оне с двоје деце, али је примена одредбе одложена све до почетка 2032.

Посебан стаж искључиво се утврђује по захтеву осигураника, и то решењем. Дакле, ако
осигураник сматра да испуњава услове за посебан стаж, потребно је да Фонду ПИО поднесе
захтев и приложи одговарајуће потврде. Докази се подносе ако је посебан стаж проведен у
оружаним акцијама, онда мора да постоји потврда коју издаје надлежни државни орган који је
то лице ангажовао, Министарство одбране или Министарство унутрашњих послова. При
утврђивању посебног стажа, његово трајање одговара двоструком календарском трајању
оружаних акција.
Кад се пензија обрачунава, објаснио је Мирић, посебан стаж се сабира са стажом осигурања и
чини укупан пензијски стаж. При том, посебан је потпуно изједначен са стажом осигурања и
једнако утиче на крајњи износ.
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