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Poskupljenje električne energije tempirano tako da maksimizuje prihode EPS-u 

„Strujni udar“ u jeku grejne sezone, bez opravdanja 
 
 
https://www.danas.rs/ekonomija/strujni-udar-u-jeku-grejne-sezone-bez-opravdanja/ 
 
 
Odluka nadležnih da struja u Srbiji od 1. februara poskupi za 3,4 odsto dodatno će pogoršati inače 
veoma loš socijalni položaj najvećeg broja potrašača u zemlji, smatra domaća stručna javnost. 

Agencija za energetiku je saopštila da je odobrila Elektroprivredi Srbije povećanje cena električne 
energije te će prosečni računi za struju biti uvećani za 122 dinara. 

S obzirom da je u ovom trenutku prosečan račun za struju 3.600 dinara, od 1. februara skočiće na 
3.722 dinara na mesečnom nivou. 

U toj agenciji ističu da je prosečna cena električne energije za kupce koji imaju pravo na 
garantovano snabdevanje po regulisanim cenama, u koje spadaju domaćinstva i mali kupci, 
utvrđena  na osnovu maksimalno odobrenog prihoda i iznosi, bez poreza i taksi, 7,8 dinara po 
kilovat satu. 

Iako iz Agencije za energetiku u obrazloženju svoje odluke naglašavaju da je “i nakon ove 
korekcije cena struje u Srbiji i dalje značajno niža od cena u zemljama regiona i Evrope” stručna 
javnost pak smatra da, s obzirom na niska primanja građana Srbije kao i činjenicu da epidemija 
korona virusa i dalje traje, Elektroprivreda Srbije nikako ne bi trebalo da povećava cene struje u 
jeku grejne sezone kada se električna energija znatno više troši. 

Danak siromaštva je da se veliki broj domaćinstava u Srbiji greje na struju te njima svako njeno 
poskupljenje veoma teško pada. 

– U Srbiji su plate i penzije većine građana niske i zbog toga bez obzira što je cena struje u našoj 
zemlji niža nego u regionu i što EPS mora da ima sredstva za održavanje svojih pogona ne bi 
trebalo da do poskupljenja dolazi tokom grejne sezone kao što će to sada biti slučaj – kaže za 
Danas Vojislav Vuletić, generalni sekretar Udruženja za gas Srbije. 

On dodaje da postoji prostor da EPS uštedi kroz smanjenje gubitaka u distributivnoj mreži kao i 
kroz sprečavanje krađe električne energije. 

– Na taj način bi u slučaju da mora da dođe do poskupljenja struje ona svakako bila niža nego što 
je to sada slučaj – objašnjava naš sagovornik. 

Ekonomista Milan R. Kovačević smatra da je poskupljenje struje od 1. februara suprotstavljeno 
socijalnim interesima osiromašenih građana Srbije. 

https://www.danas.rs/ekonomija/strujni-udar-u-jeku-grejne-sezone-bez-opravdanja/


– Odluka da struja poskupi u jeku grejne sezone je doneta planski kako bi EPS inkasirao što više 
novca naplatom računa. Kao takva ona je potpuno suprotstavljena interesima socijalne pravde. 
Drugi cilj je da se povećanjem cene steknu novčana sredstva kako bi se prikrila činjenica da se 
zbog toga što nije obavljena adekvatna reorganizacija, EPS postiže veoma loše poslovne rezultate 
i trpi gubitke – ističe naš sagovornik. 

Podsećanja radi, poslednji put dosad struja u Srbiji je poskupela 1. decembra 2019. godine za 3,9 
odsto odnosno za oko 100 dinara. I tada je do poskupljenja došlo u toku grejne sezone. 

 

 

 

U javnom sektoru 70.000, u privatnom 40.500 dinara  

https://www.blic.rs/biznis/moj-novcanik/u-javnom-sektoru-70000-u-privatnom-40500-dinara-svi-

pricaju-o-vecim-platama-a-evo-i/lpzzg25 

Prosečna plata u javnom sektoru iznosi oko 68.000 dinara, pokazuje zvanična statistika. 

Istovremeno, zaposleni kod privatnika u ovoj godini zarađivali su oko 40.500 dinara, kaže anketa 

Mreže za poslovnu podršku. Razlika je, dakle, oko 27.500 dinara ili 233 evra. 

Plate u javnom sektoru rastu već nekoliko godina unazad, a za prve mesece naredne godine 

najavljuje se i novo povećanje zarada. Kod "privatnika" u prethodne četiri godine mesečna 

primanja bila su poprilično slična, oko 320 evra, dok je ove godine i ta brojka nešto veća. Međutim, 

razlika u platama u javnom i privatnom sektoru i dalje je jasno vidljiva. 

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, iz novembra ove godine, prosečna plata u 

javnom sektoru iznosila je 67.433 dinara. Taj iznos je zapravo prosek u trećem kvartalu ove 

godine. Prema podacima Ministarstva finansija za jul ove godine prosečna plata u javnom sektoru 

iznosila je 68.144 dinara. 

U administraciji (na svim nivoima) istovremeno se zarađivalo 69.940 dinara, u obrazovanju i kulturi 

64.050 dinara, a u zdravstvu i socijalnoj zaštiti 66.356 dinara. 

Od januara 2019. zarada u javnom sektoru prosečno je uvećana za osam do 12 odsto, odnosno 

za 5.000 do skoro 10.000 dinara. 

https://www.blic.rs/biznis/moj-novcanik/u-javnom-sektoru-70000-u-privatnom-40500-dinara-svi-pricaju-o-vecim-platama-a-evo-i/lpzzg25
https://www.blic.rs/biznis/moj-novcanik/u-javnom-sektoru-70000-u-privatnom-40500-dinara-svi-pricaju-o-vecim-platama-a-evo-i/lpzzg25


Najveće su plate u javnim preduzećima. U julu ove godine iznosila je 81.107 dinara, dok je godinu 

dana ranije u tim istim preduzećima bila 80.888 dinara. 

Najveći broj javnih preduzeća može se pohvaliti zaradom većom od 70.000 dinara u proseku. Tek 

nekolicina ih ima zaradu ispod republičkog proseka koji iznosi oko 60.000 dinara. 

Do aprila 2012. plate u javnom sektoru usklađivale su se sa inflacijom. A zatim slede promene. Od 

oktobra 2012. do aprila 2014. plate su uvećavane za fiksni procenat, i to u oktobru 2012. i aprilu 

2013. dva odsto, a u oktobru 2013. i aprilu 2014. za 0,5 odsto. 

Posle toga uvedeno je fiskalno pravilo koje nalaže svođenje rashoda za plate na održiv nivo, tako 

da se teži tome da učešće plata opšteg nivoa države u BDP-u bude do sedam odsto BDP-a. 

Nakon toga država je donosila odluku o povećanju plata u skladu sa budžetskim mogućnostima. 

Od januara će institucije, ustanove i preduzeća moći da zapošljavaju shodno njihovim potrebama i 

novcu koji imaju, ali uz ograničenje da ne mogu zaposliti više od 70 odsto novih radnika od broja 

zaposlenih koji su prethodne godine otišli. 

Zarade u javnom sektoru u proseku su oko 20 odsto veće nego u privatnom.  

Dragoljub Rajić iz Mreže za poslovnu podršku za "Blic Biznis" kaže da se prosečna realna zarada 

u privatnom sektoru kreće oko 40.500 dinara, dok je recimo u prošloj godini taj iznos bio oko 

37.900 dinara. 

Ove godine Mreža nema podatke o zaradama po sektorima, jer nisu pratili tu vrstu podataka, 

međutim, posmatrajući prethodne godine može se zaključiti da radnici u trgovini u proseku 

zarađuju najmanje, u proizvodnji nešto više, dok zarade zaposlenih u uslužnim delatnostima, koje 

obuhvataju i IT i telekomunikacije, znatno podižu prosek. 

Uprkos povećanju minimalca, Raji je ocenio da se u poslednje četiri godine plata u privatnom 

sektoru vrlo malo menjala. 

"Veću prosečnu zaradu javnog sektora uglavnom donose javna preduzeća, čije plate podižu 

prosek. Loša stvar je što su ona uglavnom monopolisti u svojim sektorima, pa tako mogu da 

određuju i više cene usluga za građane", ističe Dragoljub Rajić. 

 

 

BETA/NOVA.RS 

https://www.blic.rs/biznis/moj-novcanik/drzavni-posao-a-plata-i-preko-80000-dinara-od-januara-lakse-do-posla-u-javnom-sektoru/lh1qqhz


 

“Gubici u turizmu i ugostiteljstvu više od dve milijarde 
evra” 

https://nova.rs/vesti/biznis/gubici-u-turizmu-i-ugostiteljstvu-vise-od-dve-milijarde-evra/ 

Direktor Poslovnog udruženja hotelsko ugostiteljske privrede Srbije (HORES) Georgi Genov 
izjavio je da je teško proceniti koliki su stvarni gubici u turističkom i ugostiteljskom sektoru, ali da 
se može reći da bi oni do kraja godine mogli da premaše dve milijarde evra. 

Genov je na GIZ-ovoj onlajn konferenciji “Uticaj i načini prevladavanja krize u turističkom sektoru 
izazvane COVID-19 pandemijom” ocenio i da je oko 45 odsto radne snage otišlo iz hotelske i 
ugostiteljske industrije. 

Prema njegovim rečima, mere koje je donela Vlada Srbije za pomoć tom sektoru su umnogome 
pomogle da ne dodje do otpuštanja, ali da lokalne samouprave nisu imale razumevanja za krizu 
izazvanu pandemijom. 

“Mali je broj njih koje su izašle u susret ugostiteljskim objektima sa konkretnim predlozima na koji 
način da se pomogne sektoru”, rekao je Genov. 

On je naveo da javna preduzeća nisu imala razumevanja i da naplaćuju svoje komunalne usluge 
po redovnom režimu. 

 

U sredu protest privrednika i preduzetnika 

https://direktno.rs/vesti/drustvo-i-ekonomija/322492/protest-privrednika-i-preduzetnika.html 

 

Udruženje "Zaštitnik preduzetnika i privrednika Srbije" najavljuje novi protest i poziva sve domaće 

preduzetnike i privrednike da se pridruže. Protest će se održati 23. decembra u 15 časova ispred 

Ministarstava finansija i privrede, Kneza Miloša 20, a oni koji zbog epidemiološke situacije 

učestvuju vozilima kreću u 14 sati ispred SIV 3 i u koloni stižu na isto mesto. Biće nas mnogo. 

Bićemo glasni. Potrudićemo se da nas ovog puta još bolje i čuju i vide. Da shvate zašto smo tu i 

od čega nećemo odustati - stoji u saopštenju. 

Njihove razloge dolaska prenosimo u celosti: 

https://nova.rs/vesti/biznis/gubici-u-turizmu-i-ugostiteljstvu-vise-od-dve-milijarde-evra/
https://direktno.rs/vesti/drustvo-i-ekonomija/322492/protest-privrednika-i-preduzetnika.html


 

- zato što deset meseci nije umanjen niti otpisan ni jedan porez, doprinos, taksa ili naknada, a 

prihodi su usled mera smanjeni čak i do 100 % . 

- zato što se usred krize, umesto mera pomoći, uvode novi parafiskalni nameti kao što je eko-

taksa u iznosu od 5,000 do 2,000,000 rsd za koju je opšte poznato da ne ide za ekologiju. 

- zato što se usred krize naplaćuje porez unapred u vidu akontacije poreza na dobit, pod pretnjom 

blokade računa 
 

- zato što sokoj naplaćuje fakture i preti blokadama računa onim objektima koji usled donetih mera 

uopšte nisu radili 

- zato što se usred krize sprema još jedan trošak pod izgovorom "modernizacije fiskalizacije" koja 

nema veze sa suzbijanjem crnog tržišta kao što je izneto u javnost. 

- zato što PKS traži članarinu za nepostojeće usluge 4 godine , a ne postupa po zakonu jer svoje 

članstvo ne saziva na godišnju skupštinu na kojoj članstvo ima pravo da razreši rukovodstvo 

- zato što u privatnom sektoru zaposleni gube radna mesta svaki dan, a javni sektor diže plate 

- zato što se nema za naknadu troškova devastiranoj privredi, ali se ima za prečišćivače vazduha 

po sto puta većoj ceni od tržišne 

- zato što se stranim "investitorima" daju subvencije, a domaćim privrednicima šalju inspekcije 

- zato što se namešta ekstra profit stranim lancima supermarketa koji, pod izgovorom prodaje 

prehrane, prodaju i dodatnu robu, dok su domaće radnje zatvorene. Usled zatvaranja, gužve koje 

je trebalo izbeći su se stvarale baš u velikim prodajnim lancima. 

- zato što se vrši naplata natpisa na radnjama koje su privatna, a ne javna svojina 

- zato što nema direktne komunikacije između malih, domaćih privrednika, frilensera i države i zato 

što se frilenseri uvode u sistem na represivan i kazneni način, uz naplatu usluga koje nisu koristili 

- zato što je poreski sistem zastareo, nepravedan i netransparentan 

- zato što inspekcije revnosno proganjaju preopterećene privrednike, izgleda sa samo jednim 

ciljem - naplati bilo šta! 
 

Mi jesmo kičma ovog društva, ali nećemo dozvoliti da se preko naših leđa održava čitav jedan 

zastareli i parazitski aparat koji sve manje služi svojim građanima, a sve više raznim interesnim 

grupama. 

Podsećamo resorna ministarstva i Vladu Srbije da bez uplata koje svakog meseca vrše privrednici 

neće biti plata državnim činovnicima - stoji na kraju saopštenja. 

Udruženje "Zaštitnik preduzetnika i privrednika Srbije" 
 

FONET/DANAS 



 

TS: Prema zvaničnim podacima cena izgradnje kovid 
bolnica oko 60 miliona evra, Vučić rekao 100 
 
https://www.danas.rs/ekonomija/ts-prema-zvanicnim-podacima-cena-izgradnje-kovid-bolnica-oko-
60-miliona-evra-vucic-rekao-100/ 
 
 
Transparentnost Srbija (TS) danas je povodom izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića da su 
dve kovid bolnice koštale 100 miliona evra, objavila da zvanični podaci o ceni izgradnje i 
opremanja bolnica u Batajnici i Kruševcu ukazuju da je ukupna cena izgradnje oko 60 miliona 
evra, i postavljaju pitanje kako je nastala razlika od 40 miliona evra. 

Pozivajući se na podatke koje je Ministarstvo zdravlja objavilo pre više od mesec dana, TS skreće 
pažnju da je cena koja je ugovorena za opremanje dve kovid bolnice bila 2 milijarde i 56 miliona 
dinara. 

Napominju i da je 30. jula ove godine, Vojnograđevinska ustanova „Beograd“ dala posao izrade 
projektne dokumentacije i izvođenje radova po sistemu „ključ u ruke“ u Batajnici za 3.328.500.000 
dinara, a da je ista takva nabavka radova u Kruševcu ugovorena dan kasnije za 1.660.194.000 
dinara. 

„Dakle, za izgradnju je ugovorena cena od oko pet milijardi dinara, a u zbiru (sa opremanjem), tih 
sedam milijardi dinara jednako je oko 60 miliona evra, odnosno 40 miliona evra manje nego što je 
Vučić izjavio“, ocenjuju u TS. 

Oni postavljaju pitanje na šta je utrošena ta razlika, ali i upozoravaju da ima još nepoznanica. 

„Nije nepoznato samo na šta je utrošeno, ako je zaista utrošeno tih 40 miliona evra razlike, već se 
ne može proveriti ni u jednom dokumentu za šta je tačno utrošeno ni onih 60 miliona evra, pošto je 
jedini dostupan dokument –  informacija o dobitnicima ugovora i ceni, kao i o razlozima zbog kojih 
druge informacije nisu objavljene“, kažu u TS. 

Podsećaju da je u slučaju opremanja kovid bolnica postupak je sproveden bez primene Zakona o 
javnim nabavkama, sa obrazloženjem „da bi njegova primena obavezala Republiku Srbiju da 
otkrije podatke čije otkrivanje je u suprotnosti za bitnim interesima njene bezbednosti, a na osnovu 
odluke Vlade“. 

Takođe, TS ukazuju da se, umesto na zaštitu bezbednosti, Ministarstvo zdravlja pozvalo na 
razloge hitnosti koja je, kako ocenjuju u toj organizaciji bila neupitna. 

„Hitnost, međutim, nipošto nije bila valjan razlog da se u potpunosti isključi transparentnost dok 
postupak traje, niti da se ograniči konkurencija samo na one firme koje su direktno pozvane da 
daju ponude“, zaključuju u TS. 

 

https://www.danas.rs/ekonomija/ts-prema-zvanicnim-podacima-cena-izgradnje-kovid-bolnica-oko-60-miliona-evra-vucic-rekao-100/
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Kako smo uspeli da smanjimo broj zaraženih i druge bajke 

DOVANOVIC 

https://nova.rs/vesti/drustvo/kako-smo-uspeli-da-smanjimo-broj-zarazenih/ 

“Padaju korona brojke, dobre vesti na sveca”; “Smanjuje se broj zaraženih”; “U Beogradu napokon 
manje od 1200 novozaraženih” - samo su neki naslovi nakon današnjih podataka o koronavirusu. 

I zbilja – današnjih 3.888 zaraženih je najmanja brojka još od 16. novembra: tada je zabeleženo 
2.813 novozaraženih. Brojke su u padu već danima: od kad su 1. decembra dostigle “magičnu” 
granicu od 7.999, one uglavnom idu nadole, da bi danas taj broj već bio i više nego prepolovljen. 

Kao da sve ide po planu, ili, što bi rekla Ana Brnabić, “ukoliko brojevi nastave da padaju, a to 
zavisi od svakoga od nas, mislim da ćemo moći bar vikendom do 14 časova, 15 časova da 
pustimo te ljude da rade”. 

Brnabić je ovo izjavila u utorak, 15. decembra, kada je i ispričala tužnu priču kako “ljudi koji rade 
do 17 časova sada realno ne mogu da kupe poklon svojoj deci za Novu godinu, osim ako ne 
izlaze sa posla”, dodajući da to “ne podržava”. 

Nakon nje, u ofanzivu je krenuo i predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež, koji je pozvao 
“donosioce odluka da mere prilagode potrebama privrede”, a na ovo se nadovezao i zamenik 
gradonačelnika Beograda Goran Vesić, koji je u petak izjavio da Grad Beograd “podržava predlog 
Privredne komore Srbije da se nađe način da vikendom rade maloprodajni objekti”: 

 “Imamo razumevanja za očuvanje javnog zdravlja, ali moramo, kao i uvek, da nađemo meru 
između očuvanja zdravlja građana i rada privrede. Ako privreda ne bude radila neće biti novca ni 
za čuvanje javnog zdravlja”, rekao je Vesić. 

Zamenik je tako potpuno “obrnuo igricu”: ako se ljudi zaražavaju u hiljadama svakodnevno – a 
verovatno je da se još nekoliko puta više ljudi zarazi i prođe bez simptoma, šireći zarazu dalje – 
svakako neće ostati iko da radi, tako da neće biti ništa ni od ekonomije a ni od borbe protiv 
korone. Vesićevom logikom bi se vrlo brzo došlo do “duplo golo” rezultata. 

No, brojke idu i Vesiću i Brnabić i Čadežu u prilog – sve je manji broj zaraženih, pa će, kako 
izgleda “politički” deo Kriznog štaba imati argumente da izvrši dodatni pritisak na lekare, tj. 
“medicinski” deo Kriznog štaba: eto, mere daju rezultate, haj’mo ih ublažiti. 

Osim što ništa od ovog nije tačno. 

https://nova.rs/vesti/drustvo/kako-smo-uspeli-da-smanjimo-broj-zarazenih/


Vratimo se brojkama: zaista još od 16. novembra nije bilo ovoliko malo zaraženih, ali to je samo 
zato što je danas, 19. decembra, testirano svega 12.578 ljudi: najmanji broj testiranih od, gle čuda, 
tog istog 16. novembra (11.493). Nekako, kako je brojka zaraženih dosegla 8.000 a broj testiranih 
oko 22.000, počeo je da pada i broj testiranh osoba, a samim tim i broj zaraženih. 

Manji broj zaraženih je, dakle, varka – procenat zaraženih od broja testiranih je i dalje iznad 30 
odsto: ova brojka još od sredine novembra varira između 25 i 40 odsto. Znajući da se u ukupan 
broj testova kod nas valjda još samo testovi na trudnoću ne ubrajaju – tu su i PCR i antigenski i 
brzi testovi, u neznano kojoj razmeri – ovi procenti su još i viši. 

Šta to konkretno znači? Setimo se izjave dr Predraga Kona iz 14. maja, kada je od 6.194 testirane 
osobe 79 njih bilo pozitivno. 

 “To je negde 1,2, blizu 1,3 odsto. (…) Ako bi se to podiglo na preko dva odsto, čak i tri odsto, 
onda bi to (uvođenje restriktivnih mera) postalo nužno”, rekao je tada Kon. 

Dakle, na dva odsto zaraženih moraju restriktivne mere. Na više od 30 odsto – razmišljamo o 
ublažavanju mera. A valja podsetiti i da, od kada je broj testiranih ljudi prešao 1.000 dnevno, 
nikada procenat zaraženih u odnosu na testirane nije bio ovoliki, ni blizu. Barem prema onim 
zvaničnim brojkama. 

Valja reći i da se medicinski deo Kriznog štaba, za sada, i dalje čvrsto drži stava da ne sme biti 
ublažavanja mera. Međutim, i dalje je upravljanje korona-krizom katastrofalno: mere su em debelo 
kasnile, em nisu bile adekvatne. A zbivanja samo u poslednja dva dana jasno pokazuju naznake 
raspada sistema. 

Pobrojimo kratko: najpre je u četvrtak saopšteno da će od 1. januara PCR testiranje na lični zahtev 
poskupeti za 50 odsto – sa 6.000 na 9.000 dinara. Usred najgoreg talasa epidemije poskupljivati 
test kojim ljudi mogu da saznaju da li su zaraženi – pa, najblaže rečeno, nije najmudrija mera koja 
se mogla doneti. 

Potom je juče Vlada donela odluku da od nedelje, 20. decembra, u Srbiju neće biti moguće ući bez 
negativnog PCR testa što je, logično, dovelo do ogromnih gužvi na granicama. Koliko sutra, tj. 
danas, Vlada menja svoju odluku, tako da će ova mera početi da važi od ponedeljka, 21. 
decembra – majstorski isplanirano. 

Međutim, najveći skandal u poslednjih 48 časova svakako su bili “kućni testovi na koronu”. Iako 
ovi južnokorejski antigenski testovi nisu nikako bili namenjeni građanima – da oni uhvate pa 
čeprkaju duboko po nosu, rizikujući i teške povrede – nego je neophodno da testiranje rade 
stručna lica, testovi su se, neznano kako i neznano uz čiju odgovornost pojavili u apotekama i 
postali dostupni građanima. Štaviše, maltene su bili i reklamirani po medijima kako ih je 
jednostavno koristiti i kako mogu da zamene PCR test, i šta sve ne. 

A onda, umesto da država ove testove jednostavno povuče iz apoteka, Zoran Gojković juče na 
konferenciji za medije “apeluje” da građani ne kupuju ove testove “jer su oni namenjeni za privatne 
zdravstvene ustanove”, dodavši da je reč o “nesporazumu”. 

Vaistinu nesporazum. 

 



 

Anketa: Izostanak povratne informacije sa konkursa za 
posao ljuti kandidate 

http://rs.n1info.com/Biznis/a685017/Anketa-Izostanak-povratne-informacije-sa-konkursa-za-posao-

ljuti-kandidate.html 

Prema podacima sajta za zapošljavanje "poslovi.infostud.com" na kandidata koji traže zaposlenje 

veoma negativno utiče izostanak povratne informacije, pa tako 68 odsto njih ne bi ponovo 

konkurisalo kod istog poslodavca. 

"U okviru istraživanja "Oceni put do posla", ove godine je svoj sud dalo 14.766 kandidata na 

17.591 konkursa i 5.811 pojedinačnih poslodavaca.  Ove godine beležimo pad broja ocenjenih 

prijava što se može pripisati kriznoj godini pod uticajem pandemije, time da su poslodavci bili u 

drugim problemima i možda nisu toliko uspeli da se posvete sve većem broju kandidata koji je 

konkurisao", saopštavaju sa sajta "poslovi.infostud.com". 

Kao i kod prethodnih istraživanja, ocenjivani su način na koji je kompanija zakazala intervju, 

kvalitet dobijenih informacija o radnom mestu, brzina završetka procesa selekcije, kao i 

obaveštavanje o ishodu konkursa. 

"Iako je procenat izostanka povratne informacije godinama unazad bio u padu gde je prošle 

godine iznosio 76 odsto, ove godine je on ponovo skočio na 84 procenta, čime smo se vratili na 

period iz 2015/16. godinu. Izostanak povratne informacije je ujedno i stavka koja je dobila najnižu 

prosečnu ocenu 1.6. Izostanak povratne informacije, po kandidatima, u velikoj meri utiče na sam 

imidž kompanije, te je 68 odsto anketiranih reklo da se ne bi ponovo prijavili na oglas poslodavca, 

a preko posto kandidata ne bi preporučili bliskim osobama da konkurišu na oglase tog 

poslodavca", navode sa sajta "poslovi.infostud.com". 

Način na koji je kompanija zakazala test ili intervju je dobio najvišu prosečnu ocenu 4, a prate ga 

procesi kao što su dobijene informacije o radnom mestu za koje su kandidati konkurisali (opis 
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posla, dužnosti, radni uslovi...) i brzina završetka procesa selekcije su ocenjene najvišim ocenama 

3.7, odnosno 3.6.   

Ministarka najavila reformu EPS-a, opozicija tvrdi - 
uništavanje preduzeća 

http://rs.n1info.com/Biznis/a685693/Ministarka-najavila-reformu-EPS-a-opozicija-kaze-ugrozeno-

50.000-radnih-mesta.html 

Od 1. maja naredne godine, struju više neće distribuirati EPS, već nezavisno preduzeće, odlučila 

je Vlada Srbije. Za ministarku energetike to je početak reforme EPS-a, dok opozicija tvrdi da je cilj 

smanjivanje vrednosti EPS-a, kako bi kasnije bio privatizovan. 

Novi sjaj za staro srebro - tako ministraka energetike najavljuje reformu u Elektroprivredi Srbije i 

osnivanje potpuno novog preduzeća za distribuciju struje. Pretvaranje suvog zlata u staro gvožđe, 

odgovara opozicija. 

"Trinaest i po hiljada radnika želite da iščupate iz EPS-a, da ga rasparčate, time za trećinu 

smanjite prihod EPS-a i prepolovite njegovu vrednost i kažete ovo je način da se smanje gubici 

EPS-a", kaže potpredsednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić. 

Prema poslovnim izveštajima, EPS je prošle godine napravio gubitak od 33 miliona evra, a 

promene su jedini način da EPS počne da zarađuje, poručuju za N1 u Ministarstvu energetike. 

"Cilj Ministarstva rudarstva i energetike je moćan, efikasan i profitabilan EPS, koji će biti jaka 

kompanija i u regionalnim okvirima. Kritike koje dolaze od pojedinih političkih stranaka opozicije, a 

kojima se poziva na zaustavljanje promena u EPS-u, zbog navodnog “rasparčavаnja” govore o 

neznanju i lošim namerama pojedinaca", navodi se. 

Iako je razdvajanje delatnosti snabdevanja i prozivodnje električne energije počelo još 2015. 

godine, proces do sada nije okončan, navode u Ministarstvu i dodaju da su gubici zbog toga u 

ovom trenutku oko 250 miliona evra. Plan ministarke Mihajlović podržava i sindikat zaposlenih u 

EPS-u. 

"Nije u toku rasparčavanje EPS-a, već reforma radi efikasnijeg poslovanja. U pitanju je finalizacija 

odvajanja operatora distributivnog sistema (ODS) koje je započeto 2015. i 2016. godine", navode 

u sindikatu. 
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Odvajanje delatnosti ekonomski je opravdano i ne mora nužno da znači uništavanje EPS-a, 

smatra ekonomski novinar Aleksandar Milošević. 

"Samo je pitanje kako će to biti izvedeno i da li je zaista to njima cilj, a da im možda nije cilj, pošto 

mi uvek imamo negativna iskustva sa privatizacijom i upravljanjem javnim preduzećima, 

smanjenje vrednosti. Gledano teorijski odvajanje delatnosti nije nešto što nema smisla", smatra 

Milošević. 

A hoće li reforma imati smisla zavisi od političke podrške, smatra Milošević i dodaje da promene u 

sektoru enegretike od Srbije zahtevaju i međunarodne instiucije, MMF i Evropska unija. 

BETA/N1 

 

Radosavljević: Dimitrijević u Fiskalnom savetu kao 
partijski kadar SNS 

http://rs.n1info.com/Biznis/a684993/Radosavljevic-Dimitrijevic-u-Fiskalnom-savetu-kao-partijski-

kadar-SNS.html 

Profesor FEFA fakulteta u Beogradu Goran Radosavljević rekao je danas da je izbor člana Srpske 

napredne stranke (SNS) Bojana Dimitrijevića za člana Fiskalnog saveta Srbije nastavak politike te 

stranke da uposli kadrove iz njenih redova. 

"Fiskalni savet je bio poslednje nezavisno telo i došao je na red i na njega da se stavi pod 

kontrolu", rekao je Radosavljević za agenciju Beta. 

Dimitrijević je juče izabran za člana Fiskalnog saveta, posle odlaska Vladimira Vučkovića, a 

predložila ga je Narodna banka Srbije 

Zakon o budžetskom sistemu predvidja da član Fiskalnog saveta ne sme biti član političke stranke, 

niti sme da se u svom radu rukovodi političkim uverenjima. Dimitrijević je bio član Predsedništva 

SNS od samog osnivanja 2008. kada je prešao u naprednjake iz Srpskog pokreta obnove, čiji je 

bio dugogodisnji funkcioner. 
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Radosavljević je rekao da je glavni princip izbora kod SNS partijska pripadnost, bez obzira što to 

ne sme biti princip za izbor članova nezavisnih tela kao što bi trebalo da bude Fiskalni savet i bez 

obzira što su takvi izbori u nekoliko poslednjih godina praćeni sukobima interesa i aferama. 

"Možda SNS-u i ne smetaju kritike Fiskalnog saveta, već smatra da i njegovi članovi treba da 

primaju dobre plate, pa zašto bi na tom mestu bili neki drugi", rekao je Radosavljević. 

Dodao je da je takvom partijskom praksom SNS "izbrisao" nekoliko agencija, među kojima je 

Agencija za borbu protiv korupcije, Agencija za zaštitu konkurencije i još neke. 

Izvršni direktor organizacije Transparentnost Srbija Nemanja Nenadić rekao je da zakon 

zabranjuje da član Fiskalnog saveta bude biran iz partijskih redova i da je NBS trebalo da predloži 

kandidata za koga se ne bi ni sumnjalo da je politički angažovan. 

"Fiskalni savet je od osnivanja kritičan prema politici vlade, ali su kritike uvek argumentovane. 

Ostaje da se vidi kako će raditi sa novim članom koji je došao iz vladajuće stranke", rekao je 

Nenadić. 
 

 

Од 1.јануара жене ће радити два месеца више до 
пензије 
     

https://www.dnevnik.rs/ekonomija/od-1januara-zene-ce-raditi-dva-meseca-vise-do-penzije-21-12-

2020 

 

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа грађане на то да, у складу 

са Законом о ПИО, од 1. јануара 2021. године важе нови услови за остваривање права на 

старосну и превремену старосну пензију. 

Граница за одлазак у старосну пензију код жена помера се два месеца, тако да је услов за 

жене у 2021. години 63 године и два месеца живота и најмање 15 година стажа осигурања. 

Код мушкараца и даље важе исти услови – 65 година живота и најмање 15 година стажа 

осигурања. 
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Уколико осигураник жели да оствари право на пензију по условима из 2020. године, 

требало би да раскине радни однос и поднесе захтев у овој години 

Осим тог основа за старосну пензију, осигураници оба пола могу то право остварити с 

навршених 45 година стажа осигурања, без обзира на године живота. 

За остваривање права на превремену старосну пензију, од 1. јануара 2021. године 

мушкарцима ће бити потребно 40 година стажа осигурања и 59 година живота, а женама 

најмање 39 година и четири месеца стажа осигурања и 58 година и четири месеца живота. У 

том случају пензија се трајно умањује 0,34 одсто за сваки месец пре навршених година 

живота прописаних за стицање права на старосну пензију у тој календарској години. Укупан 

износ умањења за превремену старосну пензију максимално може износити 20,4 одсто. 

 

Веб-портал е-Шалтер 

Захтев за остваривање права на пензију с приложеним доказима могуће је предати лично 

на шалтеру надлежне организационе јединице Фонда или га послати поштом као 

препоручену пошиљку. Осим тога, Фонд је грађанима омогућио да захтеве за остваривање 

права на пензију подносе и електронским путем, коришћењем веб-портала е-Шалтер, преко 

адресе есалтер.пио.рс. Порталу се може приступити и преко сајта Фонда. На порталу се 

налази и детаљно упутство за коришћење, као и услови које је неопходно испунити да би се 

портал могао користити. 

 

Захтев за остваривање права на пензију с приложеним доказима могуће је предати лично 

на шалтеру надлежне организационе јединице Фонда или га послати поштом као 

препоручену пошиљку 

Уколико осигураник жели да оствари право на пензију по условима из 2020. године, требало 

би да раскине радни однос и поднесе захтев у овој години да би право на пензију остварио 

по условима који важе у овој години. Подношење захтева 1. јануара и касније подразумева 

примену услова који важе у тој години. Дакле, да би се остварило право на пензију по 

условима који важе у 2020. години, потребно је да се најкасније 30. децембра раскине радни 

однос, да би се најкасније 31. децембра поднео захтев за остваривање права на пензију. 

Ситан пропуст - проблем око пензије 
     

https://www.dnevnik.rs/ekonomija/sitan-propust-problem-oko-penzije-21-12-2020 

 

Уколико сте навршили услове потребне за остваривање права на пензију (без обзира на то 

да ли је у питању старосна, превремена старосна, инвалидска или породична пензија), осим 

благовременог подношења захтева, треба да водите рачуна и о појединим другим 

обавезама које прате остваривање права, као и о томе да наизглед ситан пропуст може 

https://www.dnevnik.rs/ekonomija/sitan-propust-problem-oko-penzije-21-12-2020


довести до одлагања почетка коришћења пензије, па чак и до немогућности да се право 

оствари у планираном периоду. 

Први услов – престанак осигурања 

Пре свих, уз испуњење услова у погледу година живота и навршеног стажа осигурања, 

основни услов за остваривање права на пензију је престанак осигурања. Управо тај услов у 

пракси најчешће представља узрок проблема, иако на први поглед делује као очигледан и 

најједноставнији. Наиме, значајан је број осигураника који по остваривању права на 

старосну и превремену старосну пензију планирају да наставе да ради, било да је у питању 

запослење или обављање самосталне делатности. 

Законски прописи су у том погледу недвосмислени и омогућавају кориснику старосне 

пензије да и даље ради, као и да за нови период осигурања оствари стаж по основу којег 

може тражити и одређивање новог износа пензије. Међутим, законом је такође уређено да 

осигурање мора да престане да би се утврдило право на пензију. То значи да осигураник 

пре остваривања права мора да буде ођављен, било по основу престанка запослења или 

престанка обављања самосталне делатности, а затим се може поново пријавити по истом 

или неком другом основу. Да би се право на пензију утврдило, неопходно је да осигураник 

буде ван осигурања најмање један цео дан. Дакле, уколико је осигураник ођављен, на 

пример, 27. октобра, право на пензију ће остварити 28. октобра, а у осигурање може да се 

врати најраније 29. октобра. Уколико нова пријава уследи 28. октобра, такав осигураник 

заправо ни нема прекид у осигурању те из тог разлога не може ни остварити право на 

пензију. 

Најчешће се за такве пријаве сазна у току поступка, па осигураник може благовремено бити 

обавештен да треба да прекине осигурање да би остварио право. Међутим, дешава се и да 

осигураник поднесе захтев за пензију уз претходно регистровану ођаву осигурања, а да с 

новом пријавом закасни па се за изостанак престанка осигурања сазна када је право на 

пензију већ остварено. У таквим случајевима једина законска могућност је да се решење о 

праву поништи у поновљеном поступку и захтев за пензију одбије, или, евентуално, да се 

право на пензију призна с неким каснијим датумом, по престанку осигурања, а што у сваком 

случају доводи до обавезе враћања до тада примљених пензија и незадовољства 

корисника. Дакле, неопходно је да се будући пензионери који желе да наставе да раде 

благовремено информишу о томе на који начин то могу остварити. 

Закон дозвољава и изузетке од поменутог правила, па осигураници који обављају 

предузетничку делатност, лица која су хранитељи, осигураници којима се период осигурања 

утврђује према утврђеном стажу (уговор о делу и слично), као и изабрана, именована и 

постављена лица право на старосну и превремену старосну пензију могу остварити и без 

престанка осигурања. 

Прописи су строжи у погледу остваривања права на инвалидску пензију, када је обавезан 

потпуни престанак осигурања за све категорије осигураника, као и за породичну пензију, која 

се може остварити и у току трајања осигурања, али се исплата пензије врши само лицима 

ван осигурања, уз изузетак да породичну пензију могу користити и особе које су у осигурању 

по основу уговора о делу, уколико је остварена месечна накнада нижа од најниже основице 

у осигурању запослених. 

 

Непотпуни подаци одлажу решење 



Законски рок за решавање о захтеву за остваривање права на пензију је одређен у трајању 

од два месеца од дана подношења захтева. Нажалост, бројни недостаци у подацима 

регистрованим у матичној евиденцији на основу којих се утврђују навршен стаж и основице 

осигурања, а који су најчешће последица пропуста и непоштовања законских обавеза од 

послодаваца, доводе до тога да би стриктно поштовање законског рока за решавање 

изазвало често одбијање захтева за пензију (посебно у случају права на превремену 

старосну пензију), или утврђивање знатно нижег месечног износа пензије од стварно 

припадајућег, па се у поступцима тежи да се што већи број података утврди пре 

одлучивања. 

Некада су недостаци у регистрованим подацима такви да решење уопште није могуће 

донети пре њихове корекције (нпр. када је регистровано више од 12 месеци стажа у току 

календарске године, када постоје дупли подаци или регистровани подаци који се очигледно 

односе на другу особу и сл.). Закон одређује да је искључиво послодавац обвезник 

подношења пријава за матичну евиденцију па се сва ажурирања спроводе уз комуникацију с 

послодавцима, што је посебно отежано у случајевима када се води стечајни или 

ликвидациони поступак, или када је послодавац променио седиште без пријаве о промени 

адресе. Неретко се тражени кадровски подаци налазе код правних следбеника, или су 

неуредно чувани и вођени, па се радници Фонда сусрећу с великим проблемима при 

покушају да уреде податке на основу којих ће се одлучити о пензији. 

Да би се право на пензију утврдило, неопходно је да осигураник буде ван осигурања најма

ње један цео дан 

 

Важно је нагласити и да могућност да осигураник у Србији прима пензију и ради не значи да 

ће он несметано моћи да користи и пензију из иностранства на исти начин, па је потребно 

да се сваки осигураник који има навршен стаж у иностранству информише о томе да ли ће 

наставак пензијског осигурања у Србији бити разлог да се исплата иностране пензије 

обустави. 

Прописи су строжи у погледу остваривања права на инвалидску пензију, када је обавезан 

потпуни престанак осигурања за све категорије осигураника 

 

Рок за жалбу 15 дана од пријема решења 

У случају да је подносилац захтева из било којег законског разлога незадовољан донетим 

решењем, у року од 15 дана од дана пријема могуће је поднети жалбу. Жалба обавезно 

мора да садржи податке о решењу на које се односи, уз навођење разлога за подношење. 

Жалба мора да буде потписана, а може се поднети лично или путем поште. У случају да 

лице располаже електронским сертификатом, жалба може бити потписана и на тај начин и у 

том случају може се поднети и преко е-шалтера Фонда. Жалбу разматра организациона 

јединица Фонда која је донела решење и уколико нађе да је оправдана, доноси ново 

решење. У другим случајевима списи предмета се прослеђују Дирекцији Фонда, као 

другостепеном органу, где ће се одлучити по жалби. Подношење жалбе не утиче на исплату 

пензије која је решењем утврђена, па ће је корисник редовно примати и док траје поступак 

по жалби. 



 

По доношењу решења, пензије се исплаћује непосредно кориснику, односно старатељу, и

ли лицу које корисник права овласти да прима пензију 

По доношењу решења, пензије се исплаћује непосредно кориснику, односно старатељу, или 

лицу које корисник права овласти да прима пензију. У том смислу, већ при подношењу 

захтева од подносилаца се тражи да приложе одговарајућу потврду из пословне банке код 

које желе да примају пензију. Уколико је потребно, захтеву се прилаже и решење надлежног 

државног органа којим је постављен старатељ, односно оверено пуномоћје дато другом 

лицу за пријем пензије. Због измене законских прописа, исплата новим пензионерима више 

није могућа на кућну адресу. Уколико се пензија исплаћује у иностранству, потребно је да 

лице одговарајућим документом докаже да има пребивалиште у иностранству, да достави 

оверену потврду о животу, као и инструкција стране банке с подацима о одговарајућем 

девизном рачуну. 

 

 


