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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:420617-Najnize-penzije-Drzava-krpi-staracki-dzep 

Најниже пензије: Држава крпи старачки џеп 
Б. СТЈЕЉА  

Министарство рада у овој години додало 15 милијарди динара за исплату 

најнижих пензија. Загарантоване минимуме тренутно примају 262.282 бивша 

радника у Србији 

 
Ниједан од 262.282 бивших радника којима држава гарантује минималну пензију не би добијао 

редовно новац да држава није дотирала Фонду ПИО готово 15 милијарди динара! Овај износ ће 

бити довољан да се покрије разлика између пензија које су ови најстарији грађани заиста 

зарадили и онога што им држава додаје да би досегнули најнижу своту. 

Тако је, према подацима Министарства рада, на рачун Пензијског фонда пребачено 4,4 

милијарде динара за некадашњу категорију запослених, затим 80 милиона динара за 

пензионисане предузетнике и још 10,8 милијарди динара за бивше пољопривреднике. 

- Законом је предвиђено да пензија не може бити испод одређеног цензуса, без обзира на 

претходну плату и дужину радног стажа - објашњавају у сектору за пензије овог министарства. - 

Тај минимум је за некадашње чиновнике, службенике, административне раднике и запослене у 

државним или друштвеним предузећима тренутно 12.898 динара, док је за пољопривреднике 

још мањи и износи 10.140 динара. А ово правило је уведено како би се обезбедила нека 

минимална сигурност у старости јер би мање пензије од тих загарантованих биле нехумане. 

У Фонду ПИО кажу да се ови износи усклађују два пута годишње када и све остале пензије. И 

истовремено сабирају да је највишње ”дотираних” међу некадашњим ратарима. 

 

- Од 215.530 пољопривредника, две трећине добија најнижу загарантовану пензију - објашњава 

Јелица Тимотијевић из Фонда ПИО. - Већина ових пољопривредника није уплаћивала 

доприносе током свог радног века или су то чинили краће од 15 година, што је законски основ 

за стицање пензије. Зато су њихове пензије у просеку веома мале. У овом тренутку само 

четворица примају више од 65.000 динара месечно, док, рецимо, толике, па и веће пензије 

добија 825 некадашњих предузетника. 
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Највећи број пензионера је из редова државне управе, администрације, јавних и других 

предузећа, па је међу њима и највећи број оних који примају законске минимуме, односно оних 

којима држава дотира разлику. Тако, од 1.375.367 пензионера из ове категорије, најнижу 

пензију у овом часу прима чак њих 88.898. 

БИВШИ СЛУЖБЕНИЦИ УЗИМАЈУ МИЛИЈАРДЕ  

У категорији запослених, која је убедљиво најзаступљенија у укупном броју пензионера, 

просечна пензија тренутно износи 24.966 динара. Из Фонда ПИО су тако на ове исплате, само у 

последњој транши, потрошили 34,3 милијарде динара. Највећи део (21,5 милијарди) исплаћен 

је старосним пензионерима док је 6,9 милијарди динара припало инвалидским, а 5,8 

милијарди динара породичним пензионерима. 

ВОЈСКА НАЈМАЊЕ КОШТА ДРЖАВУ 

ДрЖава је најмање ”интервенисала” у случају пензионисаних војника. Према подацима из РФ 

ПИО, просечни приходи 45.525 ових корисника су 44.494 динара, с тим да најниже 

загарантоване износе примају тек њих десеторица и реч је о инвалидским или породичним 

пензионерима. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:420489-Cetiri-kompanije-zainteresovane-za-Galeniku 

Четири компаније заинтересоване за Галенику 
Тањуг  

Јавни позив за избор стратешког партнера за “Галенику” продужен је до 4. марта. 

До сада су четири компаније откупиле документацију и пријавиле се на позив 

 
НОВИ САД – Министар финансија и привреде Млађан Динкић изјавио је данас да је јавни 

позив за избор стратешког партнера за “Галенику” продужен како би било прикупљено што 

више квалитетних понуда и напоменуо да су до сада четири компаније откупиле документацију 

и пријавиле се на позив. 

 

"Ми желимо да имамо што већи избор како би нашли што бољег стратешког партнера за нашу 

највећу фармацеутску компанију", рекао је Динкић новинарима, после округлог стола на 

новосадском Факултету техничких наука. 

 

Министарство финансија и привреде продужило је до 4. марта рок до којег зантересоване 

компаније могу да се пријаве на јавни позив за стратешко партнерство у фармацеутској 

компанији “Галеника”. Рок до којег компаније могу да доставе писмо о намерама је 1. април до 

16 часова, наводи се у обавештењу, објављеном данас у дневном листу "Политика". Приступ 

документацији “Галенике” и посете компанији биће омогућене до 29. марта, наводи се у 

обавештењу и додаје да се измењени јавни позив може наћи на интернет страници 

Министарства финансија и привреде. 
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Влада Србије објавила је средином јануара међународни јавни позив за достављање писма о 

намерама за стратешко партнерство у фармацеутској компанији “Галеника”. Потенцијални 

стратешки партнери “Галенике” имали су до јуче рок да се пријаве за учешће у том поступку. 

 

Циљ јавног позива је да на основу достављених писама о намерама Влада донесе одлуку о 

даљем поступку избора стратешког партнера за “Галенику”. Право на учешће у поступку има 

правно лице које обавља делатност у фармацеутској индустрији у последњих пет година, и које 

је у 2011. остварило пословни приход већи од 200 милиона евра. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/minimalac-u-srbiji-ispod-ljudskog-dostojanstva 

Минималац у Србији испод људског 
достојанства 
 

До краја месеца Социјално-економски савет треба да утврди колики ће бити 
минималац у Србији. И као и увек приликом утврђивања минималне цене рада, 
постоје два пола – с једне стране су радници и синдикати, а с друге Влада Србије и 
послодавци, а мишљења су, наравно, потпуно супротна. 

И док синдикати упозоравају на то да минимална зарада не покрива ни половину потрошачке 
корпе, Влада Србије и послодавци тврде да повећању цене рада нема места, а у Унији 
послодаваца нуде образложење да би свако повећање минималца отерало стране инвеститоре у 
земље окружења. 

Треба рећи да је садашња минимална зарада 20.010 динара, а синдикалци траже да се износ по 
сату повећа на 130 динара, што би садашњи минималац повећало на 22.400. Они истичу и да су 
трошкови живота повећани више од 20 посто и да минимална зарада не покрива ни половину 
потрошачке корпе. А у то се може уверити било ко када оде у продавницу јер се са садашњим 
износом минималца не може покрити ни дно потрошачке корпе, а о плаћању комуналаних 
трошкова сувишно је говорити. Чак и уз повећање цене минималца око 2.400 динара, неће 
много нових артикала стати у корпу. Наиме, само за једну векну хлеба дневно месечно треба 
1.350 динара, а за литар млека за исти период 2.400 динара. 

Послодавци указују на то да је прошла година завршена падом индустријске производње од 3,3 
одсто и БДП-а од два одсто па зато нема места за повећање минималца. Драгољуб Рајић из 
Уније послодаваца каже да су лане повисили минималну зараду и поделили новац којег нема и 
последица тога је инфлација од 12,2 посто. Такође, у Унији послодаваца упозоравају на то да је 
минималац у Србији 50 евра већи него у Бугарској, Румунији, Македонији и Црној Гори. 

То је можда и тачно, али послодавци Србије не преговарају о минималцу у тим земљама већ у 
нашој. А у њој су од прошле године трошкови живота значајно порасли и многи грађани муку 
муче да са својим зарадама прегурају месец. Просечна потрошачка корпа за трочлану породицу 
„тежа” је од 60.000 динара, односно претпоставља зараду три минималца. Не треба бити много 
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мудар па израчунати да у породици с два минималца много тога недостаје и да се не може 
надоместити ни евентуалним повећањем минималне зараде. Душко Вуковић из Савеза 
самосталних синдиката Србије каже да су спремни да праве компромисе и консензус, али по 
питању минималне зараде не јер она, једноставно, овог тренутка не подмирује нешто што се 
зове цивилизацијски ниво достојанства. 

Слично каже и Ивица Цветановић из Конфедерације слободних синдикат, који истиче да уз 
садашње цене производа запослени у Србији не могу опстати без повећања, а да и хиљаду или 
две више на рачуну за многе грађане представља велику суму. 

До краја фебруара остало је још десетак дана, а толико је времена остало да се види докле ће 
ићи минимална зарада у Србији. До тог рока минималац ће бити исплаћиван у садашњем 
износу, а они који га зарађују најбоље знају колико је тешко зарадити, а колико кратко траје.  

Д. Млађеновић 
Или повишица или банкрот 
Председник Синдиката „Независност” Бранислав Чанак указује на то да се о минималној 
заради мора преговарати и да за преговоре има места. 

– Ако заиста нема пара за повећање минималних зарада, онда једонставно држава треба да 
каже да је близу банкрота – каже Чанак. – Што се тиче висине минималца, он је, слободно се 
може рећи, увредљив. 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/bila-plata-u-%E2%80%9Enovitetu%E2%80%9D 

Била плата у „Новитету” 
 

Запослени у "Новитету" јуче су у касним поподневним сатима добили октобарску 
плату, а пре тога је рачун предузећа одблокиран. Представници радника су 
разговарали са градоначелником Милошом Вучевићем и чланом Градског већа за 
привреду Гораном Сечујским. 

Договорено је да се образује радна група која би пратила стање у предузећу и предлагала мере 
за опстанак. Заједнички став са јучерашњег састнака је да "Новитет"  може и мора да 
привређује. У радну грпу требало би да се укључе представици покрајинске и републичке 
власти и представници синдиката "Солидарност".З. Д. 
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Најављен други штрајк упозорења у 

Позоришту на Теразијама 
Репрезентативни синдикати Позоришта на Теразијама најавили су да ће одржати 

други штрајк упозорења, вечерас од 19 до 20 сати у холу испред сале тог театра 

 

"Штрајк је последица више неуспелих покушаја у протеклих 14 месеци, као и непромењеног 

стања после првог штрајка упозорења од 13. фебруара", саопштили су Самостални синдикат и 

Синдикат музичких уметника. 

 

Они траже одлазак директора Михаила Вукобратовића због "угрожавања рада куће и 

социјално-економског положаја запослених, уз кршење закона и етике". 

 

Ова два синдиката критикују и оснивача Позоришта на Теразијама - Скупштину Београда да 

својим нереаговањем фактички штити директора. 

"Други штрајк упозорења је још један покушај, пре обуставе рада, да јавности укажемо на 

проблеме јавне установе културе, која се финансира из буџета Београда", истиче се у 

саопштењу. 

 

Управа Позоришта на Теразијама је у више наврата у протеклих годину дана одбацила оптужбе 

синдиката. 

 

Секретаријат за културу Београда је 14. фебруара позвао синдикате Позоришта на Теразијама 

да одустану од штрајка, истичући да је већ у току комуникација ради решавања проблема и да 

су "у том процесу већ направљени важни помаци". 

 

У Позоришту на Теразијама у току је поступак контроле пословања који спроводи Агенција за 

буџетску инспекцију, па је за даље разматрање навода синдиката потребно сачекати извештај о 

контроли, указују у Секретаријату за културу. 
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