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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/462496/Rajic-Povecanje-starosne-granice-za-penziju-besmisleno-resenje 

Рајић: Повећање старосне границе за 
пензију бесмислено решење 

Тањуг | 

Повећање старосне границе за пензионисање жена у Србији није логично решење, будући да 

дужина животног века мускараца и жена није као у другим европским земљама, па из тога 

произлази да би радник требало да ради дуже, а да би пензију могао да прима свега неколико 

година, сматра директор Уније послодаваца Србије Драгољуб Рајић. 

"Дошли смо у ситуацију у којој се најављује продужење година за одлазак у пензију и имамо 

једну апсурдну ситуацију у којој је просечни животни век жене 74 године у Србији, а 

мушкараца 69 година и имаћемо ситуацију да ће неко морати да одваја 40 година за пензију да 

би је уживао пар година. Поставља се питање смислености оваквог пензионог система", рекао 

је Рајић за Тањуг. 

 

Он је рекао да су представници Уније послодаваца предложили да се систем обавезног 

пензионог система промени, да се смање доприноси за пензионо осигурање, да се разлика 

уплаћује запосленима и да они вишак који би добили уз своју зараду штеде за старост. 

 

Рајић је рекао и да је та послодавачака организација, која има представнике у УО Фонда ПИО, 

незадовољна управљањем том институцијом, нарочито располагањем имовином фонда. 

 

"Имовином се мора много боље газдовати у смислу максимизације прихода од имовине. Унија 

је предложила формирање радне групе за реструктурирање фонда јер се са реформом 

пензионог система мора ићи озбиљно", рекао је он. 

 

Рајић наводи да се имовина не може тек тако давати другим организацијама на коришчхење, 

попут Савеза пензионера јер она припада свима запосленима који тренутно одвајају ниовац за 

доприносе, а њих је око 1,7 милон. 

 

Прошле недеље представници Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/462496/Rajic-Povecanje-starosne-granice-za-penziju-besmisleno-resenje
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саопштили су да је покренута истрага која је показала да је претходних десетак година било 

доста фалсификованих решења о одласку у пензију услед чега је начињена штета у износу од 2 

до 2, 5 милиона евра, а та цифра није коначна будући да се неправилности и даље истражују. 

  

Представници фонда указали су да је велики број људи "лажирао" одлазак у пензију, односно 

добио могућност да је користи иако није испунио све прописане услове који се односе, пре 

свега, на године радног стажа. 

 

Први случај фалсификованог решења о пензији уочен је у октобру 2013. године у филијали 

фонда ПИО у Београду, а корисник који је "стекао" право за пензију имао је пребивалиште на 

територији Лесковца. 

  

Рајић је рекао да на претходним седницама УО фонда није било речи о томе, а да је раније 

указивано да је било случајева лажних инвалидских пензија, и да је покушавано да се тај 

систем унапреди и онемогуће даље злоупотребе. 

  

Сада, како је Рајић казао, има велики број притужби градјана за одлазак у пензију и да се они 

често јављају жалећи се на то да месецима не могу да остваре то право. 

  

"Градјани се жале да им недостају папири и цео тај систем има много мана и недостатака и 

морамо радити на томе да то буде ефикаснији", рекао је Рајић. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/462396/PIO-zeni-ukrao--i-staz-i-identitet 

СЛАВКА ЈЕВТИЋ ВЕЋ ТРИ ГОДИНЕ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПЕНЗИОНИШЕ 

ПИО жени украо и стаж и идентитет 

Бојана Анђелић  

Васпитачица Славка Јевтић три године не може да оде у пензију. На њен матични број у ПИО 

фонду пријављен је мушкарац који пензију већ прима. 

Животна драма за Славку Јевтић почела је 2010. године, када је први пут отишла у ПИО фонд 

да се распита шта јој све треба за одлазак у пензију. У разговору за “Блиц” каже да се тај 

одлазак на шалтер Фонда претворио у ноћну мору. 

 

- Дала сам личну карту и радну књижицу девојци на шалтеру. Она је одштампала један 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/462396/PIO-zeni-ukrao--i-staz-i-identitet
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извештај, па га поцепала, одштампала други, трећи и све их поцепала и на крају ме питала: 

“Госпођо, за кога ви тражите извештај?”. Ја сам збуњено одговорила: “За себе, имате моја 

документа” - објашњава Јевтићева. Без речи објашњења службеница јој је дала испечатиран 

извештај и послала на други шалтер. И ту је доживела шок. 

 

- Дала сам папире службеници на другом шалтеру, а она као да разговара са криминалцем, 

рекла је: ”Ви лепо идите у полицију, овде немате шта да тражите”. На моје питање шта ћу тамо, 

оптужила ме је да сам продала своја документа. Нисам стигла ни да се освестим од њене 

реченице, а она је устала и отишла - прича Славка. 

 

Доказ: Поред матичног броја Јевтићеве стоји име Мишо Агарски 

Испоставило се да је на њеном матичном броју пријављен мушкарац по имену Мишо Агарски. 

На извештају ПИО фонда не само да је име било погрешно него су и године стажа биле 

дуплиране. 

 

 

У покушају да реши проблем, Славка Јевтић се обратила и Канцеларији заштитника грађана. 

Први пут су је упутили на установу у којој ради уз констатацију да ће то тамо завршити за 

десетак дана. Пошто проблем није решила, у Канцеларију је поново отишла годину дана 

касније.  

- Тада ме је примио један господин и рекао: “Па госпођо, млади сте, зар вас није срамота да 

тражите пензију, будите срећни што радите!” Умало се нисам срушила када је то изговорио - 

каже наша саговорница. 

  

На листингу је писало да је особа са њеним матичним бројем право на пензију стекла радећи за 

дечје установе Савски венац и „Драгиша Мишовић“, где је Славка провела свој радни век, али и 

предузећа „Телеоптик“ и „Жироскоп“, у којима никада није радила. 

 

Грешку са именом је успела да исправи тек након две и по године, али остали подаци и даље 

нису усаглашени. Да им је требало скоро три године само да исправе име потврдио је и сам 

ПИО фонд. У овој институцији “Блицу” су рекли да је проблем решен 2012. године и да Славка 

Јевтић треба само да поднесе захтев за пензију. У пракси то међутим није тако. 

 

- Да су подаци били у реду ја бих још 2010. отишла у пензију. На последњем листингу, који сам 

извадила пре две недеље, стоји моје име, али без података из 2013. На претходном су 

недостајале три године, а подаци о адреси једне од установа у којој сам радила и даље нису 

Нема помоћи ни од заштитника грађана 
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тачни. Три пута сам прикупљала и достављала документацију. Рекла сам себи да ћу радити до 

Нове године и после тога престајем па макар немала шта да једем. Стварно више немам снаге 

са њима да се борим - каже Славка Јевтић већ потпуно исцрпљена и очајна од неравноправне 

борбе. 

 

У ПИО фонду нису објаснили како је на матичном броју жене уписан мушкарац (садржи и 

ознаку пола), како је могуће да не могу да исправе податке три године, ко ће васпитачици 

Јевтић да надокнади изгубљене године и да ли су проверили ко је Мишо Агарски и да ли он 

заиста има право на пензију? 
 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/da-ne-propadne-40-godina-stednje 

Да не пропадне 40 година штедње 
 

-Повећање старосне границе за пензионисање жена није логично решење, будући 
да дужина животног века мушкараца и жена није као у другим европским 
земљама. Из тога произлази да би радник требало да ради дуже, а да би пензију 
могао примати свега неколико година – сматра директор Уније послодаваца 
Србије Драгољуб Рајић. 

– Дошли смо у ситуацију у којој се најављује продужење година за одлазак у пензију и имамо 
апсурд да је просечни животни век жене у Србији 74 године, а мушкараца 69 година и те ће 
неко морати да одваја 40 година за пензију да би је уживао неколико година. Поставља се 
питање смислености таквог пензионог система. 

Он је за Тањуг рекао да су представници Уније послодаваца предложили да се систем обавезног 
пензионог осигурања промени, да се смање доприноси за пензионо осигурање, да се разлика 
уплаћује запосленима и да они вишак који би добили уз своју зараду штеде за старост. 

Рајић је рекао и да је та послодавачака организација, која има представнике у УО Фонда ПИО, 
незадовољна управљањем том институцијом, нарочито располагањем имовином Фонда. 

– Имовином се мора много боље газдовати у смислу максимизације прихода од ње. Унија је 
предложила формирање радне групе за реструктурирање Фонда јер се у реформу пензионог 
система мора ићи озбиљно – рекао је он. 

Рајић наводи да се имовина не може тек тако давати на коришћење другим организацијама, 
попут Савеза пензионера, јер она припада свима запосленима који тренутно одвајају новац за 
доприносе, а њих је око 1,7 милион. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/da-ne-propadne-40-godina-stednje
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/rade-na-crno-strahuju-od-otkaza 

Раде на црно а страхују од отказа 
 

Ново специјално истраживање Евробарометра, агенције за статистику Европске 
комисије, показало је да је непријављени рад или рад на црно и даље раширен по 
Европи, тако да сива економија која већ годинама нагриза српску привреду очито 
није само наш проблем, 

али је код нас и даље знатно изнад европског просека. Такође,  раднике на црно грађани ЕУ 
углавном ангажују за реновинарање станова, поправку кола, чување деце и неке ситније 
послове, док је сива економија код нас присутна у скоро свим привредним гранама. 

Сваки десети грађанин ЕУ купује производе или плаћа услуге који потичу од непријављеног 
рада, док свега четири процента признаје да ради на црно. Истовремено, три одсто испитаника 
у најновијем европском истраживању наводи да их послодавци делом исплаћују на руке. Они 
годишње зараде просечно 300 евра. Робу или услуге из рада на црно у протеклој години купило 
је 11 одсто испитаника ЕУ, од којих 60 процената каже да је то урадило због ниже цене, а 22 
одсто да би учинили услугу пријатељу, рођаку или комшији. Од четири процента испитаника 
који су признали да су радили на црно, половина каже да је то било корисно за обе стране, 21 
одсто наводи да не може да нађе легалан посао, 16 % се жали на превисоке порезе на редован 
рад, а 15 % каже да ради на црно јер нема друге приходе. Грађани са југа ЕУ најчешће указују на 
проблем налажења регуларног посла или на то да су без прихода. Највећи удео испитаника 
који кажу да раде на црно регистрован је у Летонији, Холандији и Естонији. 

Више од половине грађана Србије, око 57 одсто, не оправдава постојање сиве економије и 
једногласно је у оцени да нелегално пословање угрожава права радника, смањује приходе 
државе и предузећа и угрожава здравље и безбедност потрошача, показало је прво 
истраживање стовова грађана о сивој економији које су недавно објавиле Национална алијанса 
за локални економски развој и Америчка агенција за међународни развој. Исто истраживање 
показало је и то да се чак 86 одсто становника Србије залаже за сузбијање незаконитог рада, 
као и да држава мора бити та која ће осмислити стратегију да га ако не искорени а оно сведе на 
што мању могућу меру. Три четвртине анкетираних, 76 одсто, сматра да држава сада не 
кажњава адекватно предузећа и појединце који послују у сивој зони. 

Исто истраживање показало је да грађани Србије сиву економију пре свега виде као рад на 
црно – 34 %, затим као нелегалну продају робе – 19 %, незаконито пословање – 15 % или као 
неплаћање пореза и обавеза држави – 13 %. Истраживачи указују на чињеницу да већина 
испитаника и поред тога што осуђује сиву економију ипак не би пријавила нелегално 
пословање. Наиме, чак 69 % анкетираних не би пријавило послодавца који их ангажује на црно 
пре свега из страха од губитка посла, а 84 % не би пријавило продавницу или кафић који не 
издаје фискални рачун. 

Сива економија је у Србији најприсутнија у области грађевине, као и услужним делатностима, 
односно области промета и продаје роба и услуга. У Србији не постоји, оцена је испитаника, 
општи, политички и друштвени концензус да се сива економија искорени односно нелегално 
пословање преведе у легалне токове, и да је потребна боља координација инспекцијских 
служби, едукација грађана, као и смањење намета за оне који поштују прописе и легално 
послују. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/rade-na-crno-strahuju-od-otkaza
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Стручњаци процењују да сива економија чини око 30 одсто бруто домаћег производа Србије, те 
да смо по томе други у региону, одмах после Бугарске. Просечан ниво сиве економије у региону 
је између 26 и 27 процената, па је тако она код нас већа за шестину у односу на просек. Доцент 
на Економском факултету у Београду Саша Ранђеловић оцењује  да је за сузбијање сиве 
економије потребан системски план који би обухватио мере из фискалног домена, али и шире 
– као што је реформа тржишта рада. 

- У борби против сиве економије је кључно да се утаја пореза учини мање исплативом, да се 
повећа вероватноћа да ћете бити ухваћени уколико се бавите сивом економијом, и ту је 
најважније унапредити ефикасност рада Пореске управе и пооштрити казнену политику - 
сматра Ранђеловић. 

Љубинка Малешевић 
  

Повећана сива економија 2013. 
Према оцени Николе Алтипармакова, члана Фискалног савета Србије, током прошле године 
сива економија, која је дугогодишњи проблем Србије, додатно је повећана јер је наплата ПДВ-а 
смањена. 

- Ако се и узме у обзир пад потрошње у 2013. години и даље је требало наплатити више ПДВ-а. 
На пример, да је остао исти степен наплате као и претходних година, требало је да се наплати 
скоро 30 милијарди више прихода од ПДВ-а 2013. године, што јасно указује на повећање 
пореске недисциплине - истакао је Алтипармаков. 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=04&nav_id=843693 

Прекинут тромесечни штрајк у Зајачи 
ИЗВОР: БЛИЦ 

После три месеца протеста, радници Рудника и топионице "Зајача“ прекинули су 

штрајк и вратили су се на посао. 

 Како су потврдили представници штрајкача, престала је и потреба за штрајкачким одбором 

који се распушта, тако да убудуће све проблеме радника и њихово решавање, као и било какве 

разговоре са послодавцем, преузимају органи репрезентативног синдиката "Зајаче“. преноси 

Блиц. 

"Договор који је 29. марта постигнут са власником концерна "Фармаком МБ“ из Шапца 

Мирославом Богићевићем, уз одређене потешкоће, реализован је скоро у потпуности, а с 

обзиром на чврсто обећање власника да ће постигнути споразум бити испоштован до 

краја, радници, учесници штрајка, донели су одлуку да се протест прекида", саопштио је 

штрајкачки одбор.  

 

Представник штрајкача Драган Пантић је рекао да су повучени и сви откази који су у 

међувремену били уручени радницима.  

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=04&nav_id=843693
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"Враћамо се на посао, мада фирма тренутно не ради због свих потешкоћа које "Фармаком“ 

има. И поред нагомиланих проблема имамо обећање руководства "Зајаче“ да ће производња 

бити покренута, а ми смо спремни да радимо", потврдио је Пантић. 
 

 

 

 

 

 


