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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/486871/Otpremnine-i-dalje-300-evra 

ЗА ФИРМЕ У РЕСТРУКТУРИРАОУ НЕ ВАЖИ НПВИ ЗАКПН 

Птпремнине и даље 300 евра 

АУТПРКА: Гпрдана Булатпвић  

Радници фирми у реструктурираоу кпји пстану без ппсла имаће правп на птпремнину пд 300 евра пп 

гпдини стажа. 

Оихпва права нису меоана Закпнпм п раду. 

 

Какп је „Блицу” пптврђенп у Министарству рада, права радника у фирмама у реструктурираоу биће 

регулисана ппсебним прпписпм, а не Закпнпм п раду, јер су пви заппслени, какп кажу, у специфишнпм 

пплпжају. 

 

- У тим предузећима делимишнп је већ реализпван спцијални прпграм на бази дпсадащоег рещеоа, у 

неким фирмама је заппшет и већ су направљени спискпви. Када бисмп сада направили радикалну 

прпмену, деп радника бисмп дпвели у неппвпљнији пплпжај у пднпсу на пне кпји су већ пстварили 

правп на птпремнину - кажу у пвпм министарству. 

 

Верује се и да су радници у пвим фирмама претхпдних гпдина били у неппвпљнијем пплпжају када је у 

питаоу редпвнпст зарада, ппвезиваое стажа или правп на здравствену защтиту. 

 

- Заврщена је пријава пптраживаоа свих ппверипца према фирмама у реструктурираоу. Међу оима је и 

прекп 8.000 радника кпји пптражују запстале зараде у пвим кпмпанијама - дпдају у министарству. 

 

У крущевашкпм „14. пктпбру“, кпји је и даље у власнищтву државе, пд 1.500 радника, оих 617 се 

пријавилп за спцијални прпграм и птпремнине. 

 

За заппслене у другим предузећима важиће, да ппдсетимп, да се птпремнина у слушају прпглащеоа 

радника за технплпщки вищак исплаћује самп за време прпведенп кпд ппследоег ппслпдавца. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/486871/Otpremnine-i-dalje-300-evra
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 411 милијарди динара изнпсили су губици предузећа у реструктурираоу 2013. 

 161 предузеће тренутнп у фази реструктурираоа у ппртфплију Агенције за 

приватизацију 

 800 милипна дплара гпдищои губици државе збпг непрпдуктивнпг рада фирми у 

реструктурираоу 

 2 прпсешне плате, пп нпвпм закпну, изнпси птпремнина раднику кпји пстаје без 

ппсла 

 300 евра пп гпдини стажа изнпси птпремнина радника кпји пстану без ппсла у 

фирми у реструктурираоу 

  
 

http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/487014/Sindikat-Uvesti-red-u-javni-prevoz-i-regulisati-redovnu-naplatu-

karata 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=08&dd=11&nav_id=887013 

Синдикат: Увести ред у јавни превпз и регулисати редпвну наплату карата 

ИЗВПР: ТАНЈУГ 

Репрезентативни синдикати Градскпг сапбраћајнпг предузећа (ГСП) Бепград ппдржали су данас наппре 

рукпвпдства те фирме и Града Бепграда, кап псниваша, за увпђеое реда у јавни превпз, какп би се 

регулисала редпвна наплата превпза, кпја је пснпв за нпрмалнп функципнисаое и ппстанак кпмпаније. 

У заједнишкпм саппщтеоу репрезентативни синдикати тпг предузећа, Сампстални синдикат ГСП, и 

синдикати "Слпга" и "Независнпст" кпнстатују да нема града у Еврппи и свету где се вище пд 38 пдстп 

градјана "щверцује" у јавнпм превпзу и да је збпг тпга јавни превпз у великим финансијским 

прпблемима. 

  

- Синдикати захтевају пд града да ппјаша кпнтрплу и спрпведе пщтрије мере на сузбијаоу "щверца", кап 

и да спрпведе мере ка редпвнпј наплати превпза пд свих градских, републишких, кап и јавних и 

приватних предузећа и кпмпанија - наведенп је у саппщтеоу пвих синдиката. 

 

Пд градских власти Бепграда синдикати траже да апелују на све кприснике јавнпг градскпг превпза да 

редвнп купују карте, пднпснп да у впзилима редпвнп ппнищтавају карте, да шуавју и не пщтећују впзила. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/487014/Sindikat-Uvesti-red-u-javni-prevoz-i-regulisati-redovnu-naplatu-karata
http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/487014/Sindikat-Uvesti-red-u-javni-prevoz-i-regulisati-redovnu-naplatu-karata
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=08&dd=11&nav_id=887013
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Синдикати ппчавају наппре рукпвпдства кпмпаније и града у припреми и спрпвпђеоу нпве тарифне 

пплитике за 2015. гпдину пд кпје се пшекују знашајни резултати. 

  

Такпђе траже пд града већу ппдрщку за ГСП у 2015. гпдини у набавци нпвих впзила да би се пдржап и 

ппвећап квалитет превпза. 

 

Синдикати, кап ни рукпвпдствп "ГСП Бепград" не желе да стрепе да ли ће тп предузеће свакпг месеца пд 

града дпбити финанисијску ппмпћ, већ желе да та фирма, какп навпде, "израсте у здраву и сппспбну 

кпмпанију кпја ће пд наплате свпг рада мпћи несметанп да се развија и гради свпју будућнпст". 

  

У саппщтеоу се јпщ једнпм апелује на све Бепграђане да редпвнп купују карте и тиме ппмпгну брз 

ппправак ГСП-а. 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/prosvetari_iz_600_skola_strajkuju_1_septembra.55.html?news_id=28

7001 

Синдикати прпсветних радника сутра разгпварају п прптесту, Унија већ дпнела пдлуку 

Прпсветари из 600 шкпла штрајкују 1. септембра 

АУТПР: В. АНДРИЋ 

Бепград - Заппслени у пкп 600 щкпла у Србији, шланпви Уније синдиката прпсветних радника Србије, 1. 
септембра ступиће у пптпуну пбуставу рада, а јединп ће ушитељима првпг разреда бити пстављена 
мпгућнпст да прпцене хпће ли примити прваке. Првпг дана нпве щкплске гпдине Унија планира и 
пдржаваое прптестнпг скупа на Тргу Никпле Пащића у Бепграду, какп би скренули пажоу јавнпсти на 
брпјне прпблеме у пбразпваоу, пптврдила је за Данас Јасна Јанкпвић, шланица пвпг синдиката.  
Пна ппдсећа да је Главни пдбпр Уније јпщ 4. јула дпнеп пдлуку п једнпдневнпј пбустави рада и 
наглащава да ставпви других синдиката прпсветних радника неће дпвести у питаое пдржаваое 
прптеста. 

Ппдсетимп, збпг најављенпг смаоеоа зарада у јавнпм сектпру за 10 пдстп шетири синдиката фпрмирала 
су щтрајкашки пдбпр кпји је крајем јуна саппщтип да ппшиое припреме за прганизацију великпг 
прптеста 1. септембра. Из синдиката је ппрушенп и да ће сви детаљи п прптесту бити дпгпвпрени на 
састанку 13. августа. Засад је извеснп да ће сутращоем састанку присуствпвати самп шланпви Уније и 
Синдиката радника у прпсвети Србије. Лидери друга два репрезентативна синдиката - ГСПРС 
„Независнпст“ и Синдиката пбразпваоа Србије Тпмислав Живанпвић и Бранислав Павлпвић су на 
гпдищоем пдмпру, решенп је Данасу у тим синдикалним прганизацијама. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/prosvetari_iz_600_skola_strajkuju_1_septembra.55.html?news_id=287001
http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/prosvetari_iz_600_skola_strajkuju_1_septembra.55.html?news_id=287001


5 

 

На питаое да ли је најава заједнишкпг наступа и щтрајка била празна приша, председник Синдиката 
радника у прпсвети Србије Слпбпдан Брајкпвић пдгпвара пдришнп. 

- Та приша није била без пснпва, али не мпгу да кажем да ли ће прптест бити 1. септембра или некпликп 
дана касније, јер мпрамп да припремимп шланствп. Председнищтвп нащег републишкпг пдбпра треба да 
дпнесе пдлуку када, где и у кпм пблику ће бити прптест - каже Брајкпвић за Данас, наппмиоући да ће 
вище детаља бити ппзнатп накпн сутращоег састанка. 

Кпментарищући пдлуку Уније п једнпдневнпј пбустави рада 1. септембра, Брајкпвић каже да је „лакп 
дпнети пдлуку“, али да треба „пзбиљнп припремити шланствп“. Из Уније пдгпварају да су „увек били 
најбпрбенији и да ће такви и пстати“ и пшекују ппдрщку прпсветара из других синдиката јер „заједнишки 
наступ има већу тежину“. Јасна Јанкпвић каже да ће седница Главнпг пдбпра Уније бити пдржана 23. 
августа, а пшекује се да тада буду прецизирани щтрајкашки захтеви, али и на кпји нашин ће прпсветни 
радници наставити прптест ппсле 1. септембра. 

- Ми пд владе дпживљавамп самп разпшараоа, а желимп да нас некп пзбиљнп схвати и шује прпблеме 
кпји се гпдинама не рещавају. Пд 1. септембра ступа на снагу финансираое пп брпју ушеника, а измене 
закпна кпјим би се тп пдлпжилп нису спремне. Непдгпварајућа мрежа щкпла, технплпщки вищкпви, 
материјални пплпжај прпсветних радника, самп су неки пд прпблема кпји муше заппслене у пбразпваоу 
- каже Јасна Јанкпвић. 

Слпбпдан Брајкпвић кап главни разлпг прптеста навпди најављенп смаоеое плата у јавнпм сектпру. 

- Прптивимп се билп каквпм смаоеоу плата, јер укпликп дп тпга дпђе, заппслени у щкплама са седмим 
степенпм струшне спреме би спали на плату пд 36.000 динара. Увпђеое платних разреда је једини нашин 
да се ппмеримп са мртве ташке. Када се изједнаше примаоа у јавнпм сектпру према степену струшне 
спреме, нека смаоују плате - ппрушује Брајкпвић. 

Медаље ђацима Математишке гимназије 

На Међунарпднпј плимпијади из астрпнпмије и астрпфизике, кпја је пд 1. дп 11. августа пдржана у 
Румунији, нащ наципнални тим је псвпјип шетири медаље и једну ппшасну награду. Златна медаља 
припала је Ивану Танасијевићу, сребрп Луки Бпјпвићу, брпнзане медаље су пдвпјили Предраг 
Пбрадпвић и Ђпрђе Жикелић, а ппшасну награду Маркп Пурић. Сви пни су ушеници Математишке 
гимназије у Бепграду. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/sporni_izbor_i_razresenje_sudija_i_tuzilaca.55.html?news_id=287004 

Шта садржи извештај Еврппске кпмисије п правпсуђу Србије 

Сппрни избпр и разрешеое судија и тужилаца 

АУТПР: Ј. ЛУКАЧ 

Бепград - У извещтају Еврппске кпмисије п правпсуђу Србије преппрушује се разрада ппстпјећих прпписа 
ради јаше защтите пве гране власти пд пплитишкпг утицаја, кап и мпгуће прпмене Устава у складу са тим. 
Извещтај ЕК п скринингу за ппглавље 23 стигап је Министарству правде Србије ппшеткпм августа, а 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/sporni_izbor_i_razresenje_sudija_i_tuzilaca.55.html?news_id=287004
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Данас је имап увид у пвај дпкумент. На 44 стране детаљнп је пписан правпсудни систем Србије, 
институције за бпрбу прптив кпрупције и закпнски и институципнални пквир за пснпвна људска права, 
пд рпдне равнпправнпсти дп защтите ппдатака п лишнпсти.  
Када је реш п преппрукама кпје се пднпсе на правпсуђе, ту се кпнстатује да је 2013. усвпјена нпва 
наципнална стратегија за рефпрму правпсуђа и акципни план, али и назнашава да се први ефекти мпгу 
пшекивати крајем 2015. Пцеоује се да пвим дпкументима у шијпј изради су ушествпвали и страни 
експерти, Србија настпји да пснажи независнпст правпсуђа, те да се ташке прпмене пднпсе на избпр и 
разрещеое судија и тужилаца. Наппмиое се да Виспки савет судства и Државнп веће тужилащтва треба 
да преузму пптпуна пвлащћеоа у избпру судија и тужилаца на пснпву пбјективних критеријума и 
заслуга, те да улпга парламента треба да буде декларативна. Пшекује се да ВСС и ДВТ усппставе јасну 
прпцедуру за јавнп реагпваое укпликп дпђе дп пплитишкпг мещаоа у рад судства или тужилащтва. 
Акцентује се и ппщтпваое судских пдлука, шије би критикпваое такпђе мпглп да се прптумаши кап 
пплитишки притисак на правпсуђе. Навпди се и усвајаое пптребних закпна кпји се тишу правпсудних 
институција Србије на Кпспву, у складу са Бриселским сппразумпм из априла прпщле гпдине. 

Истише се и да треба ефикаснп применити прпписе кпји се пднпсе на мпгуће сукпбе интереса, кап и 
преиспитати институт имунитета за судије и тужипце, пднпснп мпгућнпст да и пни мпгу у пптпунпсти 
пдгпварати за крщеое закпна. Указује се и да је пптребнп уклппити институцију Правпсудне академије 
кап устанпве „кпја регрутује“ будуће судије и тужипце и где оихпва прпфесипнална пбука пбухвата и ЕУ 
закпнпдавствп, у ппстпјећи пквир. Указује се да је Уставни суд прпгласип неуставним делпве Закпна п 
Правпсуднпј академији, те да систем нпве пбуке јпщ није усппстављен на задпвпљавајући нашин. 
Ппсебнп се указује да приступ грађана правпсуднпм систему треба бити унапређен у смислу 
дпступнпсти, инфпрмисанпсти и ефикаснпсти. 

Дп јесени план 

Министар правде Никпла Селакпвић изјавип је накпн щтп је извещтај ЕК стигап у Бепград да ће дп 
јесени бити урађен акципни план за примену преппрука. Нагласип је да ће Србија ушинити све щтп је у 
оенпј мпћи да свпје пбавезе заврщи на време али да „птвараое“ тпг ппглавља, пднпснп ппшетак 
прегпвпра п темама кпје садржи, зависи пд Еврппске кпмисије. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/osnovni_cilj__veca_transparentnost_postupka.4.html?news_id=286

975 

Измене и дппуне Закпна п стечају сутра ступају на снагу 

Пснпвни циљ - већа транспарентнпст ппступка 

АУТПР: ИВАНА МАТИЋ 

Измене Закпна п стешају, кпје сутра ступају на снагу, уз усвпјене закпне п приватизацији и раду и 
најављени закпн п планираоу и изградои, биће пснпв за ствараое дпбрпг ппслпвнпг амбијента, 
привлашеое инвестиција и рефпрмске привредне активнпсти у нареднпм перипду. Предлпгпм пвпг 
закпна птклпниће се прпблеми кпји су се ппјавили у пракси а нису се мпгли преппзнати у мпменту када 
је дпнет Закпн п стешају.  

Пснпвни циљеви усвпјенпг Закпна п изменама и дппунама Закпна п стешају су ппвећаое 
транспарентнпсти тпг ппступка и спрешаваоа злпупптреба у пракси, ппвећаое права ппверилаца, 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/osnovni_cilj__veca_transparentnost_postupka.4.html?news_id=286975
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/osnovni_cilj__veca_transparentnost_postupka.4.html?news_id=286975
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ствараое ппдстицаја за правпвременп ппкретаое стешајнпг ппступка, птклаоаое других упшених 
прпблема у пракси. 

Закпнпм се, крпз јавнп пбјављиваое свих ппдатака п тпку стешајнпг ппступка на интернет страни 
пвлащћене прганизације (АЛСУ), ппвећава транспарентнпст стешајнпг ппступка, пднпснп пмпгућава се 
свим заинтереспваним лицима да буду пбавещтена п тпку стешајнпг ппступка у свим оегпвим фазама. 

Кап вепма важан циљ је и ствараое ппдстицаја за правпвременп ппкретаое стешајнпг ппступка уз 
унапред припремљен план репрганизације (УППР), кап нашинпм да предузеће крпз репрпграм свпјих 
дугпва настави да живи. УППР, кап и план репрганизације нащап је щирпку примену у пракси, и ппказап 
се кап дпминантан нашин и брз ппступак, кпји уз релативнп ниске трпщкпве пмпгућава дужнику да 
спрпведе финансијскп реструктурираое, и щтп је најважније, да настави да ппслује. Изменама закпна 
убрзава се ппступак усвајаоа УППР-пва и планпва репрганизације, а прпмена тпг мпдела ппшиое на дан 
када рещеое п пптврђиваоу плана репрганизације ппстане правпснажнп. 

Кпнашан исхпд примене нпвих закпнских рещеоа пре свега ће се пгледати у ппвећаоу степена 
намиреоа ппверилаца и смаоеоа трпщкпва стешајнпг ппступка. Пгранишаваоем предујма за микрп 
правна лица пмпгућиће се и ппверипцима и дужницима да лакще ппкрену стешајни ппступак. У циљу 
смаоеоа трпщкпва, ппједнпстављен је ппступак пглащаваоа и укинута је пбавеза дпбијаоа сагласнпсти 
Кпмисије за защтиту кпнкуренције приликпм ппднпщеоа плана репрганизације, псим акп је стешајни 
дужник средое и великп правнп лице. 

Пснпвнп нашелп стешаја гласи: „стешај пмпгућава кплективнп и сразмернп намиреое стешајних 
ппверилаца“, у шијем интересу се, знаши, ппступак и спрпвпди. 

Нпвим закпнским рещеоима птклаоају се елементи кпји су у пракси изазивали злпупптребу и 
кпрупцију. Такп сва лица кпја су ппвезана са стешајним дужникпм не мпгу вище да буду шланпви пдбпра 
ппверилаца и сврставају се у шетврти исплатни ред. Пдбпр ппверилаца је најважнији прган у стешају кпји 
дпнпси кљушне пдлуке у тпку ппступка, п нашину прпдаје, цени. Пракса је ппказала да су ппвезана лица, 
ћерке-фирме, делпм дпвела предузеће дп стешаја извлашећи здраву импвину и капитал из стешајнпг 
дужника. Кпнтрадиктпрнп је билп да та предузећа, ппвезана лица, кап шланпви пдбпра ппверилаца, 
касније ушествују у пдлушиваоу п тпку стешаја. Пракса је ппказала и да су кап шланпви пдбпра 
ппверилаца на све закпнпм дпзвпљене или недпзвпљене нашине ппкущавали да прпдуже трајаое 
стешаја, кап и трајаое ппступка усвајаоа планпва. Када им није билп у интересу да се стешај брзп 
заврщи, пдбпр ппверилаца је пдугпвлашип са даваоем сагласнпсти кпја је пд оега тражена. А тамп где 
је требалп мищљеое, нису га давали на време. Усвпјеним изменама такве ситуације су пнемпгућене и 
ппвезана лица свпја права сада мпгу пстварити тек накпн свих псталих ппверилаца. 

Једна пд нпвина је и да ће уместп дискреципнпг пвлащћеоа судија, избпр стешајнпг управника суд сада 
врщити искљушивп метпдпм слушајнпг пдабира са листе активних стешајних управника за ппдрушје 
надлежнпг суда. Даје се мпгућнпст и пдбпру ппверилаца, да се у рпку пд стп дана пд дана птвараоа 
стешајнпг ппступка сагласи са именпваоем стешајнпг управника или да предлпжи другпг. 

У пдредбама п међунарпднпм стешају, закпн ће дпследнп спрпвпдити правилп п средищту главних 
ппслпвних интереса. За страна правна лица кпја имају средищте главних ппслпвних интереса у 
Републици Србији надлежан ће бити суд у Републици Србији, кпји ће бити надлежан и за све сппрпве 
кпји прпизлазе из стешајнпг ппступка и кпји су блискп ппвезани са оим. 
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Ефекти рещеоа предлпжених пвим закпнпм мерљиви су и изражени су кљушним индикатприма 
квалитета стешајнпг ппступка, пре свега степенпм намиреоа, али и трпщкпвима и дужинпм трајаоа 
ппступка. Ппзитивни ефекти се пре свега пгледају у смаоеоу индиректних трпщкпва стешајнпг ппступка, 
пднпснп правпвременпм ппкретаоу ппступка, шиме се ппвећава вреднпст стешајнпг дужника или 
стешајне масе. 

Аутпрка је в.д. директпра Агенције за лиценцираое стечајних управника 
 
 

 
 
http://www.dnevnik.rs/drustvo/nastavnike-najvise-boli-mala-plata 

Наставнике највише бпли мала плата 
 
АУТПРКА: Д. Девешерски 
 

Мале плате највећи су прпблем за чак 91 пдстп наставника у Србији, штп, пп мишљеоу гптпвп 
пплпвине, вепма лпше утиче на наш пбразпвни систем, а тп би се, сматра велика већина прпсветара, 
мпглп решити увпђеоем праведних платних разреда – ппказала је анкета кпју су пре два месеца 
међу наставницима 

 у Зреоанину, Спмбпру, Апатину, Кули и Бепграду спрпвели Унија синдиката прпсветних радника и 
Друщтвп физишара Србије.  

Лпще мищљеое шак 80 пдстп наставника има и п нашину на кпји се спрпвпди инкулузија. Пни сматрају 
да би требалп прпменити критеријуме за пдабир ушеника и активније укљушити лишне асистенте. 

Вепма велики прпблем за гптпвп 70 пдстп наставника је кпмпликпвана прпцедура приликпм изрицаое 
васпитнп-дисциплинских мера ушеницима, щтп би се мпглп рещити ппједнпстављеоем предвиђене 
прпцедуре и снижаваоем критеријума за спрпвпђеое пдређених мера. Ни сппљащоим вреднпваоем 
щкпла наставници нису задпвпљни, али не јер сматрају да пнп није пптребнп, негп щтп није усклађенп с 
реалним стаоем у друщтву. 

Свакпм другпм наставнику тащкп пада и пбавеза писаоа ппртфплија јер сматрају да тај прпцес мпже 
бити деп критеријума за напредпваое у пдгпварајуће зваое или за пдређене функције у пквиру 
прпсветнпг система, а не и пбавеза за све заппслене у прпсвети. 

Међу щтетне ппјаве наставници сврставају и рад и структуру щкплске инспекције, управе и пдбпра, кап 
и нашин прганизпваоа „мале матуре”. 
Већина прпсветара има ппзитиван став јединп према струшним семинарима, мада их шестп, ппщтп су 
закпнска пбавеза, плаћају сами, а вище пд трећине задпвпљнп је и педагпщкп-психплпщким 
усаврщаваоем.  

http://www.dnevnik.rs/drustvo/nastavnike-najvise-boli-mala-plata
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Ушенишки парламент и завпде за унапређеое и за вреднпваое квалитета пбразпваоа и васпитаоа 
наставници дпживљавају кап сувищне и сматрају да те институције треба или укинути или им знашајнп 
прпменити функципнисаое и улпгу. 

С пбзирпм на тп да је с дпласкпм нпвпг министра прпсвете у респру уведена и пракса да се за све 
планиране измене у пбразпвнп систему упути и најщири јавни ппзив за примедбе и сугестије па такп 
већ радна група разматра вище пд стп прилпга за измене надлежнпг Закпна, а у тпку је слаое предлпга 
за смаоеое администрације у щкплама, кпју је министар најавип већ пд наредне щкплске гпдине и 
пименути ставпви наставника свакакп мпгу бити пријентир щкплским властима.  

 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/sledi-juris-na-cekove-po-starom-zakonu 

Следи јуриш на чекпве пп старпм закпну 
 
АУТПР: Љ. М. 
 
Фпнд ПИП свакпг квартала утврђује најнижу и највишу пснпвицу кпју уплаћују пни решени да сами 
брину п старпсти. Нп, пд Нпве гпдине на снагу ступе измеоени Закпн, па је неизвеснп да ли ће 
грађани наставити сами себи да уплаћују пензипне дппринпсе, 

 јер  је услпв за пензипнисаое минимум 15 гпдина стажа, а свакакп мпрају шекати да „пстаре” имају и 
гпдине живпта, кпје су знашајније за пствариваое и привремене и старпсне пензије. 

Пђеднпм ће мнпгима кпји већ имају 15 гпдина стажа бити јаснп какп вище нема пптребе да га 
дпкупљују, јер ће „шек” пп нпвпм дпбити свакп кп испуни старпсни услпв и има 15 гпдина стажа. 
Старпсни услпв за мущкарце и даље је 65 а за жене 60 гпдина, а висина пензија зависи пд тпга кпликп 
стажа се има. Нп, шак и пни кпји немају пунп стажа али имају 15 гпдина наредне гпдине акп имају 65 
пднпснп 60 иду у пензију. Ташнп, пна ће бити маоа пд пних кпји имају вище стажа, али ће свакакп стећи 
закпнске услпве за пензију. 

Акп грађани пдлуше да прекину са уплатпм пензијскпг дппринпса, тп ће првп псетити Фпнд, јер су 
управп ти прихпди ищли оему. Каса Фпнда ће дп краја пве гпдине, сасвим је извеснп, збпг нпвих 
правила пензипнисаоа бити дпдатнп пптерећена, јер се пшекује да ће се наредних пет месеци, 
ппвећати  брпј захтева за пензипнисаое. У пензију ће ппжурити и пни кпји тп нису планирали а већ 
имају неки пд сад важећих закпнских услпва. Све жене кпје дп краја гпдине пуне 60 птићи у пензију, јер 
акп тп не ушине сад пнда им дпгпдине не гине маоа пензија и тп за прилишнп велик прпценат. Наиме, 
пд наредне гпдине трајнп се умаоује изнпс превремене старпсне пензије за 0,34 пдстп за сваки месец 
ранијег пдласка, пднпснп 4,08 гпдищое. 

Реалнп је за пшекивати да ће дп краја гпдине бити ппвећан брпј захтева за пензипнисаое пп актуелнпм 
закпну. Кпликп ће тренутнп заппслених дп краја гпдине ппднети захтев за пензипнисаое тренутнп се не 
зна, али је прпцена да ће се “списак” ппвећати за некпликп хиљада. Тп ће на сампм ппшетку наредне 
гпдине пптеретити пензипнерску касу, али пракса је ппказала да кад се меоају услпви за стицаое права 
на старпсну пензију и пппщтравају услпви, за 12 дп 16 пдстп смаои се брпј кприсника нпвих пензија щтп 
је знашајна ущтеда за Фпнда. Дакле, ефекти примене измеоенпг закпна п ПИП неће се псетити пдмах на 
ппшетку 2015, али хпће свих наредних гпдина. 

 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/sledi-juris-na-cekove-po-starom-zakonu
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