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http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:508087-Svaki-deseti-racuna-na-privatnu-penziju 

Svaki deseti računa na privatnu penziju 
D. I. KRASIĆ  

U Srbiji ima oko 1,7 miliona zaposlenih, a u privatnim fondovima više od 185.000 članova štedi 

za svoju starost. Prikupljena imovina od 20,9 milijardi dinara najviše se čuva u drţavnim 

dinarskim hartijama od vrednosti 

 
SVAKI deseti zaposleni u Srbiji uplaćuje privatnu penziju, odnosno kako se to zvanično kaţe, član je 
nekog od dobrovoljnih penzijskih fondova (DPF). Njih u našoj zemlji ima ukupno šest i upravljaju 
imovinom od 20,9 milijardi dinara. 

- Dobrovoljni penzijski fondovi više nisu nepoznanica kod nas, iako ne moţemo da se pohvalimo da 

su se razvili kako se očekivalo - kaţe Nataša Marjanović, direktor "Delta Đenerali" društva za 

upravljanje DPR. - U svakom slučaju, trenutno stanje dobrovoljnih penzijskih fondova moţemo da 

okarakterišemo kao stabilno. 

Srbija ima nešto više od 1,7 miliona zaposlenih. Podaci narodne banke Srbije pokazuju, pak, da 

društva za upravljanje ovim fondovima imaju sklopljen 249.931 ugovor sa građanima. Ukupan broj 

korisnika, međutim, iznosi 185.521, jer pojedini za starost štede u dva fonda. Uglavnom je reč o 

zaposlenim ljudima, mada među budućim korisnicima ima i male dece, stare svega nekoliko godina, 

kojoj su roditelji "na vreme" počeli da uplaćuju privatnu penziju. Ipak, mladi korisnici su 

malobrojni u fondovima i čine svega 0,15 odsto ukupnog članstva. Najbrojniji su starosnog uzrasta 

od 40 do 49 godina - čak trećina svih članova pripada ovoj grupi. 

Posmatrano ukupno - broj korisnika ipak raste: za prva tri meseca ove, u odnosu na kraj 2013. 

godine, fondovi beleţe 2.285 članova više. Pošto se ne moţe govoriti u nekom rastu plata kao 

podsticaju većem odvajanju za stare dene, mnogi su skloni da ovaj rast tumače kao posledicu 

najavljenih "kresanja" penzija iz drţavne kase, odnosno Fonda PIO i rigoroznijih uslova za odlazak u 

penziju. 
ŢENA JE MANjE, ALI ŠTEDE VIŠEMUŠKARCI prednjače u ovoj svojevrsnoj štednji za starost: čak 
110.632 korisnika je muškog pola, dok je ţena svega 74.889. Situacija je obrnuta kada se pogleda 
do sada akumulirani iznos: muškarci su uštedeli, u proseku, po 105.248 dinara, a ţene 112.220 
dinara. 

Marjanović ukazuje na to da su ovi fondovi prošli i inače prolaze kroz krizna vremena znatno bolje 

od drugih aktera na trţištu kapitala. 

- Takođe, postoji jedan konstantan rast imovine dobrovoljnih penzijskih fondova - ističe ona. - 

Imajući u vidu da su u Srbiji tek 2,5 odsto građana članovi dobrovoljnih penzijskih fondova, što je i 

najniţi procenat u Evropi, jasno je da ima prostora za dalji razvoj. Jedan od vidova podsticaja 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:508087-Svaki-deseti-racuna-na-privatnu-penziju
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razvoja dobrovoljnih penzijskih fondova svakako jeste postojanje poreskih olakšica. Ali, za 

nastavak razvoja u ovoj oblasti potrebno je da nosioci ekonomske i socijalne politike građanima 

daju jasne signale o neophodnosti pravovremene štednje za starost. Osim toga, bitan faktor 

predstavljaju informisanost i edukacija stanovništva. 

Od ukupne imovine privatnih penzijskih fondova, najveći deo uloţen je u drţavne hartije od 

vrednosti, koje izdaje Republika Srbija. Reč je o 16,17 milijardi evra, što čini čak 77 odsto ukupne 

ušteđene sume. Kada se pogleda valutna struktura imovine, jer novac svojih članova društva za 

upravljanje fondovima mogu da, između ostalog, ulaţu u dinarske, ali i u evro-hartije, očigledan je 

primat domaće valute. Počev od 2008. godine, kada se u evrima "drţalo" 38 odsto ukupne imovine, 

ovaj udeo se smanjivao u korist dinarskih hartija i druge imovine. Tako da je stanje trenutno: 84,5 

odsto imovine u dinarima (mahom dinarskim drţavnim hartijama), 13 odsto u evrima i 2,5 odsto u 

američkim dolarima. 
 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/491871/Rusi-i-Amerikanci-u-trci-za-Zelezaru 

Rusi i Amerikanci u trci za Ţelezaru 

G.B.  

Tender za Ţelezaru biće uskoro raspisan. Razlog za odlaganje je dilema koji model prihvatiti, 

saznaje “Blic”. Najozbiljniji kandidati su američki “Esmark” i ruski “Crveni oktobar”. 

- Obe kompanije su dale svoje predloge. Njihove ideje o tome na koji način Ţelezara Smederevo 

treba da nastavi da radi su potpuno različite. Obavezali smo se da raspišemo javni poziv koji će, 

mada pravo učešća imaju svi zainteresovani, prirodno morati više da odgovara nekoj od kompanija 

sa kojom su obavljeni razgovori - objašnjava izvor “Blica” blizak radnoj grupi, oformljenoj 

početkom maja za privatizaciju Ţelezare. 

 

“Esmark stil grupa” je jedan od vodećih prerađivača i distributera ravno valjanog čelika i treći 

proizvođač čeličnih ploča u Americi. Ruski “Crveni oktobar” spada među najveće proizvođače 

kvalitetno valjanih specijalnih vrsta čelika za auto, avio, hemijsku, naftnu, energetsku industriju i 

mašinogradnju. Kompanija je osnovana pre 116 godina, a danas drţi 30 odsto ruskog trţišta čelika i 

u 30 zemalja izvozi 900 vrsta čelika. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/491871/Rusi-i-Amerikanci-u-trci-za-Zelezaru
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Stanje na trţištu čelika značajno je bolje nego prethodnih godina, godišnji rast je tri odsto, pa je i 

potraţnja za proizvodima iz Smedereva veća nego ranije. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/491720/POCINJE-SKOLA-Prosvetari-protestuju-zbog-smanjenja-zarada 

POČINJE ŠKOLA Prosvetari protestuju zbog 
smanjenja zarada 

Tanjug  

Za osnovce i srednjoškolce u Srbji završava se letnji raspust i nova školska godina počinje sutra, na 

nastavu kreću i đaci čije su škole oštećene u majskim poplavama ali i oko 68.500 prvaka, ali ni ovaj 

1. septembar neće proći bez štrajka sindikata u obrazovanju. 

Unija sindikata prosvetnih radnika zakazala je protestno okupljanje za sutra u podne na 

beogradskom Trgu Nikole Pašića, a njihov glavni zahtev je da prosveta i zdravstvo budu izuzeti od 

najavljenog smanjenja zarada u javnom sektoru. 

  

U školama članicama Unije neće biti nastave, osim prijema prvaka, a taj sindikat traţi i donošenje 

strategije sa jasno definisanim rešenjima za tehnološke viškove o kojima se svake jeseni priča, a 

situacija je, kako kaţu u Uniji, sve gora. 

  

Podaci o tome koliko će ljudi u prosveti ovog septembra ostati bez posla, a koliko njih će raditi sa 

umanjenom normom, jer je sve manje dece u našim školama, biće poznati za nekoliko dana, a u 

Ministarstvu prosvete rešenje ovog problema između ostalog vide u otvaranju produţenog boravka. 

“  

Što se tiče potencijalnih tehnoloških viškova, oni zaista jesu problem u drţavi u kojoj je sve manje 

učenika” , rekao je Tanjugu pomoćnik ministra prosvete Ljubiša Antonijević i istakao da bi za one 

koji ostaju bez norme rešenje moglo da bude u otvaranju produţenog boravka i celodnevne nastave 

u školama. 

  

U klupe seda 68.500 prvaka 

  

Inače, u ponedeljak će prvi put u đačke klupe sesti oko 68.500 prvaka, pribliţno koliko i prošle 

godine i u školama će ih dočekati svečanim prijemima, prigodnim poklonima... 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/491720/POCINJE-SKOLA-Prosvetari-protestuju-zbog-smanjenja-zarada
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Dva đaka prvaka, Nađu Stanimirović i Lenu Radovanović ekipa Tanjuga zatekla je u dvorištu njihove 

buduće OŠ “ Sveti Sava”  na Vračaru. 

“  

- Najviše volim prvi razred. Mislim da ću imati neke drugare iz svog dvorišta, neke iz vrtića” , rekla 

je Nađa iščekujući da što pre krene u prvi razred, jer u njemu, kako kaţe, ne dobija ocene nego 

srca, cvetiće, listiće... 

  

Dodaje da je spremna za školu i da puno voli likovno, a ne manju odlučnost i spremnost da postane 

prvak potvrdila je i njena drugarica Lena jer je već kupila torbu i pernicu. 

“  

- U prvom razredu ću da učim da pišem i da se druţim”  - rekla je Lena i otkrila da ima stariju 

sestru i brata i da će joj oni pomagati. 

 

Direktor škole Dejan Stanković rekao je Tanjugu da u ponedeljak očekuju 120 prvaka raspoređenih 

u četiri odeljenja. 

 

Oni će tek na svečanom prijemu saznati ko će biti njihov učitelj, učiteljica, a za mališane ni ovoga 

puta neće izostati poklon paketi, sa sveskama, majicama, školskim priborom. 

 

Stanković je kao jedan od prioriteta škole, koja, mada smeštena u centralnoj gradskoj opštini, 

nema problema sa osipanjem dece, naveo to što radi samo pre podne, ima produţeni boravak do 18 

časova i bezbedno školsko dvorište. 

 

“ - Deca su bezbedna u zatvorenom dvorištu, imamo školskog policajca, video nadzor”  - rekao je 

on i naveo da uskoro startuje i projekat “ Školska patrola”  namenjen još većoj bezbednosti dece. 

  

Bezbednost na prvom mestu 

 

Za roditelje je sigurnost dece, dok su u školi, veoma vaţna pa se mnogi pre odluke gde će upisati 

dete prvo raspituju o ovim detaljima. Majka male Nađe Ivana Mihajlović rekla je Tanjugu da joj se 

OŠ “ Sveti Sava”  dopada baš zbog bezbednosti, pošto deca ne izlaze iz skolskog dvorišta i stalno 

su pod nadzorom učitelja. 

 

Inače, ove školske godine u Srbiji se otvara nekoliko novih škola i to u Novom Sadu, dve škole u 

Novom Pazaru, beogradskom naselju Ovča, a rekonstruisana je i škola u Aleksincu. 

 

Đaci iz poplavljenih područja, u Obrenovcu, Osečini, Krupnju, Loznici, neće kasniti sa nastavom, 
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podsećaju iz Ministarstva prosvete i navode da izvođači radova imaju rok od 40 dana za sanaciju, 

malterisanje, krečenje a do tada će časovi biti organizovani na višim spratovima školskih zgrada. 

 

Iz Ministarstva napominju da će svi učenici iz poplavljenih mesta, od 1. do 8. razreda, njih oko 

60.000, dobiti besplatne knjige. Zahvaljujući donatorima, imaće i rančeve i školski pribor i ta 

akcija je odvojena od projekta besplatnih udţbenika za đake do 1. do 4. razreda, koji je ove godine 

drţavu koštao oko 700 miliona dinara. 
 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sporne-banje-nece-prodavati 

Спорне бање неће продавати 
 

Од укупно 14 бања и специјалних болница, које су се нашле на списку 502 предузећа 
Агенције за приватизацију, 12 је у власништву државе, једна у власништву АП Војводине, 
а једна је у стопостотном друштвеном власништву. 

У Агенцији је Танјугу речено да новим Законом о приватизацији специјалне болнице за 
рехабилитацију нису посебно третиране, али с обзиром на њихов значај, велику улогу у самом 
поступку приватизације имаће Фонд ПИО, Министарство привреде, Министарство здравља, 
Министарство трговине, туризма и телекомуникација. 

„Приликом приватизације бања не продају се изворишта јер су извори природно богатство и 
остају у државном власништву. Преноси се само право коришћења извора уз надокнаду која се 
плаћа надлежним институцијама по утврђеним тарифама”, наводе у Агенцији. 

Неће бити на продају ни бање у којима постоје нерешени имовинскоправни односи. Иначе, 
сагласност за продају бања и специјалних болница Владе Србије дала је Агенцији још 2008. 
године. В. д. директора Маријана Радовановић је већ раније рекла Тањугу да је 
заинтересованост инвеститора велика и да верује да ће све препреке бити превазиђене.  

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/manje-%E2%80%9Emagle%E2%80%9D-u-spisku-nezaposlenih 

Мање „магле” у списку незапослених 
 

Један од највећих проблема који муче Србију свакако је висока стопа незпослености јер 
је много радно способних људи који немају посао. Ипак, изгледа да се нешто мења пошто 
је у јулу ове године, у односу на исти месец лане, 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sporne-banje-nece-prodavati
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/manje-%E2%80%9Emagle%E2%80%9D-u-spisku-nezaposlenih
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У НСЗ-у тврде да је мање незапослених 

на евиденцији Националне службе за запошљавање мање незапослених. По речима директора 
Покрајинске службе за запошљавање Небојше Кукића, у Србији је око 2.500 незапослених 
мање него лане, док је оних који  сада чекају посао у Војводини, у односу на јул прошле 
године, више од 6.000 мање. 

– Ове године је у Србији на крају јула на евидиенцији Националне службе за запошљавање 
било 769.340 незапослених, што је 2.503 лица мање него лане – каже Кукић.– Истовремено, у 
Војводини је 31. јула ове године на нашој евиденцији било 196.297 незапослених, што је чак 
6.297 особа мање него лане у исто време. 

Кукић истиче да је неколико разлога за смањење броја незпослених, а осим отварања нових 
радних места, велику улогу има и централни регистар. 

– Показало се да је тачно оно што је више пута понављано: нису сви незапослени на 
евидинцији НСЗ-а, нити су сви који су на евидинцији НСЗ-а незапослени. Наиме, захваљујући 
централном регистру, евиденција незапослених је далеко прецизнија, могућност евентуалног 
скривања података сведена на најмању могућу меру, тако да располажемо јасним и 
недвосмисленим подацима – каже Кукић. 

Наш саговорник истиче да се до краја године може очекивати даљи пад броја незапослених 
евидентираних у НСЗ-у, а да ће томе позитивно допринети и активне мере НСЗ-а. По његовим 
рчеима, уз јавне позиве НСЗ-а, у Војводини се активне мере за смањење броја незапослених 
спроводе и у сарадњи с надлежним покрајинским службама, као и с локалним самоуправама, 
а неретко се новац удружује да би се на најбољи начин подстакло запошљавање. 

Било како били битка за радна места се наствања и на евиденцији Навионалне службе, али и у 
реалном животу, јер много ће бити важније да имамо више запослених  то јест више реалних 
нових  радних места. 

Д. Млађеновић 
  

Исто жена и мушкараца 
Од укупног броја незапослених на евиденцији Националне службе за запошљавање, жена је 51 
одсто, односно незапослено их је 392.562. У Војводини је већ дуже на том плану заступљена 
родна равноправност јер су крајем јула без посла биле 98.072 жене, што чини половину 
укупног броја незапослених у покрајини. 

Закључно с 30. јуном, у Србији је на посао чекало око 15.500 особа с инавлидитетом, од којих 
је око 5.000 жена, док је у Војводини без посла било око 5.300 особа с инвалидитетом, а међу 
њима је 1.500 жена. Истог дана је у Србији без посла било око 23.706  Рома, од којих 10.800 
жена, а у Војводини је незапослено 6.150 Рома, а међу њима је око 2.900 жена. 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/kad-nema-plate-odsecak-u-ruke-i-pravac-sud 

Кад нема плате, одсечак у руке и правац суд 
 

По подацима Уније послодаваца Србије, у првом тромесечју ове године само око 40 одсто 
послодаваца је на време исплаћивало зараде радницима. Уколико се буде примењивао 
измењени Закон о раду, који је ступио на снагу 29. јула, 

Газде ће морати да објасне разлог зашто зараду нису уплатили на време 

радници ће од наредног месеца без вођења судског спора моћи да реше тај проблем. 

Наиме, ресорни министар рада и запошљавања Александар Вулин изјавио је за „Дневник” да 
ће послодавци убудуће бити оштро кажњени уколико раднику не издају обрачунски лист на 
основу којег ће он моћи, судским путем, да добије неисплаћену зараду. 

– Ствар је крајње једноставна: с обрачунским листићем, за који смо сачинили правилник како 
треба да изгледа, радник одмах иде на суд – објаснио је за наш лист министар Вулин. – Он већ 
у извршном поступку, без вођења судског спора, показује обрачунски листић зарада и по 
судском налогу добија неисплаћену зараду. Тиме заправо обрачунски листић има својство 
менице. Нема више рочишта, нема адвоката, суд одмах проверава с послодавцем да ли је 
обрачунска исправа тачна и оног тренутка када се у то увери, издаје решење и радник с том 
„меницом” стаје у ред првог повериоца. 

Једина мана тога, по министровј оцени, јесте у томе што се може догодити да послодавац на 
рачуну једноставно нема новца па у том случају радник не може наплатити дуговање, односно 
неисплаћене плате. 

По измењеном Закону о раду, за обрачун плата од овог августа, чија се исплата очекује у 
септембру, послодавац има обавезу да запосленом приликом сваке исплате зараде достави 
обрачунски листић. Газда ту обавезу има чак и ако за тај месец није извршио исплату, али 
тада уз обрачунски листић има обавезу да раднику достави и обавештење да зарада није 
исплаћена и разлоге због којих се то догодило. Обрачун зараде газда је дужан да запосленом 
достави најкасније до краја месеца за претходни месец. Дакле, у септембру радници треба да 
добију обрачунски листић за август, а газда има обавезу да им га достави до краја деветог 
месеца. Уколико то не учини и тиме их онемогући да се жале што нису добили плату, имају 
право да га пријаве Инспекцији рада, која је дужна да одмах интервенише. 

– Недавање обрачунског листића у складу са законским прописима је кршење закона и 
послодавци ће за то бити озбиљно и оштро кажњени. Због тога смо радили, а радићемо и 
више, на јачању Инспекције рада, која ће у таквим случајевима реаговати одмах. Радници се 
морају платити исто као што се плаћају добављачи, враћају кредити, купују аутомобили... 
Нећемо више да дозволимо да неко спонзорише концерт, а да му радници месецима не 
примају плату. Једноставно, сваки послодавац који користи радника да ради за њега мора да 
му исплати плату, а уколико то не чини, имаће посла с Инспекцијом рада. Подсетићу на то да 
је та инспекција већ сада добила шира овлашћења и да ће одмах реаговати, а не чекати да се 
накупи више неисплаћених плата или да радници више месеци не добијају обрачунски лист – 
истиче Вулин. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/kad-nema-plate-odsecak-u-ruke-i-pravac-sud
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У последњем „Службеном гласнику Србије” објављен је Правилник о садржају обрачуна 
зараде, који ступа на снагу 4. септембра, по којем је тачно прописана форма, односно садржај 
обрачунског листића. У обрачунски листић морају бити наведени сви подаци о послодавцу, 
раднику, називу банке и рачуна на који му се исплаћује плата, подаци о којем обрачунском 
периоду се ради, о томе да ли се плата исплаћује у једном или више делова и датум одређен 
за исплату. У обрачунски листић морају бити унети часови редовног рада, рад на празник, рад 
ноћу, прековремени рад, сменски рад, часови годишњег одмора, боловања, породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета, неплаћеног одсуства, неоправданих изостанака, топли 
оброк, регрес, износ доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање 
и осигурање за случај незапослености. Мора се исказати и стопа пореза, износ пореских 
олакшица за плаћање пореза на зараду, износ и врста обустава... У члану 4 тог правилника 
истакнуто је да „ако послодавац на дан доспелости не исплати зараду, односно накнаду или је 
не исплати у целости, у обрачунски листић поред свега наведног, мора да стави потпис 
овлашћеног лица”. 

Љ. Малешевић 
Фото: Н. Стојановић 
 

 


