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Више пензионера него радника у чак 43 општине 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Клацкалица запослености по војвођанским општинама превагнула је на страну пензионера јер 
у чак 43 локалне самоуправе од 45 има мање оних који раде од оних који примају пензију.  
По подацима Републичког завода за статистику, у Војводини је на крају 2014. године било 
443.396 запослених. То су последњи подаци које је прошле недеље објавио РЗС, а података за 
прошлу годину још увек нема. Уколико се, као „мера” узму најновији подаци од 443.396 
запослених и пореде с бројем незапослених и пензионера у Војводини, више је него јасно да је 
број оних који имају радно место знатно мањи од броја оних који примају пензију или траже 
посао. Можда би новији подаци, да постоје, нешто слику и изменили, али промена свакако не 
би била значајнија. 
Проста рачуница је више него јасна: у Војводини, по подацима НСЗ-а, има 174.854 
незапослена, док по подацима Фонда за пензијско и инвалидско осигурање сваког месеца ту 
стиже 424.876 пензија. Када се саберу незапослени и пензионери, дође се до збира од 602.730 
особа наспрам којих стоји 443.396 оних који имају радно место и самим тим издвајају 
доприносе и за пензијско-инвалидско осигурање и за случај незапослености. Тек када се 
предоче ти статистички подаци, постаје јасно зашто се пензије сваког месеца у великом 
проценту дотирају из републичке касе. Но, чак и да се пореди само број запослених и број 
пензионера, резултати су поразни. Јер, тешко да доприноси 443.396 запослених могу бити 
довољни за 424.876 пензија, колико се сваког месеца исплати у Војводини, па макар оне 
просечно биле и 23.928 динара, колико су, по подацима Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање. 
Од 45 општина у Војводини само је у Новом Саду и Суботици број запослених већи од броја 
пензионера. У Новом Саду посао има 126.416 радника, а пензију прима 92.635 пензионера. 
Суботица има 35.957 радника и 33.818 пензионера. У свим другим војвођанским општинама, 
дакле у 43 локалне самоуправе, пензионери су знатно бројнији од радника. Примера ради, у 
Врбасу је 9.230 запослених и њихове плате су међу вишим у Војводини, али зато има чак 12.368 
пензионера, што значи да је та популација три хиљаде већа од радничке. 
Сличан однос је и у другим војвођанским општинама. У Сомбору има 18.670 радника и 20.467 
пензионера, док је у Апатину 7.016 пензионера и само 4.960 запослених. Оyаци, који су 
прошлог месеца све изненадили изузетно високом просечном платом већом од 60.000 динара, 
имају 5.338 радника и у исто време 6.773 пензионера. У Панчеву ради 28.032 радника наспрам 
44.184 пензионера, у Бачкој Паланци је 15.277 пензионера и 12.683 запослена, док је у Бечеју 
6.233 радника и 8.300 пензионера. 
Просечна плата у 2015. години највећа је у општини Вршац, али у њој је запослено 11.999 
радника и у исто време исплаћују се пензије за 17.008 пензионера. У Сенти је радника готово 
три пута мање него пензионера: посао има 5.670 људи, а пензију прима 15.732. Пензионери 
знатно „побеђују” и у Сремској Митровици јер их има 37.389, док у исто време радно место има 
15.972 људи, што је више него упола мање. У Зрењанину је 29.432 радника и 41.426 пензионера. 
Више пензионера прима пензије него што радника прима плату и у Кикинди: 19.586 пензија, а 
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13.679 плата. На 14.589 запослених у Старој Пазови „дође” 20.273 пензионера, док је у Бачкој 
Тополи 10.413 пензионера и 7.075 радника. 
Упоређивањем статистичких података, јасно је да општине које иначе имају нешто веће 
просечне плате имају заправо више пензионера. Пошто је реч о општинама које деценијама 
имају добру економску слику јер су многе од њих били јаки индустријски центри, јасно је и да 
су примања пензионера већа од војвођанског просека па су самим тим и издвајања из пензијске 
касе за њих виша. 
Када се висина просечне плате и висина просечне пензије „укрсте”, може се лако догодити да и 
ту пензионери „воде” с обзиром на то да су многи од њих радили у временима када су постојали 
велики комбинати који су редовно исплаћивали плате и плаћали доприносе на високе зараде. 
 
 
Минули рад мора да се заради 
Аутор:Е. Дн. 
 
Државни секретар Министарства државне управе и локалне самоуправе Дражен Маравић каже 
да је, што се тиче закона о платама, договорена већина кључних решења. Он додаје да је остало 
да се усагласи да ли ће се минули рад рачунати у оквиру коефицијента или посебно, те како ће 
се обрачунавати накнада за време боловања или годишњих одмора. 
Када је реч о минулом раду, он је поручио да нема говора о томе да неко то жели да укине. 
– Није реч о укидању минулог рада, него о жељи да зарада коју неко остварује мора да изрази и 
квалитет његовог рада, резултате – објашњава он и додаје да је свакако претпоставка да неко 
што дуже ради, ради све боље и да заслужује да буде плаћен више. – Сад се поставља питање да 
ли уграђујемо и минули рад у то вредновање рада или то раздвајамо као и до сада па се по 
аутоматизну некоме додаје одређени проценат плате зато што је дуго радио у систему. 
Једно од договорених питања је, како је навео, то да постоји јединствена основица која би 
служила томе да се пореде плате свих у јавном сектору, а друго да постоји распон плата између 
најмање и највеће од 1 : 7,5. Треће је, како је додао, да се плата одређује множењем основице с 
коефицијентима, док, како је приметио, „тренутно у систему постоји стотине коефицијената и 
десетине основица па је тешко поредити вредност нечијег рада”. 
– Пошто ће постојати јединствена основица и матрица с коефицијентима, ти коефицијенти ће 
заправо први пут изражавати све захтеве који постоје за нечијим радом на конкретном радном 
месту. Односно, која је стручна смена потребна, које искуство, које се одлуке доносе, колико су 
значајне... Циљ је да плате буду једнаке за једнак рад – истиче Маравић. 
Још није до краја договорено, навео је он, на који начин ће се минули рад у том систему 
изразити, као и обрачун зарада за време одсуства с рада због боловања или годишњег одмора, 
Када је реч о заради за време боловања или годишњег одмора, Маравић је рекао да је више реч 
о неспоразумима него о правом незадовољству. 
– Желимо да то буде уређено јасно и транспарентно, да рад буде вреднован на поштен начин. 
Сада тренутно постоје две опције па се негде за државне службенике наканада за боловање 
рачуна као проценат од основне плате, али исто тако постоји и систем да се рачуна просек 
зарада исплаћених у годину дана. То може да буде исто или различито, али је потребно да се 
одлучимо за један од та два система који би био одржив – рекао је он. 
Он је запитао, наводећи пример када радник има накнаду за дежурство или ноћни рад, да ли и 
то треба да се рачуна док је на боловању. 
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Зец: У Србији се негује партијско-тајкунски капитализам 
Извор:РТВ 
 
Професор економије др Миодраг Зец каже да Србија још увек није решила основне стратешке 
и геостратешке дилеме у ком правцу жели да се развија, те да је стога веома тешко дати одговор 
на питање у ком систему наша економија тренутно функционише – у капитализму, 
социјализму или нечем трећем. 
"Још нисмо решили дилему да ли желимо да идемо на исток или на запад, и да ли желимо 
капитализам или мислимо да социјализам у неком смислу може да функционише", изјавио је. 
Он за Радио телевизију Војводине објашњава да ни једно друштво, па ни наше, не може доћи 
до успеха ако су институције прављене декретом, већ оне морају да простекну из система 
вредности. 
"А, ако имате систем вредности који је само декларативно за капитализам, грађанско друштво 
и демократију, а нема стабилност својине и уговора, у ком људи имају страшан осећај да је 
суштина у редистрибуцији а не у стварању вишка, у ком држава непрекидно ревидира 
процедуре, где је лојалност много важнија од компетенције, ту онда имате мешовити, 
неодређени економски систем, као код нас", указује Зец. 
Он каже да тренутно живимо у форми антикомунистичког комунизма, уз неразјашњене 
дилеме да ли желимо либерални или социјални капитализам. 
"С друге стране, у пракси имамо партократски, државни капитализам, затим тајкунски и 
олигархијски капитализам, те транснационални капитализам где су посебно заштићене стране 
компаније", наводи саговорник РТВ-а. 
Додаје је да је капитализам који имамо начелно либералан, када се гледају радно 
законодавство или порези, али да је и социјалан у неким другим сферама. Зец указује на 
парадокс да наша држава, на пример, неће да уведе прогресивно опорезивање, а истовремено 
прогресивно опорезује пензије. 
"Дуго ће нам још требати да поставимо темеље и одредимо смер: институције настају 
временом. То је као она енглеска трава, посадиш је и онда је шишаш и заливаш 300 година на 
исти начин и тек онда добијеш оно што си желео. Држава је сложен производ а ми је у великој 
мери градимо без сазнања колико је то деликатно", истиче. 
Он додаје да је и успешност других земаља у транзицији разнолика. 
"У случају Источне Немачке једна држава је припала другој, није било транзиције у нови 
правни и финансијски поредак, па ни резултати нису велики. Постоје студије које кажу да 
треба да прође 25 година да генерације рођене у уједињеној Немачкој буду способне да остваре 
жељену ефикасност", каже. 
Зец указује да су средњоевропске земље биле релативно успешне у транзицији. 
"То су земље које су имале јако сећања на грађанско друштво, на систем вредности, где 
комунизам није разорио породицу, неке друге вредности, цркву, на пример. Те земље се 
ралативно успешно враћају у грађанско друштво и капитализам", додаје. 
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Он каже да је наш случај специфичан јер је овде потиснуто сећање на грађанско друштво, 
имали смо страховито јак утицај комунистичке партије и "народ је, једноставно, мишљења да је 
власт у партији, а не у држави или у институцијама". 
 

 
 

 
 
 
 
Штрајк Акредитационог тела Србије угрожава домаћу привреду 
Извор: Н1  
 
Већ недељу дана радници Актредитационог тела Србије су у штрајку. У Привредној комори 
упозоравају да, ако ресорно министарство под хитно не нађе решење, штрајк може да науди 
привреди Србије и да доведе у питање трговинске односе са земљама Европске уније. 
Од 41 запосленог 32 већ недељу дана штрајкује, са једним јединим захтевом - сменом в.д. 
директорке Милице Лукешевић. Радници једине институције у Србији која издаје међународно 
признату акредитацију за контролу робе кажу да се због њеног нестручног руковођења доводи 
у питање издавање акредитација. 
Тиме се нарушава и статус српског Акредитационог тела у очима Европских институција, 
објашњава радник у штрајку Милан Савић. “Акредитација је део првог поглавља о слободној 
трговини робе, да би се слободно вршила трговина робе мора свако акредитационо тело да буде 
део међународног акредитационог тела”, каже и Савић и додаје да би у супротном сва роба која 
улази и излази из земље морала поново да се контролише. 
Да тако нешто никако није могуће тврди в.д. директорка у свом одговору за Телевизију Н1. 
“Европска организација за акредитацију је на састанку у Бриселу једногласно прихватила моје 
именовање, 2014, без иједног додатног питања. Лажни су и наводи да постоји опасност да ће 
акредитационо тело бити суспендовано због моје нестручности”, тврди Милица Лукешевић. 
Ипак, привредници Србије забринути су због оног што се дешава у Акредитационом телу, јер 
вести о штрајку никако не могу да имају добар одјек у Европи. Нермина Љубовић из 
Привредне коморе Србије каже да евентуално губљење кредибилитета угрожава домаћу 
привреду. “Поставља се питање онда и валидности свих докумената која акредитациона тела 
издају за нашу робу и у питању су документи који прате нашу робу на тржишту”, подсећа 
Љубовић. 
У Привредној комори додају да би читав спор у што краћем року требало да реши 
Министарство привреде. Из тог министарства кратко поручују да се ради на превазилажењу 
проблема. 
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Укидају минули рад државним службеницима 
Аутор: Аница Телесковић 
 

 

Све примедбе на рачун Нацрта закона о систему плата у јавном сектору пале су на душу 
министра финансија Душана Вујовића. Тако Вујовићу спочитава да укида минули рад, смањује 
плате онима који оду на боловање и поручује лекарима да ако им се то не свиђа – „потраже 
другу државу”. Међутим, аутор овог прописа је министарка државне управе Кори Удовички. 
Како се догодило да је министар финансија постао главни кривац за закон који није писао? 
Тако што је сам Вујовић предложио решење које је много ригорозније од оног које је Удовички 
скројила. Све је почело на бурној ванредној седници Социјално-економског савета одржаној 
прошлог петка. Вујовић је тада оценио да би нацрт који је урадило Министарство државне 
управе и локалне самоуправе „пробио тврда буџетска ограничења”. Нацртом је предвиђено да 
се запосленом у јавном сектору који оде на боловање исплати 65 одсто просечне плате. Вујовић 
је, међутим, предложио да се 65 одсто рачуна само на основну плату без додатака. Дакле, без 
минулог рада, прековременог, ноћног рада, регреса... 
„Они који одлазе на годишњи одмор, добиће основну плату. Не могу да добијају дежурства, јер 
тај фонд за дежурства мора да остане неокрњен да би други могли да наставе да раде”, 
објашњавао је министар финансија гостујући на РТС-у. 
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„Политика” је истраживала каква је међународна пракса? И како се боловање обрачунава у 
другим земљама? Ни из Министарства државне управе и локалне самоуправе, али ни из 
Министарства финаснија нисмо могли да добијемо никакве податке о упоредној пракси. 
 
 
 
 

 
 
 

Јавне службе прете штрајком  
Аутор:Ј. Ж. С.  
 
Синдикати упозоравају владу да промени предлог закона о платама. Радничка удружења траже 
састанак са премијером и хитно решење 
ЗАПОСЛЕНИ у јавном сектору ступиће у штрајк уколико Влада не уважи њихове примедбе на 
текст закона о систему плата којим се умањује ниво достигнутих права гарантованих законом о 
раду и колективним уговорима. Радничка удружења су се тим поводом јуче обратила и 
премијеру Вучићу, уз очекивање да ће њихов захтев размотрити по хитном поступку и да ће се 
састати с њима како би пронашли најприхватљивије решење. 
Како "Новости" сазнају у Министарству финансија, консултације око предлога су у току и у 
наредних неколико дана очекује се коначан текст. 
- После вишемесечних преговора радне групе министар финансија Душан Вујовић је одбио 
предложени текст - кажу у Синдикату јавне управе. - Плате запослених, које су већ смањене за 
10 одсто, још ће се драстично умањити оспоравањем права на минули рад, топли оброк, регрес, 
коришћење годишњег одмора. 
Савез самосталних синдиката Србије сматра да "министар финансија жели да дезавуише 
јавност", како кажу, у намери да, "по налогу Светске банке, протури закон о систему плата 
запослених у јавном сектору који дискриминише запослене и умањује им права по основу 
Закона о раду". 
- Покушавши да се одбрани од аргументованих чињеница на које је указао наш синдикат, 
министар износи низ нетачних тврдњи, чиме је, по ко зна који пут, увредио све запослене у 
Србији - кажу у СССС.  
Министров предлог даје мања права него што је прописано законом о раду, што је апсолутно 
неприхватљиво за наш синдикат и запослене у јавном сектору, који су тиме дискриминисани у 
односу на остале запослене. 
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Превремена пензија на поправном? 
Извор: РТС 
 
Иницијативу синдиката да се преиспита законско решење о превременим пензијама и 
примени казнених поена подржава Социјално-економски савет. Основни захтев је да умањење 
пензија не буде трајно. Надлежнима следи ново прерачунавање ефеката пензијског закона. 
Да превремена пензија оде на поправни, најважније је онима који због стечаја или лоше 
приватизације из предузећа одлазе после деценија рада, са малим шансама за ново запослење. 
"У овој фабрици сам провео 40 година и шест месеци радног стажа. Остала је једина могућност 
да идемо у ту превремену пензију, иако није била наша жеља, због умањења саме пензије", 
каже бивши радник "Будимке" Радомир Матић. 
Умањена пензија мушкарцу следи ако нема 65 година живота, а жена 61. Сваки недостајући 
месец смањује је 0,34 одсто. То не важи једино ако неко има 45 година стажа. 
"Наш предлог је да се то преиспита и да се сукцесивно сваке године трајни проценат умањења 
скине за оне године колико човек напуни година старости", каже Љубиша Несторовић из 
Савеза самосталних синдиката. 
Тако би од тренутка када достигне прописане године старости, свако примао пуну пензију. 
Према подацима фонда, у првој години примене казнених поена, оклевало се са одласком у 
старосну пензију. 
"Неспорно је да је у 2015. години број поднетих захтева био мањи, број лица која су остварила 
право на пензију је мањи за неких 23 до 24 одсто", каже Владимир Станковић из Сектора 
остваривања права Фонда ПИО. 
Намера реформског закона и била је да се пензионисање одложи, процењивало се да ће 
казнени поени за десет година примене – буџету уштедети 185 милијарди динара. Има ли 
простора за нову рачуницу надлежни тек треба да одлуче, али предлог траже и од оних који би 
да се закон мења. 
"Са свим оним ефектима и анализама који треба да буду у саставу те иницијативе, и онда ће се 
Министарство рада као ресорно министарство изјаснити о томе", каже помоћник министра за 
рад Зоран Лазић. 
Да ли ће превремена пензија постати и привремена, за сада нико не може да каже. Зна се да је у 
такву пензију отишло око 8.000 људи, чак четвртина њих има максимално, трајно умањење 
пензије од 20,4 процента. 
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"Приватизују бање па их претворе у спа центре" 
Извор: Бета  
Ниш -- Представници синдиката осам рехабилитационих центара из Србије не мире се са 
најављеном приватизацијом тих центара.  
Они ће се састати у Врњачкој бањи како би договорили даље кораке синдикалне борбе, рекао је 
председник синдикалне организације Института за лечење и рехабилитацију "Нишка бања" 
Предраг Миладиновић.  
Он је подсетио да су се представници Нишке, Рибарске, Врањске и Сијаринске бање, Сокобање, 
завода "Врдник", "Чигота" и "Меркура" почетком месеца већ састајали истим поводом, а на 
сутрашњи састанак позвали су и министра здравља Златибора Лоначара и министра привреде 
Жељка Сертића.  
"Желимо да министрима предочимо да су сва бањска лечилишта код нас и у земљама у 
окружењу након приватизације уништена или претворена у велнес и спа центре", изјавио је 
Миладиновић.  
Према његовим речима, представници синдиката тражиће од министара да се поступак 
приватизације рехабилитационих центар заустави и тиме спречи њихово сигурно уништавање.  
Он је нагласио да се очувањем бањскиих лечилишта штите интереси грађана и њихово право 
на рехабилитацију.  
"Бањска лечилишта не представљају луксуз, она помажу да се сачува здравље становништва, 
чиме је и држава на добитку", рекао је Миладиновић.  
Приватизација бањских лечилишта, додао је он, не може се правдати намером да се државна 
каса растерети, јер лечилишта доносе приходе у буџет.  
"На списку за приватизацију налазе се бањски центри који добро послују и који имају очуване 
смештајне и здравствене капацитете. Приватизацијом каква се најаваљује сви ти капацитети 
били би продати испод цене", упозорио је Миладиновић.  
У осам реахабилитационих центара чији су синдикати започели борбу против приватизације 
запослено је око 2.000 људи.  
Према ранијој најави министра привреде Жељка Сертића, приватизација бања и специјалних 
болница у Србији поново ће бити покренута средином 2016. године, а њихова продаја очекује се 
крајем године. 
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