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Зараде у јавном сектору: Исте плате за све ћате 

С. Лакић  

Сви државни службеници на истим радним местима од средине наредне године имаће исте 

плате. 

Министарство дражавне управе и локалне самоуправе завршило је Закон о систему плата 

запослених у јавном сектору и послало га на мишљење осталим министарствима. Његовим 

усвајањем, које се очекује на пролеће 2016, створиће се услови за доношење нових аката који 

ће укинути досадашњу праксу да се за исти посао у министарству или државној агенцији 

добијају различите плате. 

Примери да кафе куварице по државним агенцијама зарађују и по 45.000 динара, а њихове 

колегинице у министарствима и до 15.000 динара мање, практично ће отићи у историју. Више 

неће бити могуће ни да запослени са факултетима који обављају сложене послове у неким 

државним управама имају мање плате од радника са средњом школом у другим деловима 

јавног сектора. 

 Ови прописи се односе на службенике у Влади, Скупштини, министарствима, полицији, 

Војсци, државним агенцијама и установама 

У државној управи тренутно има око 1.150 послова и они ће до априла ове године, у “каталогу 

радних места” Министарства државне управе, бити сведени на мање од 750. 

- Намера је да се за исти посао без обзира на то да ли се ради у министарству, државној 

агенцији или институцији, добија иста плата. Тако ће, рецимо, сви правници или економисти 

бити у истој категорији. Раније се њихова месечна зарада разликовала и по 30.000 до 40.000 

динара. Новим законом се стаје на крај разрађеној шеми по којој је у појединим установама за 

радно место возач постојало три категорије: “возач економ”, “возач курир” и “возач”, а 

коефицијенти за њихове позиције су различити - каже наш саговорник. 

Током 2016. очекује се и закон који ће утврдити колике плате ће имати возачи, курири, 

економисти, правници. За сада је познато да ће коефицијенти бити 1:7,5 што значи да би 

минимална плата требало да буде око 22.000 динара, а максимална око 165.000 динара. 

http://www.blic.rs/vesti/ekonomija/zarade-u-javnom-sektoru-iste-plate-za-sve-cate/jlnxdcb
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Прописи ће овај пут заобићи запослене у јавним предузећима, али је план у Немањиној 11 да у 

току наредне године уреде и овај сектор. 

Завршена јавна расправа 

Министарка за јавну управу и локалну самоуправу Кори Удовички потврдила је за "Блиц" да је 

јавна расправа о закону који регулише плате у јавном сектору завршена и да се очекују 

мишљења других министара. 

- Главна промена биће увођење платних група које ће послужити да се постави јаснија разлика 

између напредовања која се постижу побољшањем учинка рада и стицањем искуства у односу 

на то када заиста прелазите на сложенији и одговорнији посао - истакла је Удовички. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/ipma_vise_nema_ocekuje_se_otvaranje_stecaja.4.html?news_id=313776 

ИПМ-а више нема, очекује се отварање стечаја 

АУТОР: Ј. Б. К. 

Мајдампек - Основана пре четири деценије "Златара Мајданпек" била је прва од три фабрике 
које су годинама чиниле Индустрију за прераду метала Мајданпек и не тако тако давно, пре 
петнаестак година "Златара" у Мајданпеку и Фабрика електропроизвода и Мегапласт у Доњем 
Милановцу запошљавали су више од две хиљаде радника и својим производима била познати и 
на западном тржишту. 
Данас, један од привредних гиганата општине Мајданпек чека отварање стечаја јер за 263 
радника Индустрије за прераду метала Мајданпек нема првог радног дана у овој 2016. години, 
с обзиром да је за њих последњи дан у претходној години био и последњи дан у ИПМ. Наиме, 
они су се 31. децембра 2015. раздуживали на својим радним местима раскинувши радни однос 
у том предузећу. 

Као и њихове колеге јесенас, добили су припадајуће отпремнине према социјалном програму 
које је 25. децембра одобрило Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања. За тај, последњи у низу спроведених социјалних програма у мајданпечкој Индустрији 
за прераду није се пријавило свега петоро од 268 преосталих радника, а за оне који су 
одлучили да иду одобрени социјални програм износио је нешто више од 160 милиона динара. 

Отварањем стечаја у овом мајданпечком предузећу укупан број изгубљених радних места у 
овој општини је значајно повећан. - Нажалост ситуација са ИПМ се није одвијала онако како 
смо ми у локалној самоуправи прижељкивали и надали се. С друге стране, мислим да ту још 
увек није све завршено и да постоје шансе да се нађе решење за ИПМ - изјавио је председник 
општине Мајданпек Дејан Вагнер, по коме је губитак сваког радног места за сваку општину у 
Србији, тиме и за Мајданпек огроман проблем. Са таквим ставом слаже се и председник Већа 
Самосталног синдиката за општине Мајданпек, Кладово и Неготин Дејан Матејевић, 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/ipma_vise_nema_ocekuje_se_otvaranje_stecaja.4.html?news_id=313776
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подсећајући на немали број изгубљених радних места у мајданпечкој општини само у прошлој 
години. 

- Изгубљена су радна места у општини, а без повећања броја запослених у реалном сектору. 
Не треба заборавити да је било отпуштања запослених који су проглашени за технолошки 
вишак у Фабрици бакарних цеви, па ИПМ у коме је било 320 радника, тако да смо 2015. 
завршили са око 500 мање радних места у привреди - рекао је Матејевић. 

Мада су овогодишњи покушаји приватизације, објављена су иначе два јавна позива за продају 
имовине са више пута продужаваним роковима, били неуспешни, постоји нада приватизације 
из стечаја. Незванично, упућени у ситуацију кажу да су се последњих дана прошле године 
појављивали потенцијални купци, што могућност да ће се Индустрија за прераду Мајданпек 
ипак приватизовати, радити и запошљавати чини извеснијом. 

http://www.danas.rs/danasrs/dijalog/penzioneri_kao_opozicija_svakoj_vlasti.46.html?news_id=313771 

Пензионери као опозиција свакој власти 
ЛИЧНИ СТАВ 

АУТОР: ГРАДИМИР ИВАНИЋ 

Будући чланови Синдиката пензионера, обраћам се вама који сте градили и изградили не само 

ову велику општину, већ и овај град и ову државу! Дозволите ми да на овом скупу кажем 

неколико речи о онима који су издали пензионере, онима који су изневерили наше наде, 

изневерили дата обећања, али и сами себе, онима који су омогућили крађу од преко 700 

хиљада пензионера у Србији, јер су сви одреда учествовали у доношењу неуставног и 

злогласног Закона о привременом начину исплате пензија, а пре свега да се изјасним о 

Партији уједињених пензионера - како се лажно представља ова организација. 

Свима нама постало је јасно, посебно пре нешто више од годину дана, да је ПУПС клика 
одвојена од стварности, довољна сама себи, што је и сврха постојања њихове такозване 
"партије" створене да би сопственој врхушки, њиховим породицама, деци, унуцима и 
пријатељима обезбедила што лагоднији живот. Ради привлачења гласача за коалицију којој 
припадају, у почетку су говорили о пензијама као стеченом праву, као личној својини сваког 
пензионера, да би касније, кад је то стечено право оспорила СНС, уз коју се шлепају на 
власти, почели да као папагаји безобразно понављају да су пензије редовне, као да су нам они 
то омогућили и као да пензије нису и раније биле редовне. Као и свака клика, ради очувања 
својих привилегија, постали су апологети највеће партије надајући се да ће се уз њу хефтати и 
на следећим изборима, јер се СПС-у, преко чијих леђа су се домогли разних привилегија, 
позиција у власти већ неколико пута опасно заљуљала и постала неизвесна. Уз ПУПС, 
пензионери су постали само бројеви, људи бројеви, које уочи избора треба лажним 
обећањима преварити и навући их да у што већем броју гласају за њих. Јер, после избора ми 
људи бројеви њима више нисмо потребни. 

Ни Влади, ни странкама ми нисмо потребни, бар не у садашњем броју: Јер оптерећујемо 
републички буџет из кога се, наводно, финансира ПИО фонд са преко 40 одсто недостајућих 
пара; Јер правимо гужву по геронтолошким центрима, старачким домовима, чекаоницама 
разних амбуланти и здравствених установа, па самим тим правимо и велике трошкове 

http://www.danas.rs/danasrs/dijalog/penzioneri_kao_opozicija_svakoj_vlasti.46.html?news_id=313771
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узимајући бесплатне лекове са позитивне листе; Јер се мувамо по градским улицама и 
стварамо гужву по трамвајима и аутобусима ГСП; Јер оптерећујемо социјалне фондове, а неки 
од нас и народне кухиње; Јер неки од нас претурају по контејнерима и брукају државу на 
њеном славном путу ка ЕУ... 

Нас таквих пензионера - људи бројева - одрекли су се и ПУПС и све странке на власти, а 
одрећи ће се и ове у опозицији - кад буду дошле на власт. И шта нам остаје? Остаје нам да се у 
што већем броју укључимо у Синдикат пензионера, организацију која је синдикална, а не 
страначка, организацију која не жели да буде у власти, али која хоће да као релевантна снага 
својом бројношћу и масовношћу утиче на ту власт и да странке и партије подсећа шта је 
записано у њиховим програмима, посебно оне који се наводно залажу за социјалну правду као 
што су Дачићев - СПС, Вулинова - Партија социјалиста, Љајићева - Социјалдемократска партија 
Србије и наравно Кркобабићев - ПУПС. Остаје нам да се што масовније укључимо у овај 
синдикат, како би заштитили сами себе, јер више нема никога у кога бисмо се могли поуздати. 
Да будемо латентна опозиција свакој власти, без обзира које је странке буду сачињавале. Све 
набројане партије и странке издале су пензионерско гласачко тело. Ниједним амандманом 
нису покушали да утичу на доношење неуставног Закона о отимању дела наших пензија. А 
могли су бар да траже да се примена овог закона ограничи. Да се бар зна колико ће да траје 
његова привременост која као реч постоји у наслову овог закона. 

Ћутали су као заливени, јер су водили рачуна о себи и својим личним интересима, а не о 
пензионерима чије су гласове својевремено добили. Зато је на нама да их на следећим 
изборима - оловкама казнимо за оно што су нам урадили, због тога што су нас оџепарили, што 
су упропастили и даље упропашћавају наш живот и наше здравље, наш ПИО фонд у кога смо 
деценијама улагали сопствене паре. Једина снага која нам је преостала јесте наш глас и наш 
синдикат. 

ПУПС има у Народној скупштини Републике Србије 12 посланика од којих се нико никада за ове 
две године од како су у законодавној власти није јавио за реч, ни по једном питању и ни по 
једном закону. У ствари, извињавам се. За реч се у парламенту јавио само један ПУПС-ов 
посланик, чини ми се из Ниша, да се пожали како у скупштинском ресторану дува промаја. 

*Аутор је потпредседник УСПС, а текст је уводна реч на недавној оснивачкој скупштини 
Синдиката пензионера Новог Београда 
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Радницима пропалих фирми повезано 2.479 
година стажа 
 

И ове године пензије ће бити редовне, а њихова редовност обезбеђена је финансијским 
планом Фонда ПИО за 2016, рекла је директорка фонда Драгана Калиновић, уз напомену 
да је захватање за пензије из државне касе све мање. Фонд, указала је Драгана Калиновић, 
бележи позитивне резултате, о чему сведочи податак да су у 2015. за пет одсто повећани 
приходи од доприноса у односу на 2014. годину. 

Повећање изворних прихода значи мање захватања из државне касе, па како је уплаћено 15 
милијарди динара више за доприносе, из буџета је повучено 9,8 милијарди динара мање за 
пензије и друга давања. На нивоу године, нагласила је Драгана Калиновић за   Танјуг  , у 
укупним приходима Фонда, који износе 579,6 милијарди, изворни приходи, односно наплаћени 
доприноси за пензијско и инвалидско осигурање, учествују са преко 61 одсто, а дотације 
Републике смањене су са 44,2 одсто у 2014. години на 37,3 одсто у 2015. 

- То значи да је све мање буџетских средстава потребно да би се обезбедила укупна средства 
потребна за редовну исплату пензија - рекла је Драгана Калиновић .Истовремено, како је 
рекла, укупни приходи и расходи Фонда за 2016. годину планирани су у износу од 590,3 
милијарди динара и виши су за 1,8 одсто у односу на 2015. годину. 

Она је навела да је Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање до краја 2015. 
поднето 220 захтева за повезивање стажа за 7.755 радника, од чега највише за раднике 
предузећа у стечају, и да је за те намене до сада је издвојено 154 милиона динара. По њеним 
речима, до 25. децембра прошле године поднет је 151 захтев за предузећа у стечају - за 6.808 
радника, 64 захтева субјеката приватизације - за 914 радника и пет захтева предузећа за 
професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом - за 33 радника. 

- До сада је повезан стаж по захтеву 83 предузећа, за 923 запослених, а укупно је повезано 
2.479 година, 10 месеци и шест дана стажа, у укупном износу од око 154.363.528 динара”, 
рекла је Калиновић.Директорка Фонда навела је и да је циљ Фонда у 2015. био између 
осталог, приближавање корисницима и осигураницима, а да ће се са тиме наставити и у овој 
години. 

- Почетком 2015. у ПИО фонду основан је контакт центар захваљујући коме је за 11 месеци 
рада одговорено на више од 45.000 питања грађана. На сајту фонда осигураницима и 
корисницима су доступни и нови веб сервиси, којима је значајно унапређено електронско 
пословање - рекла  је директорка Фонда. По њеним речима, важно је отварање две локације 
за медицинско вештачење, у Пријепољу и Неготину, што је, олакшало корисницима из 
удаљенијих места одлазак на лекарске прегледе ради вештачења радне способности, а у 
плану је отварање још испостава у наредној години. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/radnicima-propalih-firmi-povezano-2479-godina-staza
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ПИО Фонд иначе месечно прими око 40.000 захтева за пензионисање, од чега је 9.000 за 
старосну, инвалидску и породичну пензију, што је на прошлогодишњем нивоу. Повећање броја 
захтева на шалтерима Фонда примећено је тек последње седмице 2015, што је се и очекивало 
имајући у виду да се мењају услови за пензионисање. 

Драгана Калиновић истакла је да јепобољшана ажурност, односно доношење решења у 
законском року и да је тај процес сада на нивоу од 92 одсто. 
- Преосталих осам одсто захтева, који се не реше у законском року до 60 дана није резултат 
неактивности, већ објективних околности на које Фонд не може да утиче, као што су 
неплаћени доприноси за све периоде осигурања, затим потврђивање стажа у другим државама 
у којима је осигураник имао стаж и слично У наредној години решиће се и проблем војних 
пензионера, а за исплату разлике по основу ванредног усклађивања пензија професио- 
налних војних лица и њихових наследника у Фонд је до сада стигло 35.000 захтева - рекла је 
Драгана Калиновић. 

То значи да је тај број војних пензионера ушао у процедуру вансудског поравнања и њима ће 
припадајућа разлика бити исплаћена једнократно током јануара 2016. године. 

Љ. М. 
Имамо 1.733.308 пензионера 
У Србији, према последњим подацима, има 1.733.308 пензионера. Од тог броја, највише је 
старосних пензионера - 61,24 одсто, 314.121 чине инвалидски пензионери - 18,12 одсто и док 
је 357.726  корисника породичних пензија 20,64 одсто. Просечна пензија свих корисника 
износи 23.165 динара, с тим што је просечна пензија старосних пензионера 24.884 динара, 
инвалидских 23.398 динара и породичних 18.740 динара. Према категорији осигураника, у 
укупном броју пензионера 1.451.178 је из категорије запослених, с просечном пензијом од 
24.921 динара, 80.320 из категорије самосталних делатности, с просечном пензијом од 23.687 
динара, а пољопривредних с просечном пензијом од 10.336 динара је 201.810. 

 

 

 


