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"Обећали укидање пенала пензије, па ништа" 
Извор: Бета  

 
Београд -- Председник Савеза самосталних синдиката Љубисав Орбовић затражио је од 
премијерке Ане Брнабић да укине казнене поене за одлазак у превремену старосну пензију.  
Орбовић је у писму упућеном премијерки навео да је изменама Закона о пензијском и 
инвалидском осигурању из 2014. године додатно погоршан положај пензионера јер је 
предвиђено да се износ превремене старосне пензије одређује на исти начин као и старосна 
пензија, с тим што се она трајно умањује за 0,34 одсто за сваки месец пре навршених 65 година 
живота.  
Синдикат је подсетио да је владином Социјално-економском савету упутио иницијативу за 
трајно укидање казнених поена у случају превремене старосне пензије, односно да пензионери 
када напуне 65 година старости примају пун износ стечене пензије.  
"Упркос позитивној одлуци Социјално-економског савета, али и обећања тадашњег 
председника Владе, а садашњег председника државе Александра Вучића да ће та неправда 
према најстаријим грађанима бити исправљена, до обећане измене није дошло, па држава и 
даље свакодневно кажњава оне који одлазе у превремену старосну пензију", наводи се у писми 
Орбовића. 
 

 
 

 
 
СССС: Укинути казнене поене за превремене пензије 
Извор:Танјуг 

 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић затражио је данас од 
председнице Владе Србије Ане Брнабић да се "прекине кажњавање грађана који одлазе у 
превремену старосну пензију". 
Орбовић је у писму премијерки навео да је СССС упутио Социјално економском савету Србије 
иницијативу за измену и допуну Закона о пензијском и инвалидском осигурању из 2014. како 
би, каже, били трајно укинути казнени поени у случају превремене старосне пензије, односно 
да пензионери када напуне 65 година старости примају пун износ стечене пензије. 
Како је саопштио тај синдикат, Орбовић подсећа да је изменама у Закону о пензијском и 
инвалидском осигурању из 2014. године додатно погоршан положај пензионера након што је 
усвојено решење у члану 70а. 
Тим чланом је, додаје, дефинисано да се "висина превремене старосне пензије одређује на исти 
начин као и висина старосне пензије, с тим што се износ тако одређене пензије трајно умањује 
за 0,34 одсто за сваки месец пре навршених 65 година живота". 
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Орбовић: Укинути казнене поене у случају превремене пензије 
Извор: Танјуг 
 
Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић затражио је од 
председнице Владе Србије Ане Брнабић да се "прекине кажњавање грађана који одлазе у 
превремену старосну пензију". 
Орбовић је у писму премијерки навео да је СССС упутио Социјално-економском савету Србије 
иницијативу за измену и допуну Закона о пензијском и инвалидском осигурању из 2014. како 
би, каже, били трајно укинути казнени поени у случају превремене старосне пензије, односно 
да пензионери када напуне 65 година старости примају пун износ стечене пензије. 
Како је саопштио тај синдикат, Орбовић подсећа да је изменама у Закону о пензијском и 
инвалидском осигурању из 2014. године додатно погоршан положај пензионера након што је 
усвојено решење у члану 70-а. 
Тим чланом је, додаје, дефинисано да се "висина превремене старосне пензије одређује на исти 
начин као и висина старосне пензије, с тим што се износ тако одређене пензије трајно умањује 
за 0,34 одсто за сваки месец пре навршених 65 година живота". 
 
 
 

 
 

Орбовић: Укинути казнене поене у случају превремене пензије  
Извор:Танјуг 

 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић затражио је данас од 
председнице Владе Србије Ане Брнабић да се "прекине кажњавање грађана који одлазе у 
превремену старосну пензију". 
Орбовић је у писму премијерки навео да је СССС упутио Социјално економском савету Србије 
иницијативу за измену и допуну Закона о пензијском и инвалидском осигурању из 2014. како 
би, каже, били трајно укинути казнени поени у случају превремене старосне пензије, односно 
да пензионери када напуне 65 година старости примају пун износ стечене пензије. 
Како је саопштио тај синдикат, Орбовић подсећа да је изменама у Закону о пензијском и 
инвалидском осигурању из 2014. године додатно погоршан положај пензионера након што је 
усвојено решење у члану 70а. 
Тим чланом је, додаје, дефинисано да се "висина превремене старосне пензије одређује на исти 
начин као и висина старосне пензије, с тим што се износ тако одређене пензије трајно умањује 
за 0,34 одсто за сваки месец пре навршених 65 година живота". 
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ЛЕКАРУ СПЕЦИЈАЛИСТИ 8.000, ПРОФЕСОРУ 5.000 ДИНАРА Ово су 
износи зарада у јавном сектору од 1. јануара (ТАБЕЛА)  
Аутор:Марко Ташковић 
 
Готово сви запослени у јавном сектору и пензионери једва чекају Нову годину - од 1. јануара ће 
им плате бити повећане за пет до 10 одсто, а пензије ће бити веће за пет одсто. 
Према најавама премијерке Ане Брнабић, многи запослени у државним службама имаће чак и 
веће плате него пре смањења 2014. године. Највише разлога за радост имаће учитељи, 
наставници, васпитачи, научници, запослени у социјалним службама, лекари, медицинске 
сестре којима ће зарада бити повећана 10 одсто. Толико повећање имаће и запослени у војсци, 
полицији и у службама безбедности, судовима, тужилаштву, установама за извршење 
кривичних санкција, култури и пореској управи. Ипак, у просвети нису нарочито срећни због 
мера фискалне консолидације. Тако председник Форума београдских гимназија Александар 
Марков сматра да је повећање од десет одсто заправо враћање плате на старо. 
- Тренутно је просечна плата у просвети, када се узме у обзир и техничко особље, око 41.000 
динара. Професори имају између 44.000 и 45.000 до 50.000 динара, у зависности од стажа и 
старешинства. После смањења из 2014, добили смо повећање од два до три одсто и сада ово па 
смо се полако вратили на стари ниво. Очекујемо да следеће године добијемо још једно 
повећање јер сматрамо да је реална плата професора 65.000 динара - објашњава Марков. 
Професорима враћене старе плате, очекују повећање следеће године, кажу просветари  
За запослене у администрацији, стручним служама министарства и у Скупштини Србије 
повећање ће бити пет одсто. 
Министар одбране Александар Вулин изјавио је да ће припадници Министарства одбране и 
Војске Србије од 1. јануара наредне године имати плате веће него икада. Како је рекао, у 
октобру 2014. године, пре смањења плата, професионални војник имао је плату 34.611 динара, 
док ће од јануара наредне године примати 39.216 динара. 
- Заставници ће, уместо 47.262 динара пре смањења, имати плату 54.903 динара, а 
потпуковници, уместо 74.590, примаће 87.350 динара - рекао је Вулин. 
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За запослене у администрацији, стручним служама министарства и у Скупштини Србије 
повећање ће бити пет одсто. 
Професор на Факултету политичких наука Зоран Стојиљковић истиче да је повећање плата и 
пензија у јавном сектору било неминовно. 
- Пре три године запосленима у државним службама и пензионерима узето је нешто мање од 
400 милиона евра и сада им је то скоро па враћено. Нажалост, и са тим повећањем минимална 
зарада ће бити мања од 200 евра, што је мање од месечне потрошачке корпе. Зато би требало 
размишљати о другим мерама очувања буџетске стабилности као што је редуковање субвенција 
страним компанијама у земљи и већа борба против корупције. На тај начин би се сачувало пет-
шест пута више новца него линеарним смањивањем плата и пензија - сматра Стојиљковић. 
Пензионерима и 5.000 у новембру  
Пре повећања пензије од пет одсто од 1. јануара, пензионери ће у новембру добити и 
једнократну помоћ од 5.000 динара. Како је рекла премијерка, 90 одсто пензионера ће од идуће 
године имати примања већа него пре новембра 2014. године, 
- Већа примања осам одсто имаће 60 одсто пензионера у односу на пензије из 2014. године - 
рекла је Брнабићева. 
 
 

Пензионисани радници МУП:Поздрављамо повећање пензија  
Извор:Танјуг 

 

Удружење пензионисаних радника Министарства унутрашњих послова Србије истакло је данас 
да поздравља најављено повећање пензија од 1. јануара за пет одсто и саопштило да пружа 
пуну подршку одговорној политици коју воде Влада Србије са премијерком Аном Брнабић и 
председник Србије Александар Вучић. 
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- Изузетно смо задовољни најавама о повећању пензија. Пензионери МУП-а су и до сада 
подржавали економску политику Владе и председника Србије. Нарочито желимо сада да дамо 
подршку када су се мере које су предузимане показале као оправдане - навео је председник УО 
Удружења пензионисаних радника МУП-а Владимир Алексић у писаној изјави достављеној 
Тањугу. 
Алексић је истакао да је најављено повећања пензија добар показатељ да одговорна економска 
политика Владе и мере штедње које се спроводе дају конкретне резултате. 
Додао је да ће Влада Србије и председник Александар Вучић увек наилазити на подршку 
Удружења када воде рачуна о најстаријој популацији. 
Како је најављено, пензије ће бити повећане за пет одсто од 1. јануара, а свим пензионерима ће 
у наредних месец дана бити исплаћен и једнократни износ од 5.000 динара. 
 
 

Михајловић: Закон о родној равноправности треба да буде усвојен што 
пре, чекамо Министарство за рад  
Извор:Бета, Танјуг 

 

Економско оснаживање жена један је од најважнијих начина решавања проблема жена и 
побољшања њиховог положаја у друштву, изјавила је данас потпредседница Владе Србије и 
председница Координационог тела за родну равноправност Зорана Михајловић. 
Она је у Београду отворила регионалну конференцију о женском предузетништву у Србији, 
Црној Гори и Босни и Херцеговини. 
“ Данас ћемо говорити о конкретним мерама, шта смо урадили, а шта још можемо да урадимо 
да економски оснажимо жене” , рекла је она наводећи да то није само питање финансирања 
већ и начина улагања новца. 
Михајловић је подсетила да се од укупног броја жена у Србији, њих 31 одсто бави 
предузетништвом. 
На питање да ли је задовољна резултатима у вези са побољшањем положаја жена у Србији и 
њиховим укључивањем у област предузетништва, Михајловић је рекла да је поносна што се у 
Србији последњих година о томе све више говори. 
“ На последњим и претпоследњим изборима први пут су се све странке посебно обраћале 
женама и говориле о оснаживању њиховог положаја, што раније није био случај” , рекла је 
Михајловић. 
Она је додала да је поносна и на формирање Координационг тела за родну равноправност јер је 
то, како сматра, важна институција која треба да повеже сва министарства. 
Убрзати доношење Закона о родној равноправности 
Она је истакла да треба да се убрза процес доношења Закона о родној равноправности. 
“ - Без обзира на све разговоре и покушаје да се тај закон у јавности представи као јако лош 
сматрам да је он база ако хоћемо да причамо о економском оснаживнају жена и њиховом 
укључивању у политички и друштвени живот”  - рекла је Михајловић и додала да се о закону 
чека мишљење Министарства за рад. 
Градски менаџер Горан Весић је изразио задовољство што се регионална конференција о 
женском предузетништву одржава у Београду наводећи да је то прилика да се покаже шта је 
Град Београд урадио за женско предузетништво. 
Он је подсетио да је Град прошле године одвојио пет милиона динара за подршку женама 
предузетницама и додао да је највећа сума коју је једна компанија могла да добије износила 
500.000 динара. 
И женама са села потребна породиљска накнада  
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Иницијатива да све жене које живе на селу остваре право на породиљску накнаду предата је 
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, изјавила је данас 
потредседница Владе Србије и председница Координационог тела за родну равноправност 
Зорана Михајловић и додала да се чека да се то у пракси реализује. 
Она је новинарима у Београду истакла да положај жена у Србији није лак, али да је положај 
жена на селу још тежи. 
- Оно што ја могу да урадим јесте да тему о породиљској накнади много пута поновим и 
иницирам и на Влади - додала је Михајловић. 
Град Беоргад издвојио десет милона динара за женско предузетништво 
Градски менаџер је рекао да је у августу ове године расписан нови тендер и да су средства за 
женско предузетнишво дуплирана. 
“ Издвојили смо десет милиона динара и позивамо све компаније које испуњавају услове да се 
пријаве. Највиша сума коју једна компанија може да добије износи миллион динара” , рекао је 
Весић. 
Он је додао да ће се, на предлог Савета за родну равноправност Града Београда, Европска 
повеља о родној равноправности наћи на једној од будућих седница Скупштине града Београда. 
Министар рада и борачко-инвалидске заштите у Влади Републике Српске Миленко Савановић 
је рекао да је та влада 2012. године донела програм активности за женско предузетништво. 
“ Влада Републике Српске је максимално опредељена и учиниће све да овај програм ојача како 
би жене ставили на место које им припада, а то је да буду равноправне и имају једнаке шансе 
јер су оне мајке и заслужују додатно поштовање од свих нас који се бавимо јавним радом” , 
закључио је Савановић. 
 

 

 
 

Професорима повишица 4.500 динара, а ћатама 2.550 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
БЕОГРАД: Више нема нагађања: плате у јавном сектору од јануара наредне године биће веће 

пет, односно десет одсто.  

Добри фискални резултати у овој години омогућавају повећање плата и пензија, а судећи по 
процентима колико ће бити увећане, то је више него што је Фискални савет Србије израчунао 
да је економски оправдано, а мање од онога што су многи запослени прижељкивали, с обзиром 
на то да им је новембра 2014. године зарада смањена десет одсто. Пошто су током прошле и ове 
године ипак добијали неколико процента веће плате, и најављено повећање значиће да ће од 
јануара наредне године ипак имати више него што су имали новембра 2014, а део јавног 
сектора ће бити на нивоу те зараде. 
Министар финансија Душан Вујовић тврди да повећања плата нису могла бити већа јер су 
договорена у складу с пројекцијама БДП-а за наредну годину, а да се при том не доведу у 
питање кључни параметри макроекономске стабилности. Повишицу од десет одсто добиће 
запослени у школству, здравству, социјалним службама, предшколским установама, судовима 
и тужилаштвима, Војсци, полицији, безбедносним службама, установама за извршење 
кривичних санкција, култури и Пореској управи. У исто време, запослени у државној 
администрацији и министарствима од почетка наредне године имаће плате увећане пет одсто. 
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Одговарајући на питање шта је утицало на то да запослени у администрацији добију повећање 
од пет одсто, док је лекарима, учитељима, наставницима, полицији, војсци повећање десет 
процената, министар Вујовић је одговорио да су при одлучивању о висини поваћања узети у 
обзир сви фактори који се односе на сложеност посла, његову ризичност и обим, као и 
квалификације, те да је зато предложено „нијансирано” повећање плата у јавном сектору. 
– Детаљи о томе биће саопштени конкретним мерама и одлукама Владе, које ће бити саставни 
део буџета за наредну годину – указао је Вујовић. 
Када повећање стиже? 

Ваља подсетити на то да је прошле године Влада Србије у децембру усвојила измене Закона о 
буџетском систему којим су плате и пензије повећане и када је утврђено да се оне повећавају од 
јануара 2017. године. Но, поштоо се и плате и пензије исплаћују уназад, запослени у јавном 
сектору су у јануару већ добили увећане плате, односно повећање је примењено на децембарске 
зараде јер се оне исплаћују у јануару. Уколико се и овог децембра буде применило исто 
правило, значиће то заправо да запослени у јавном сектору повећање добијају у јануару 
наредне године, али се оно односи на децембарску зараду. 
Када се проценти повећања плата претворе у новац, то значи да ће запослени у јавној 
администрацији од почетка наредне године имати 2.550 динара већу плату: сада је 51.000 
динара, а биће 53.500. Лекар-специјалиста ће уместо садашњих 68.000 динара, од Нове године 
имати зараду од 74.800. Медицинске сестра од јануара наредне године зарађиваће 38.500 
динара, уместо садашњих 35.000. Професори, који сада имају плату између 45.000 и 50.000 
динара, зарађиваће између 49.500 и 55.000. Професионалне војнике од Нове године чека 
повећање плате од 3.582 динара па ће тако зарађивати 39.508 динара уместо садашњих 35.826. 
Подофицирима следе 4.720 динара веће плате па ће имати 52.497 динара, уместо садашњих 
47.725. Полицајци ће добити плате увећане 4.000 динара па ће од јануара наредне године 
њихова основна зарада бити 44.000 динара, уместо садашњих 40.000. У исто време, 
полицијски официр добиће 5.000 динара већу плату јер ће уместо садашњих 50.000, од јануара 
наредне године добијати 55.000 динара. 
Чистачице у школама добиће 2.400 динара већу плату, што значи да ће уместо садашњих 
24.000 динара зарађивати 26.400. Цариници ће од Нове године добијати 33.600 динара уместо 
садашње 32.000, док ће инспектори зарађивати 56.283 уместо 53.603 динара. 
Дакако, да би најављено повећање плата од јануара наредне године било и озваничено, 
потребно је да се до краја овог месеца заврши осма и последња реизвија с ММФ-ом, када ће 
бити договорена повећања плата и пензија, али и основни параметри буџета за следећу годину. 
Након тога, Влада Србије посланицима Скупштине Србије треба у децембру да предложи закон 
о изменама и допунама Закона о буџетском систему, којим би се повећање плата од пет до десет 
одсто и законски спровело. 
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Орбовић: Писмо синдиката Брнабић 
Пише: ФоНет 
 
Председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић затражио је данас 
од председнице Владе Сбије у писму упућеном Ани Брнабић и јавности, да се коначно прекине 
кажњавање грађана који одлазе у превремену старосну пензију.  
У отвореном писму премијерки, подсећа се да је изменама Закона о пензијском и инвалидском 
осигурању из 2014. додатно погоршан положај пензионера, који дефинише да се „висина 
превремене старосне пензије одређује на исти начин као и висина старосне пензије, с тим што 
се износ тако одређене пензије трајно умањује за 0,34 одсто за сваки месец пре навршених 65 
година живота“. 
Тиме су, према ставу СССС, неправедно кажњени грађани Србије који одлазе у превремену 
старосну пензију, без обзира што су им годинама зараде редовно умањиване на име пореза и 
доприноса. 
Имајући у виду да су пензије и без тог умањења изузетно ниске и недовољне за достојанствен 
живот, СССС је Социјално економском савету упутио иницијативу за измену и допуну тог члана 
како би били трајно укинути казнени поени у случају превремене старосне пензије, односно да 
пензионери када напуне 65 година старости примају пун износ стечене пензије, наводи се у 
саопштењу. 
Упркос позитивној одлуци Социјално економског савета, али и обећања тадашњег председника 
Владе, а садашњег председника државе да ће та неправда према најстаријим грађанима бити 
исправљена, до тога није дошло, наводи СССС. 
„Подсећам Вас да је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, након 
усвојене иницијативе, оформило Радну групу која би радила на припреми измена и допуна 
Закона о ПИО. С обзиром на то да је рад Радне групе био додатно отежан због избора нове 
владе и промена у министарствима, сада су се стекли сви неопходни услови да се прекине 
трајно кажњавање садашњих и будућих пензионера, који нам се свакодневно јављају и моле за 
помоћ“, наводи се у писму председника СССС. 
Надамо се да ћете, што хитније, наћи разумевања и времена да се посветите решавању овог 
веома важног питања и тако исправите ово неправедно законско решење које погађа најслабију 
групу нашег друштва, закључио је Орбовић. 
 

 

Сутра протест поштанских радника 
Пише: Данас Онлине 
 
Самостални синдикат поштанских радника најавио је да ће сутра од 14 сати организовати 
протест испред седишта Поште (Таковска 2), због како наводе лошег материјалног и радно-
правног положаја запослених, непоштовања закона и синдиката као социјалног партнера. 
„Кад су узимали или боље речено отимали Поште Србије су биле јавни сектор, а када се некима 
нешто од зарада враћало и данас кад се додатно враћа, нисмо део јавног сектора, због чега нам 
је доста одрицања, стрпљења и чекања. Драго нам је што ће напим пензионерима, 
полицајцима, војницима, здрвственим радницима ...зараде бити враћене, али где смо ми 
поштари, чије су плате све мање, а намети и обавезе све веће“, наводи се у прогласу тог 
синдиката. 



11 

 

Поред ниских зарада, Синдикат указује и на чињеницу да запослени на привремено 
повременим пословима раде и по неколико година на систематизованим радним местима, 
супротно Закону о раду, за знатно мању зараду и без права које имају њихове колеге у радном 
односу. Такође додају да они који су годинама радили на одређено време остају без посла, 
пребацују се на привремено повремене послове или им се по другим основама продужава 
радни статус на одређено време. 
„Због недовољног броја непосредних извршилаца у технолошком делу, запослени, међу којима 
је највише поштара, не могу да остваре право на годишњи одмор, уместо којег добијају 
слободне дане, чиме се грубо крши Закон о раду“, истичу у саопштењу. 
Они захтевају повећање зарада за износ реалног рада у последње три године и исплату зарада 
из добити, а противе се новом запошљавању на систематизована радна места са решењима о 
привремено повременим пословима. 
„Синдикат тражи да се запослени на одређено време након најкасније две године приме у 
стални радни однос и да се обезбеди оптимални број извршилаца на технолошким радним 
местима“, закључује се у саопштењу Савеза самосталних синдиката Србије. 
 

 
Није одлив већ егзодус стручњака 
Пише: ФоНет 
 
Повећање плата у јавном сектору није реално и право повећање, јер њиме држава враћа оно 
што је узела са умањенима 2014., оценили су Весна Војводић из Синдиката просвете 
Независност и Живорад Мркић из Новог синдиката здравства. 
Мркић је упозорио и да одазак стручњака из земље незаустављив и да ће имати катастрофалне 
последице. 
Повећање плата у јавном сектору звучи као добра вест, али тешко да је то вест о реалном и 
правом повећању, јер њиме држава практично враћа оно што је узела са умањенима 
запосленима у јавном сектору 2014, сложили су се у Дану уживо Н1 Весна Војводић и Живорад 
Мркић. 
Разумемо умањења зарада као патриотски чин, али такав пример треба да покажу и 
функционери, а то се није десило, рекли су они. 
„Ми још нисмо достигли основицу из октобра 2014, са овим повећањем, које номинално лепо 
звучи, међутим де факто ефекат повећања око шест одсто кад је здравство у питању, ако 
рачунамо и на инфлацију од готово три године, питање је да ли и шест одсто остаје. Повећање 
ће поправити нешто ситуацију… али држава нам је отприлике вратила оно што нам је одузела 
2014“, каже Мркић. 
Он је рекао да економски патриотизам треба да важи за све, али су овим мерама били погођени 
најсиромашнији. 
„Ударено је по најслабијима, а притом тај економски патриотизам нису поднели тајкуни, 
инвеститори, а за стране инвесторе је постојала чак и слободна зона, њима је на њихов екстра 
профит ишло да су ослобођени и доприноса и пореза“, каже он. 
Весна Војводић из Синдиката просвете Независност оцењује да су плате запослених у просвети 
сада 17 одсто испод републичког просека, а са овим повећањем просветари могу рачунати на 
нешто мање од тог просека. 
Када се, како је рекла, упореде плате од пре умањења из 2014, и сада, оне су сличне номинално. 
„Али шта значи три године имати такав ниво... и сада смо у истој позицији као у новембру 
2014“, каже она и додаје да је тај синдикат још 2014. у писму министру Душану Вујовићу позвао 
да функционери покажу својим примером и умањењем својих примања да су и они спремни да 
допринесу да се земља консолидује, али да од тада нема одговора“. 
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Она је рекла и да двостука реторика власти о просветним радицима није коректна и „боли“. 
„Каже се да је наш посао тежак, да ће се тиме бавити влада, а с друге стране кад вам се 
континуирано узимају проценти од плате, онда вам је јасно када чујемо изјаву председнице 
владе да су просветни радници они који не раде током распуста, три сата дневно проводе у 
школи, обичн грађани се запитају какви су то људи који нам образују децу… та реторика нас 
боли, и то није коректно. Човек живи од плате, али и од неукаљане части, а ових дана морамо 
дебело да је бранимо“, закључила јуе она. 
Мркић је упозорио да велики број здравствених стручњака одлази из земље и да то прераста у 
прави „егзодус медицинских стручњака“. 
„Нажалост губимо најбоље здравствене стручњаке који одлазе из земље. Они нису мање 
патриоте, него људи којима се све смучило, морају да воде рачуна о себи и својим породицама. 
Ми немамо одлив кадрова из здравства, већ егзодус библијских размера. Стручњаци, 
неурохирузи, патолози, анестризолози, сваке године одлазе из земље. Народ неће имати ко да 
лечи, имаћемо здравствене сале у које неће имати ко да уђе. Узалуд су улагања у технологије, 
ако немате људе који ће њима руковати“, упозорио је Мркић. 
Он је рекао и да је на територији Србије тај проблем још изразенији, зато се пацијенти и 
сливају према центрима у Београд. 
„Тај тренд (одлазака стручњака из земље) је незаустављив и имаце катастрофалне последице. 
Зато позивамо и удржења пацијената, да се удружимо и заузмемо заједнички став“, поручио је 
Мркић.  
 
 

Радници „Годомина“ одлучни да иду до Стразбура 
Пише: Д. Ђ. 
 
Педесетак бивших радника некадашњег Пољопривредног комбината „Годомин“, који је већ 12 
година у стечају, окупили су се данас у центру Смедерева, преноси портал Подунавље.инфо. 
На претходним, бројним протестним окупљањима, тражили су да им се дозволи да раде, да 
обрађују земљу која је остала након свих продаја и распродаја „Годоминове“ имовине, оне 
хектаре које, изгледа, нико није хтео, па стоје запарложени, а сада, када им ни то није 
дозвољено, захтевају свеобухватни социјални програм за раднике некадашњег 
пољопривредног гиганта. 
Траже и своје паре, заостале зараде су добили, у јуну последњу рату, али не и камате за, у 
међувремену, обезвређене износе. 
- Очекујемо да нам понуде неко решење као свим другим фирмама које су прошле овакву 
Голготу. Требало би да добијемо барем социјалну помоћ из средстава стечајне масе, од онога 
што је продато, ту има новца и инвалидима да се повеже радни стаж и да добију зарађене 
плате, којих су морали да се одрекну да би отишли у пензију. Исцрпели смо сва правна 
средства, били смо и на Уставном суду.. Ако не испуне ове наше минималне захтеве, макар 
камату да нам дају и обештете инвалиде рада, идемо у Стразбур – каже Витомир Милојевић, 
један од организатора окупљања. 
Радници су данас потписивали сагласност за заступање и сакупљали новац, да њихова 
делегација оде у Београд. За разлику од ранијих одлазака у престоницу, овога пута неће ићи у 
разна министарства или Владу, него да ангажују адвокатску канцеларију која ће их, како кажу, 
заступати, ако не могу овде да истерају правду а оно пред судом у Стразбуру. То им је последња 
нада, ако Трговински суд и Агенција за лиценцирање стечајних управника, која је у 
међувремену преузела бригу над стечајном масом, не покажу разумевање за њихове захтеве, 
кажу бивши радници „Годомина“. 
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Вулин: Држава ће преузети Јумко 
Пише: ФоНет 
 
Министар одбране Алекандар Вулин најавио је данас да ће до краја месеца Влада донети 
закључак о конверзији дуга и преузимању одговарајућег власништва у Јумку, а онда се очекује 
да ће та компанија врло брзо моћи да постане део одбрамбене индустрије Србије, саопштило је 
Министарство. 
Када се то буде десило, а десиће се зато што тако желимо и зато што сви верујемо у Јумко и 
његову будућност, судбина Јумка ће бити извесна и сигурна, истакао је Вулин током посете тој 
компанији. 
Он је нагласио да то значи да ће компанија имати стабилно и сигурно тржиште, али и да ће 
Војска Србије имати сигурног партнера, "од кога ће увек моћи да очекује задовољење свих 
својих потреба". 
Вулин је навео да у овом тренутку, у одбрамбеној индустрији ради 11.815 радника, а на 
производњи наоружања и војне опреме мјих 20.000. 
Одбрамбена индустрија Србије и производња наоружања и војне опреме постају, и постали су, 
изузетно значајна привредна грана, а држава ће наставити да улаже, поручио је он. 
Вулин је нагласио да се нада да ће Србија управо због тога већ до краја године донети закон у 
коме ће коначно бити регулисана могућност да инвеститори улажу у одбрамбену индустрију, 
али само до 49 одсто. 
Онај ко може да нам донесе новац, тржиште и технологију је свакако добродошао, али ће 
управљачки капацитет и управљачки пакет увек остати у рукама државе, јер је одбрамбена 
индустрија Србије нешто што нам је стратешки важно и без чега не можемо да останемо, рекао 
је он, наводи се у саопштењу. 
 

 
 

 
 
Синдикати писали премијерки због превремених пензија 
Извор:ФоНет 
 
Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић затражио је од 
председнице Владе Сбије у писму упућеном Ани Брнабић и јавности, да се коначно прекине 
кажњавање грађана који одлазе у превремену старосну пензију.  
У отвореном писму премијерки, подсећа се да је изменама Закона о пензијском и инвалидском 
осигурању из 2014. додатно погоршан положај пензионера, који дефинише да се "висина 
превремене старосне пензије одређује на исти начин као и висина старосне пензије, с тим што 
се износ тако одређене пензије трајно умањује за 0,34 одсто за сваки месец пре навршених 65 
година живота". 
Тиме су, према ставу СССС, неправедно кажњени грађани Србије који одлазе у превремену 
старосну пензију, без обзира што су им годинама зараде редовно умањиване на име пореза и 
доприноса. 
Имајући у виду да су пензије и без тог умањења изузетно ниске и недовољне за достојанствен 
живот, СССС је Социјално економском савету упутио иницијативу за измену и допуну тог члана 
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како би били трајно укинути казнени поени у случају превремене старосне пензије, односно да 
пензионери када напуне 65 година старости примају пун износ стечене пензије, наводи се у 
саопштењу.  
Упркос позитивној одлуци Социјално економског савета, али и обећања тадашњег председника 
Владе, а садашњег председника државе да ће та неправда према најстаријим грађанима бити 
исправљена, до тога није дошло, наводи СССС.  
"Подсећам Вас да је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, након 
усвојене иницијативе, оформило Радну групу која би радила на припреми измена и допуна 
Закона о ПИО. С обзиром на то да је рад Радне групе био додатно отежан због избора нове 
владе и промена у министарствима, сада су се стекли сви неопходни услови да се прекине 
трајно кажњавање садашњих и будућих пензионера, који нам се свакодневно јављају и моле за 
помоћ", наводи се у писму председника СССС.  
Надамо се да ћете, што хитније, наћи разумевања и времена да се посветите решавању овог 
веома важног питања и тако исправите ово неправедно законско решење које погађа најслабију 
групу нашег друштва, закључио је Орбовић. 
 

 
Колика су заиста повећања плата и шта љути Вучића? 
Аутор:Јелена Д. Петровић 
 
Председник Србије Александар Вучић, незадовољан је критикама после одлуке владе о 
повећању плата и пензија. После премијеркине најаве, стижу критике да није реч о повећању, 
већ враћању зарада на ниво пре смањења. Док Вучић тврди да се ради о лажима, они који раде 
у јавном сектору рачунају да ће им после повећања, плате бити као до 2014.  
Колико су пре смањења плата у новембру 2014. године зарађивали просветни и здравствени 
радници, колико сада зарађују, а колико ће њихов рад вредети за неколико месеци? 
"Када номинално упоредимо висину плате коју смо имали пре најављеног смањења, пре 1. 
новембра 2014. године и сада, ми смо негде номинално ту", каже Весна Војводић, из Синдиката 
просвете "Независност". 
"Повећање стоји, оно ће нешто поправити ситуацију, када урачунамо инфлацију и све остало 
бићемо мало бољи него 2014. године или ћемо бити на истом. На неки начин сматрамо да нам 
је држава вратила оно што нам је узела 2014. године", рекао је Живорад Мркић, Нови синдикат 
здравства. 
Управо је теза да нема повећања, већ враћања на старо највише заболела председника Вучића 
који пита - а где је то у свету повећање од десет одсто мало? 
Критичарима поручује: "Прекините да лажете, свим аналитичарима, свим тим 
професионалним разним лажовима који из дана у дан то понављају. Наставник у средњој 
школи, учитељ, имаће за 11одсто већу плату него што је имао пре смањења". 
И додаје да ће од 1. јануара мање зарађивати једино његови, сарадници председнице 
парламента Маје Гојковић и премијерке Ане Брнабић. 
Ово можемо да приуштимо, а да не угрозимо макроекономску стабилност, поручио је из 
Вашингтона министар финасија и нагласио - укупно повећање зарада у јавном сектору не сме 
да пређе учешће у пројектованом БДП-у. 
"Ми очекујемо да ће раст бити најмање 3,5 одсто и у складу с тим смо пројектовали величине 
које нам дозвољавају овакво повећање плата и пензија", рекао је Вујовић. 
Али нису сви мишљења да је потез Владе дугорочно добар. Економиста Љубомир Маџар сматра 
да је реч о угађању тренутним потребама, пракси која нас је такорећи довела до "просјачког 
штапа". 

http://rs.n1info.com/topicv189/Jelena-D-Petrovic/1
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"Ја ћу ту испасти можда бела врана и изложити се извесном линчу. Ја мислим да то није добра 
идеја", рекао је Љубомир Маџар. 
Јер, каже, нема гаранција да ће се допадљив фискални резултат поновити и догодине, па је 
неразумно ићи на повећање јавних расхода. Уз то је, наглашава Маџар, јавни дуг Србије и даље 
висок и износи од 65 одсто БДП-а, а на то је утицало и јачање динара. 
"И то јачање динара има за последицу да се тај се однос дуга и БДП-а смањује. Кад не би било 
те апрецијације, која иначе није добра, дуг према БДП-у био би за неких 5,3 одсто већи него 
овакав како је номинално исказан", каже. 
Маџар додаје да је привредни развој једина права социјална политика којом се смањује број 
сиромашних и побољшава положај социјално угрожених, док је све остало бацање мрвица 
народним масама. 
 

 
 

 
 
 

Орбовић тражи укидање казнених поена за превремену старосну 
пензију 
Извор:Бета 
 
Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић затражио је данас од 
премијерке Ане Брнабић да укине казнене поене за одлазак у превремену старосну пензију.  
Орбовић је у писму упућеном премијерки навео да је изменама Закона о пензијском и 
инвалидском осигурању из 2014. године додатно погоршан положај пензионера јер је 
предвиђено да се износ превремене старосне пензије одређује на исти начин као и старосна 
пензија, с тим што се она трајно умањује за 0,34 одсто за сваки месец пре навршених 65 година 
живота. 
Синдикат је подсетио да је владином Социјално-економском савету упутио иницијативу за 
трајно укидање казнених поена у случају превремене старосне пензије, односно да пензионери 
када напуне 65 година старости примају пун износ стечене пензије. 
"Упркос позитивној одлуци Социјално-економског савета, али и обећања тадашњег 
председника Владе, а садашњег председника државе Александра Вучића да ће та неправда 
према најстаријим грађанима бити исправљена, до обећане измене није дошло, па држава и 
даље свакодневно кажњава оне који одлазе у превремену старосну пензију", наводи се у писми 
Орбовића. 

 
 
Сутра у Београду протест поштанских радника 
Извор:Бета 
 
Поштански радници протестоваће сутра у Београду због лошег материјалног и радно-
правног положаја, непоштовања закона и синдиката као социјалног партнера, најавио је 
данас Самостални синдикат поштанских радника.  
Запослени у поштама траже повећење зарада за износ реалног пада у последње три године и 
исплату зараде из добити. 
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Протест ће бити одржан испред седишта Пошта Србије. 
"Драго нам је што ће нашим пензионерима, полицајцима, војницима, здравственим 
радницима... зараде бити враћене, али где смо ми поштари, чије су плате све мање, а намети и 
обавезе све већи", наводи се у саопштењу синдиката. 
Указано је да запослени у поштама на привремено-повременим пословима раде и по неколико 
година на систематизованим радним местима, супротно Закону о раду, за знатно мању зараду и 
без права које имају њихове колеге у радном односу. 
Додаје се да они који су годинама радили на одређено време остају без посла, пребацују се на 
привремено-повремене послове или им се по другим основама продужава радни статус на 
одређено време. 
"Запослени, међу којима је највише поштара, због недовољног броја непосредних извршилаца 
у технолошком делу не могу да остваре право на годишњи одмор већ добијају 'слободне дане', 
чиме се грубо крши Закон о раду", истиче се у саопштењу. 
Самостални синдикат поштанских радника се противи новом запошљавању на 
систематизована радна места са решењима о привремено-повременим пословима и тражи да 
се запослени на одређено време после најкасније две године приме у стални радни однос. 

 
 

 
 
Војни и полицијски синдикат праве раднички покрет: Боримо се за 
обесправљене 
Извор:Н1 
 
Представници Војног синдиката Србије и Полицијског синдиката Србије 

заједно са многим синдикалним и грађанским удружењима планирају оснивање 

радничког покрета обесправљених људи који ће се борити за радничка права. 

"Изаћи ћемо на изборе" 

Ова нова радничка и политичка опција могла би да изађе на парламентарне изборе. То за 
Данас каже Новица Антић, председник Војног синдиката Србије. Према његовим речима, ово је 
за сада само идеја на којој ће се у наредном периоду радити.  
- Намера нам је да окупимо обесправљене раднике који су или већ чланови неких синдиката и 
грађане који сматрају да у Србији не постоји прави социјални дијалог и услови за нормалан 
рад. Синдикати попут Савеза самосталних синдиката или Независност су послушници власти и 
не смета им што не постоји социјални дијалог - наводи он.  
Како додаје, нови раднички покрет ће бити регистрован у складу са законом и имаће свој статут 
и све ће се јавно објавити. На питање хоће ли та организација можда изаћи на наредне 
парламентарне изборе, Антић каже да према Уставу свако има право да бира и да буде биран.  
"Не дозвољавамо да власт подметне своје људе" 

- С обзиром на то да ја и мој колега из полицијског синдиката немамо претензије да се 
кандидујемо, наша будућа организација ће оформити националну владу у којој ћемо 
делегирати министра одбране, министра полиције или министра просвете. Ово је идеја и сада 
смо у фази саборности. Пуно људи нам се јавља. Има и оних који су подметнути од стране 
власти. Али ми то нећемо допустити. Проверавамо свакога. Потребни су нам и бираћемо само 
"чисте људе" - каже Антић.  
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Према Антићевим речима, организовање радничког покрета до сада су подржали Независни 
синдикат просветних радника Војводине, Унија синдиката пензионисаних војних лица, 
Синдикат поштанских радника, Удружење староседелаца Краљева, Уједињени грађани 
Лазаревца, Удружење војних ветерана и многи други.  
Полицијски и војни синдикат су у протеклом периоду организовали неколико протеста, али је 
одлучено да се са протестима стане.  
- Застаћемо на тренутак са протестима, јер видимо да не воде ничему. Трошимо новац на 
организацију, на превоз, а то није ничији новац него наших чланова. Ми ћемо позвати све 
синдикате да нам се придруже у синдикалној борби, сешћемо, разговарати, да видимо који су 
нам заједнички циљеви, па ћемо се огласити - рекао је Антић недавно гостујући на телевизији 
Н1.  
 

 


