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"Нисмо задовољни, одлази 250, а можда још толико" 
Извор: Бета 

 
Београд -- Радници Галенике биће задовољни продајом те фабрике тек ако нови власник буде 
поштовао законе и Колективни уговор и ако се успостави социјални дијалог.  
То је изјавио председник синдиката "Независност" у Галеници Зоран Пантелић.  
Тендерска комисија за продају Галенике саопштила је да ће препоручити 
Министарству привреде да прихвати финансијска понуда компаније Аелиус из 
Луксембурга, која је понудлила 16 милиона за државни капитал од 93,7 одсто, 25 
милиона евра на име измирења обавеза према банкама, као и 200 евра по години 
стажа за запослене који су узели добровољни социјални програм.  
"Синдикат није задовољан што одлази око 250 радника који су се добровољно пријавили за 
социјални програм и што ће можда држава дати купцу право да отпусти још 250 од 1.150 
колико је тренутно запослено", рекао је Пантелић.  
Додао је да од купца очекује да купопродајним уговором, који би требало да буде потписан 
следеће недеље, понуди инвестиције и програме који ће упослити све раднике.  
За добровољни одлазак из Галенике, према његовим речима, пријавило се 250 радника али је 
држава најавила да онима који испуњавају један од услова за пензију, а таквих је десетак, неће 
дати отпремнину од укупно 400 евра по години стажа, од чега пола даје држава, а пола купац.  
"Синдикат нема потребу да оцењује понуђену цену од 16 милиона евра јер тај новац одлази у 
државни касу, Србијагасу и осталим повериоцима Галенике", рекао је Пантелић.  
Компанија Аелиус, повезана са фирмом ЕМС С/А Бразил, једини је учесник који је испунио све 
услове за учешће у процесу приватизације Галенике. 
 

 
 

 
 

Из света стигло 400 милиона €  
Аутор:М. Н. С. 

 

Наша земља најбоља у југоисточној Европи по реформама за привлачење страних инвеститора. 
Кнежевић: Те инвестиције отвориле 24.000 радних места и вратиле живот Житорађи, Лебану... 
НИСУ биле једноставне, ни лаке, али захваљујући реформама Србија је успела да страним 
инвеститорима буде привлачнија. Тако сматра и Светска банка која је на форуму о 
конкурентности привлачења инвестиција у Бечу, Србију прогласила за најбољу земљу у 
југоисточној Европи по спроведеним реформским потезима којима смо мамили улагаче. У 
протекле две године, инвеститори су уложили 400 милиона евра и отворили 24.000 радних 
места. 
Министар привреде Горан Кнежевић тим поводом је рекао да су унапређени инвестициони 
амбијент и политика доделе средстава подстицаја довели до тога да само у 2016. и 2017. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2017&mm=10&dd=26&nav_id=1318452
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2017&mm=10&dd=26&nav_id=1318452
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2017&mm=10&dd=26&nav_id=1318452
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2017&mm=10&dd=26&nav_id=1318452
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2017&mm=10&dd=26&nav_id=1318452
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закључено 38 уговора о додели средстава подстицаја. Они су вредни 386.629.831 евро, а њима 
је договорено запошљавање 23.467 радника. 
- Као резултат поверења које су стекли у Србију, 27 инвеститора који су већ једном улагали 
одлучили су да улажу опет, у неким случајевима и по неколико пута - нагласио је Кнежевић. - 
Посебно је значајно што се радило на регионалном развоју. Те инвестиције нису стигле само у 
Београд и Нови Сад, него су дале нови живот, нови импулс Житорађи, Лебану, да људи тамо 
остају, да се запошљавају, да раде. На томе се неће стати и то није крај. Српска политика 
економског развоја у наредним годинама биће још интензивнија. Осим на привлачењу страних 
инвестиција, радићемо и на томе да наши домаћи инвеститори имају много већу шансу да 
улажу у Србију и да добијају подстицаје, као што добијају страни инвеститори. 
Паралелно, како тврди Кнежевић, радиће се и на побољшању услова пословања и подсећа да је 
за претходне две године Србија напредовала за 44 места на Дуинг бизнис листи. 
- И тај правни оквир ћемо да ширимо и да омогућавамо још боље услове пословања - обећава 
Кнежевић. - Радићемо и на ономе што, нажалост, морамо да радимо, а то су наша јавна 
предузећа која су још државна предузећа, завршетак приватизације, али то је један врло 
значајан корак. Такође, радићемо и на ономо што је можда и најважније, што је дало најбоље 
ефекте, а то је развој малих и средњих предузећа. 
Према његовим речима, Србија је у прошлој години имала раст запослености за више од 
30.000 радних места, што је довело до тога да незапосленост са 26 одсто падне на 11,8 одсто. 
- Србија је на добром путу и данас је политички и економски стабилна земља - тврди 
Кнежевић. - О томе говоре сви макроекономски показатељи, од раста БДП до смањења стопе 
незапослености, буџетског суфицита, нашег раста извоза. Наравно, о томе говоре и све 
релевантне институције у земљи и иностранству, Фискални савет, ММФ, а последње признање 
стигло је од Светске банке. 
Ово признање у име Владе примио је Милун Тривунац, који је рекао да је наша земља, према 
анализи индекса конкурентности, од 12 стубова, остварила највећи напредак у осам области.  
ВЕЋЕ ИНТЕРЕСОВАЊЕ 
- РАЗВОЈНА агенција Србије (РАС) лане је реализовала 22 инвестициона уговора, који ће у 
наредном периоду донети око 236 милиона евра инвестиција и отворити више од 16.000 
радних места, што је рекорд у последњих десет година - рекао је на Форуму о конкурентности 
привлачења инвестиција у Бечу Радош Газдић, в. д. директора РАС. 
Он је истакао да је само у току ове године забележено око 50 писама о намерама за 
инвестирање у Србији, што свакако говори о повећаном интересовању страних инвеститора и 
бољим условима за улагање у Србији. 
 

 

ПРОТЕСТ У БЕОГРАДУ: Пензионери најављују тужбе  
Аутор:Ј. Ж. С. 

 

Најстарији Београђани изашли су данас на улице и изразили своје незадовољство пошто ни 
после три године није укинут Закон о привременом умањењу пензија 
УЗ пароле "Пензионери Србије нису магарци, већ су само спали са коња на магарца", "Живот 
дам, пензију не дам", "Престаните да лажете", најстарији Београђани изашли су данас на улице 
и изразили своје незадовољство пошто ни после три године није укинут Закон о привременом 
умањењу пензија.  
Протест су организовала Удружења синдиката пензионера Србије и војних пензионера, 
тражећи да им се најпре врате чекови на ниво од пре три године, а потом да им држава 
обезбеди обећана повећања. Током протеста позвани су сви пензионери у Србији да због 
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смањења пензија од пре три године туже државу пред Уставним судом Србије, али и 
Међународним судом у Стразбуру. 
 
 
 

 
 

Кнежевић: Србија добила признање за реформе 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: „Србија је проглашена за најбољу земљу у Југоисточној Европи у Бечу, на форуму о 

Конкурентности привлачења инвестиција у организацији групације Светске банке, што је 

признање за реформе које су спроведене, изјавио је данас министар привреде Горан Кнежевић.  

Влада Србије повукла је храбре реформске потезе, најпре на челу са, данас председником 
Републике Александром Вучићем, а сада настављамо и са премијерком Аном Брнабић, истакао 
је министар привреде. 
"Реформе нису остале незапажене. Сертификат који је Светска банка доделила Србији у Бечу 
још један је доказ да смо на правом путу", рекао је Кнежевић. 
У саопштењу се наводи да су унапређени инвестициони амбијент и политика доделе средстава 
подстицаја довели до тога да само у 2016. и 2017. години имамо закључених 38 Уговора о 
додели средстава подстицаја, чија инвестициона вредност је 386.629.831,40 евра и уговорено 
запошљавање најмање 23.467 радника. 
Као резултат поверења које су стекли у државу Србију, како у погледу регулативе, тако и 
ефикасности администрације, 27 инвеститора који су већ једном улагали одлучили су да улажу 
опет, у неким случајевима и по неколико пута. 
Данас, а упоређујући податке о броју незапослених у Србији, стопа незапослености од 26 одсто 
у 2012. години, сада је смањена и износи 11,8 одсто. 
Верујемо да ће ово велико признање утицати на подизање укупног рејтинга наше државе у 
Европи и свету, али ће свакако позитивно утицати на нас да и даље снажно развијамо и 
унапређујемо инвестициону климу и укупан инвестициони амбијент, саопштило је 
Министарствo привреде. 
 

 

 
 

За Галенику понуђено 16 милиона евра 
Пише: Данас Онлине 
 
Тендерска комисија за спроводјење поступка продаје капитала фармацеутске компаније 
Галеника отворила је данас финансијску понуду луксембуршког Аелиуса. 
Понуђена је цена од 16 милиона евра а Министарству привреде је препоручено да се ова 
компанија прогласи купцем Галенике. 
Како је саопштило Министарство привреде, луксембуршка фирма Аелиус понудила је цену од 
16 милиона евра за куповину 93,72914 одсто укупног капитала Галенике. 
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"Комисија је констатовала да је понуда поднета у складу са јавном понудом и да испуњава све 
прописане услове и донела Одлуку којом предлаже Министарству привреде да Аелиус САРЛ 
прогласи купцем капитала", наводи се у саопштењу, преноси Н1. 
Купац ће бити у обавези да, поред износа од 16 милиона евра на име купопродајне цене уплати 
и износ од 25 милиона евра на име измирења обавеза према банкама, као и износ од додатних 
200 евра по години стажа за запослене који су се определили за добровољни социјални 
програм. 
Такође, купац је у обавези да у наредне две године, на име обавезне инвестиције, уложи 5,525 
милиона евра у Галенику као и да број запослених на неодређено не спушта испод 900. 
За добровољни одлазак из Галенике која има 1.400 запослених, пријавило се 250 радника. 
Комисија је иначе 20. октобра предлажила Министарству привреде да одобри даље учешће у 
тендерском поступку Аелиусу и одбаци пријаву компаније Амицус СРБ из Београда. 
Одлука је донета пошто је Комисија прегледала допуњену документацију и констатовала да 
понудјач Аелиус, повезано лице са ЕМС С/А из Бразила, испуњава квалификационе услове у 
складу с јавним позивом, док понудјач Амицус СРБ, повезано лице са инвестиционим фондом 
ХБМ из Швајцарске, није доставио тражену документацију. 
Министарство привреде Србије је 1. септембра расписало тендер за продају 93,7 одсто капитала 
Галенике, а почетна цена на јавном надметању је један евро уз обавезу купца да уплати и 25 
милиона евра за покриће банкарских дугова те компаније. 
Покушај приватизације Галенике пропао је почетком ове године, пошто с потенцијалним 
стратешким партнером, руско-британским конзорцијумом Фронтиер-Петровакс, није 
постигнут договор о преузимању дуговања које та фармацеутска компанија има према 
комерцијалним банкама. 
Покушај приватизације Галенике пропао је почетком ове године, пошто са потенцијалним 
стратешким партнером, руско-британским конзорцијумом Фронтиер-Петровакс, није 
постигнут договор о преузимању дуговања које та фармацеутска компанија има према 
комерцијалним банкама. 
 

 

 
 
Општине у којима су највеће и најмање плате 
Извор:Бета 

 

Београдска општина Сурчин заузела је прво место у Србији по висини просечне нето плате у 
септембру са исплаћених 85.975 динара, док су најниже плате имали становници Трговишта у 
просеку 25.902, показују најновији подаци Републичког завода за статистику. 
На другом месту по висини плате је Нови Београд, са просеком 77.361 динара, а на трећем 
Костолац са просечном зарадом 73.709 динара. 
Осим у Трговишту, у још шест општина у Србији просечна плата није премашила 30.000 
динара. Реч је о општинама Ћићевац, Жабари, Мало Црниће, Гаџин Хан, Сврљиг и Бела 
Паланка. 
Просечна септембарска плата у Београду износила је 60.756 динара, у Новом Саду 54.298, 
Крагујевцу 43.842, а у Нишу 42.965 динара. 
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Међу другим градовима и општинама у Србији, (изузимајући општине у Београду), по висини 
просечне зараде у септембру предњаче Лајковац са износом од 64.389 динара, Пирот са 
просеком од 58.920 динара, Лучани са 56.715 динара, Вршац са 52.773 динара и Бор са 51.414 
динара. 
Према подацима Републичког завода за статистику, просечна нето зарада у Србији исплаћена у 
септембру 2017. износила је 48.212 динара, а бруто зарада 66.438 динара. 
У односу на август, просечне бруто и нето зараде веће су за 2,1 одсто номинално, односно за два 
одсто реално. 
У поређењу са септембром прошле године просечне бруто и нето зараде веће су за 3,6 одсто 
номинално, односно за 0,4 одсто реално. 
 
 
 

Приватизација Галенике извесна, има ли незадовољних? 
Аутор:Војислав Стевановић 
 
Компанија Аелиус из Луксембурга понудила је 16 милиона евра за куповину 93,7 одсто 
капитала фабрике лекова Галеника. Уколико се са том фирмом, која је повезано лице 
бразилске компаније ЕМС склопи уговор, приватизација Галенике ће, после неколико 
неуспешних покушаја бити окончана. Али, да ли ће тиме сви бити задовољни? 
Продаја Галенике један је од приоритета економских реформи владе. За сада, тај посао би 
могао да буде окончан. 
"Комисија је констатовала да је понуда поднета у складу са јавном понудом и да испуњава све 
прописане услове и донела Одлуку којом предлаже Министарству привреде да Аелиус САРЛ 
прогласи купцем капитала", наводи се у образложењу. 
Купац ће бити у обавези да, осим цене од 16 милиона евра уплати и 25 милиона за измирења 
обавеза према банкама, као додатних 200 евра по години стажа за запослене који су се 
определили за добровољни социјални програм. Такође, у обавези је да у наредне две године, на 
име обавезне инвестиције, уложи око 5,25 милиона евра, као и да број стално запослених не 
спушта на мање од 900. 
Финансијски консултант Драгован Милићевић каже да је постигнута цена, уз преузимање 
дугова у овом тренутку и стварна вредност Галенике. 
"Претпостављам да ће они искористити постојећи бренд Галенике за оно што може да се 
извуче на домаћем тржишту, а да ће паралелно радити на обнови регистрација - оно што је 
Галеника изгубила на иностраном тржишту. Регистрације су у највећем броју случајева 
истекле", рекао је Милићевић. 
Саветник за инвестиције Махмуд Бушатлија сматра да би држава кроз механизам социјалне 
заштите требало да наметне одређене критеријуме пословања Галенике, пре свега кад је реч о 
лековима на рецепт. 
"Они би морали да буду заштићени, Галеника да их производи а држава да контролише њихову 
цену. Јер оног момента кад Галеника пређе у приватне руке они се могу понашати искључиво 
тржишно што би довело у врло незгодну ситуацију пензионере и незапослене пре свега, који би 
морали сваки лек да плате", сматра Бушатлија. 
За раднике, како кажу у синдикату, најважнија је социјална страна будућег уговора. Радници ће 
бити задовољни продајом тек ако нови власник буде поштовао законе и Колективни уговор и 
ако се успостави социјални дијалог. 
"Очекујемо од новог власника да инвестира, да улаже, да отвара нове производне линије да 
донесе нове производе и да шири пословање...Наша процена је да је упошљавањем капацитета 

http://rs.n1info.com/topicv55/Vojislav-Stevanovic/1
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у пуном обиму, број који остаје након спроведеног социјалног програма оптималан", оценио је 
Зоран Пантелић из Синдиката Независност Галеника. 
Број радника је, након социјалног програма, хиљаду и сто педесет. 
 
 
 

Синдикати: Инфлација појела куповну моћ пензија 
Извор: Н1  

 

Ана Брнабић није у теми и у свађи је са математиком, Влада није доказала да би Србија 
банкротирала због пензија. Пензије треба да се усклађују са растом цена на мало, а повећања су 
недеовољна чак и да прате пораст цена на мало, инфлација је умањила куповну моћ пензија, 
каже Јован Тамбурић из Удружења синдиката пензионисаних војних лица. 
Он каже да је заблуда да су оштећени само они који имају веће пензије од 25.000 и додаје да су 
сви оштећени, јер су, како је рекао, од 2012. до 2016. пензије заостале за инфлацијом 15 одсто. 
"Све приче о повећању, давање некакве помоћи пред изборе, све је то срачунато да се се 
сиромашни приволе да гласају за оне који им то обезбеђују", рекао је Тамбурић. 
Миша Радовић из Удружења синдиката пензионеракаже да су им пензије одузете, а да их нико 
није питао за то. 
"Банализовање ситуације у којој се налазимо, једно су економска, једно правна питања, а друго 
наша правоснажна решења, то је наша имовина, како нам они сада враћају имовину. 
Пензионери су дошли у стање социјалне потребе, узму вам имовину, па вам дају помоћ. То што 
председник каже да ми лажемо, нека пита родитеље да ли је дошло до повећања. Ако је неко 
био пред банкротом, доноси се закон који се односи на све без дискриминације, а не да се само 
пензионерима поништава њихов рад", сматра Радовић. 
Јован Тамбурић сматра да финансијски експерти из Светске банке и ММФ-а уништавањем 
ПИО фонда стварају простор за развој приватних фондова. 
"Приватни фондови не могу да опстану у земљама у којима су мале плате, ко да уплаћује на 
плату од 200 евра, логично је да они који имају веће плате одвоје у пензиони фонд", рекао је он. 
Радовић каже да политичари пензионере посматрају како социјалу, додајући да су њихову 
имовину распарчали и да то настављају да раде. Каже да се ради о популацији која је стара и 
болесна, истичући да код великог броја пензионера посотји страх да јавно покажу 
незадовољство, очекујући да се неко други бори за њихова права. 
"Живимо у медијском мраку, ко прича да није тако заварава народ. Да ли већина оних који 
гласају за председника воли да чује моју или његову причу. Ми се трудимо да радимо све по 
закону. Ми од 2012. до 2016. имамо увећање 2,75 одсто, 5 одсто је прича, ко зна шта ће бити. 
Срећан сам што председник и премијерка кажу да ми финансиски сјајно стојимо, онда нема 
разлога да нам врате", рекао је Радовић. 
Тамбурић је истакао да је ситуација код војних пензионера још тежа, пошто, како је рекао, нису 
добили повећање које су добили остали пензионери. 
"Моје колеге настављају судске парнице да би оствариле то право на редовно усклађивање 
пензија из 2007. Почели смо кампању да позовемо све пензионере да покрену судске и 
парничне поступке, адвокатска канцеларије са којима сарађујемо не неплаћују те услуге, 
желимо да дођемо до Уставног суда", проучио је он. 
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Кнежевић: Инвеститори уложили више од 400 милиона евра, 
отворено 24.000 радних места, незапосленост пала на 11,8 одсто...  
Извор:Танјуг 
 
Србија је на форуму у Бечу проглашена за земљу која је највише урадила на реформама у 
привлачењу страних инвестиција и у протекле две године, инвеститори су уложили више од 
400 милиона евра и отворено је 24.000 нових радних места, изјавио је данас министар 
привреде Горан Кнежевић. 
- “ Оно што је посебно важно, ми нашом политиком рада са инвеститорима практично радимо 
и на регионалном развоју, јер те инвестиције нису стигле само у Београд и Нови Сад, него су 
дале нови живот, нови импулс Житорађи, Лебанама, да људи тамо остају, да се запошљавају, да 
раде - рекао је Кнежевић. 
На томе се неће стати и то није крај, изричит је министар, који каже да ће српска политика 
економског развоја у наредним годинама бити још интензивнија и да ће се, осим на 
привлачењу страних инвестиција, радити на томе да наши домаћи инвеститори имају много 
већу шансу да улажу у Србију и да добијају подстицаје, као што добијају сви остали страни 
инвеститори. 
Са друге стране, Кнежевић каже да ће се радити на побољшању услова пословања и подсећа да 
је за претходне две године Србија напредовала за 44 места Дуинг бизнис листи и подвлачи да 
се ту неће стати. 
- “ И тај правни оквир ћемо да ширимо и да омогућавамо још боље услове пословања. 
Радићемо и на ономе што нажалост морамо да радимо, а то су наша јавна предузећа, која су још 
државна предузећа, завршетак приватизације, али то је један врло значајан корак и оно што је 
можда и најважније, што је дало најбоље ефекте, то је развој малих и средњих предузећа - 
рекао је министар. 
"Незапосленост пала са 26 на 11,8 одсто" 
Према његовим речима, Србија је у прошлој години имала раст запослености за више од 
30.000 радних места и то је довело до тога да незапосленост, која је пре неколико година била 
26 одсто, падне на 11,8 одсто, што, оцењује, омогућава нашим грађанима да боље живе и да 
имају већи стандард, а то је, подвлачи, “ наравно циљ свих нас у овој земљи” . 
- “ Србија је на добром путу и данас је политички и економски стабилна земља. О томе говоре 
сви макроекономски показатељи, од раста друштвеног бруто производа, до смањења стопе 
незапослености, буџетског суфицита, нашег раста извоза. Наравно, о томе говоре и све 
релевантне институције у земљи и иностранству, Фискални савет, ММФ, а јуче је стигла јако 
лепа вест, Србија је на форуму у Бечу проглашена за земљу која је највише урадила на 
реформама у привлачењу страних инвестиција”  - рекао је Кнежевић. 
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ПЕНЗИОНЕРИ СЕ ДИЖУ НА ПРОТЕСТ: Тврде да им је узето 600 

милиона евра 
 Извор: Курир 
 
Јован Тамбурић, председник Удружења синдиката пензионисаних војних лица, каже да им је 
једино преостало да своја права траже на улици, али и на суду. 
Симболично, на трогодишњицу од доношења закона о смањењу пензија за 10 одсто, Удружење 
синдиката пензионисаних војних лица заједно са Удружењем пензионера данас организује 
протест на Тргу Николе Пашића у 11 сати. 
Јован Тамбурић, председник Удружења синдиката пензионисаних војних лица, каже да им је 
једино преостало да своја права траже на улици, али и на суду. 
- Три године је прошло од смањења пензија. То значи да је на годишњем нивоу од свих 
пензионера Србије узето 600 милиона евра. Експерти доказују да новца у Србији има довољно 
за све потребе, али он због корупције одлази на другу страну. Ако се сами не изборимо за 
правду, нико то уместо нас неће урадити. Зато морамо да изађемо на улице и да се боримо. 
Само протестом можемо дозвати памети бахату власт и упознати јавност с нашим 
незадовољством и захтевима - каже Тамбурић. 
Он наводи и да су се, након консултације са адвокатима, пензионери одлучили да туже 
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Србије. 
- По закону о управном поступку нико и ништа не може да измени решење о пензионисању. 
Адвокатске канцеларије с којима сарађујемо су већ припремиле тужбе у име неколико хиљада 
пензионера. Сваки пензионер мора појединачно да тужи Фонд ПИО за разлику износа који 
нам је смањен - каже Тамбурић. 
 

 

 
Премијерка: Пензије од јануара веће него 2014; Пензионери: Ићи 
ћемо до Стразбура 
Аутор: Бета, Танјуг 

 

Удружење синдиката пензионера Србије и Удружење синдиката пензионисаних војних лица 

организовали су данас у Београду протест како би изразили незадовољство због, како су 

навели, "неморалних и неуставних" закона који су најстарије довели на ивицу егзистенције. 

Учесници протеста окупили су се код Дома Народне скупштине, а отишли су и до Уставног суда 

и зграде Радио-телевизије Србије у Таковској улици. Председник Удружења синдиката 

пензионера Србије Михајло Радовић рекао је да су свима дали одредјене задатке. 

"Од Скупштине Србије захтевамо да поништи срамне законе којима су нам смањили 

пензије, од Уставног суда да донесе своје ставове о нашој иницијативи да испита уставност 
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спорних закона и да нас не кочи у процедури одласка у Стразбур, јер правне институције 

Србије не дају решења за наше проблеме", навео је Радовић. Додао је да су тиме одржали 

помен моралу, правди и истини - вредностима које су нестале у Србији. 

Према његовим речима, покренута је иницијатива да пензионери појединачно траже решења 

од ПИО фонда како би се жалили Управном и Уставном суду да би се утврдио колико коме 

држава дугује. Радовић је казао да су од РТС тражили да информише истинито градјане, јер је 

то сервис који градјани плаћају да би били истинито информисани. 

Брнабић: Пензије од јануара веће него пре мера 

Премијерка Ана Брнабић изјавила је да ће после повећања пензија од 1. јануара 2018. године 

пензије за 90 одсто пензионера бити веће него што су биле 2014. године, пре мера фискалне 

консолидације, изузимајући оне који имају највеће пензије.  

Она је то одговорила на посланичко питање Јована Јовановића када ће пензије бити повећане 

и подсетила да су у 2008. години пензије биле четири пута повећаване. Тада је, каже, била реч 

о "политичком повећању пензија и прикупљању гласова пред изборе и стога је земља ишла у 

банкрот, који је успела нова власт да спречи фискланим мерама". 

"На сву срећу, захваљујући овим непопуларним и храбрим одлукама у претходне три године, 

ми данас имамо раст који се заснива на производњи, инвестицијама, извозу и здравим 

основама", рекла је Брнабић. 

 
 

 
 

 

ПРОТЕСТ ОШТЕЋЕНИХ: Пензионери тврде да им је узето 600 
милиона евра 
Аутор:Курир/С.С. 
 
Јован Тамбурић, председник Удружења синдиката пензионисаних војних лица, каже да им је 
једино преостало да своја права траже на улици, али и на суду 
Симболично, на трогодишњицу од доношења закона о смањењу пензија за 10 одсто, Удружење 
синдиката пензионисаних војних лица заједно са Удружењем пензионера данас организује 
протест на Тргу Николе Пашића у 11 сати.  
Јован Тамбурић, председник Удружења синдиката пензионисаних војних лица, каже да им је 
једино преостало да своја права траже на улици, али и на суду.  
 - Три године је прошло од смањења пензија. То значи да је на годишњем нивоу од свих 
пензионера Србије узето 600 милиона евра. Експерти доказују да новца у Србији има довољно 
за све потребе, али он због корупције одлази на другу страну. Ако се сами не изборимо за 
правду, нико то уместо нас неће урадити. Зато морамо да изађемо на улице и да се боримо. 
Само протестом можемо дозвати памети бахату власт и упознати јавност с нашим 
незадовољством и захтевима - каже Тамбурић.  
Он наводи и да су се, након консултације са адвокатима, пензионери одлучили да туже 
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Србије.  
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- По закону о управном поступку нико и ништа не може да измени решење о пензионисању. 
Адвокатске канцеларије с којима сарађујемо су већ припремиле тужбе у име неколико хиљада 
пензионера. Сваки пензионер мора појединачно да тужи Фонд ПИО за разлику износа који 
нам је смањен - каже Тамбурић.  
 

 


