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У пензији нема мира 
Б. Р.- В. К.  
 

Синдикат јавне управе и правосуђа запретио штрајком уколико се усвоје измене 
Закона о ПИО. Без бенефицираног радног стажа за запослене у појединим 
службама 
ПОСЛАНИЦИ црногорског парламента (владајућа већина) наћи ће се пред искушењем - да ли 
да изгласају измене Закона о пензијско-инвалидском осигурању или да одустану од тог наума. 
Уколико ова прича добије “зелено светло” ето генералног штрајка запослених у јавној управи и 
правосуђу. Протестну шетњу подгоричким улицама за 21. август најавио је синдикат јавне 
управе и правосуђа. Они очекују да ће им се тог дана придружити запослених из свих 
безбедносних служби и да ће након тога сести са одговорнима у држави. 
На конференцији за новинаре њихови представници и представници струковног синдиката 
ватрогасаца оценили су да су предвиђене измене закона о пензијском и инвалидском 
осигураању веома лоше. 
- Ниподаштава се бенефицирани радни стаж запослених у службама безбедности и заштите и 
многи од њих неће стићи да искористе право на пензију. Да се ради до 65 година старости и 40 
година стажа, условно обоје. Дакле, оба ова услова да се усвоје, ако хоће неко сутра да оде у 
пензију, каже синдикалац Ненад Ракочевић. - Да ли ће наше службе да заштите грађане и 
служе им у позним годинама? Да ли ће ове службе бити ефикасне са кадром који је стар и 
болестан? 
Синдикални представници упозоравају да иако запослени напуни 40 година стажа, он неће 
моћи да пође у мировину! 
- То продужава радни век великом броју запослених у службама војске, полиције, завода и 
службама заштите, сматра Предраг Спасојевић из синдиката Завода за извршење кривичних 
санкција у Спужу. - Сваки четврти грађанин неће дочекати потребне године за одлазак у 
пензију уколико се усвоји нацрт закона који је већ прошао радне групе. 
Надлежни у Црној Гори припремају нови Закон о ПИО, који предвиђа продужење радног 
стажа највероватније до 67. година живота, као и другачији обрачун принадлежности 
најстаријих грађана. Примена тренутно важећег закона подразумевала је поступност у 
повећању старосне границе. У пензију ће и по овом пропису моћи да иду мушкарци са 67 
година и то од 2025, а жене од 2041. године. Међутим, према најављеним измена закона, 
очигледно да та правила неће ни заживети. Рекло би се, на иницијативу или притисак 
међународних институција попут Светске банке, Међународног монетарног фонда и Америчке 
привредне коморе, које искористе сваку прилику да критикују решења у том закону, нарочито 
она о праву на превремено пензионисање. 
Душан Перовић 
 
- У измењеном закону, који би требало да буде усвојен до краја ове године, могла би се 
променити старосна граница за одлазак у пензију, јер је тежња Европске уније да се упослени 
што дуже задржавају у радном односу. Наш закон сада прописује одлазак у пензију са 67 
година живота, уз напомену да ће у потпуности бити применљив за жене за 23 године, а 
мушкарце за седам година, или 2041. и 2025. године. Сада не можемо рећи шта ће бити 
договорено током преговора, али радна група увелико разматра решења - рекао нам је Душан 
Перовић, директор Фонда ПИО. У Црној Гори тренутно је 130.300 пензионера. 
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НОВА ФОРМУЛА 
ИНОВИРАНИ закон донеће и промене у обрачуну пензија. Сада се користи швајцарски модел 
који узима у прорачуну раст зарада и цена на мало како би се почетком сваке године израчунао 
раст, односно ускладиле пензије са тим моделом. 
- Може се очекивати да се та нова формула примени у обрачуну пензија почетком наредне 
године, мада се и сада на основу привредних активности уз примену швајцарског модела може 
очекивати већи раст пензија у 2019. години - оптимистичан је Перовић. 
 

Радници ће бити заштићени 
З. ГРУМИЋ  
 

Град Нови Сад наставља да тражи модел за стабилизовање ЈКП "Стан". Конкурс за 
приватног партнера или реорганизација предузећа 
ПОСЛЕ недавног раскида уговора са међународним конзорцијумом о јавно-приватном 
партнерству за ЈКП "Стан", новосадска градска власт је одлучила да ускоро предложи ново 
решење за излазак тог јавно-комуналног предузећа из дугогодишње кризе и стабилизовање 
његовог пословања. 
 
Према речима представника Града, "Стана" и синдиката, који су тим поводом одржали у 
четвртак конференцију за новинаре у Градској кући, у наредним данима предстоји стратешка 
одлука која ће бити у интересу запослених у том ЈКП, али истовремено и грађана Новог Сада. 
- Одлучићемо да ли да поново распишемо конкурс за приватног партнера или ће бити 
реорганизација предузећа. Евидентно је да у стању које је сад, "Стан" не може да опстане - 
истакла је Мира Раденовић, чланица Градског већа. 
Она је навела да је то ЈКП још од 2008. године имало чак 800 милиона динара дуга према 
различитим повериоцима, па како није могло самостално да исплати дуговања, 2015. је 
покренут претходни стечајни поступак. То за Град није било прихватљиво решење и убрзо је, 
подсећа Раденовићева, покренут поступак јавно-приватног партнерства, ради очувања радних 
места и обезбеђивања несметаног рада предузећа. 
Пошто није успео тај пројекат са конзорцијумом, иза којег стоји литванска фирма "Цивинити", 
јер приватни партнер у уговореном року није испунио обавезу да исплати 162 милиона динара 
како би била исплаћена дуговања према запосленима, за предузеће које сада има нешто више 
од 200 запослених, тражи се ново адекватно решење. 
Јавно-приватно партнерство је концепт којим се, у складу са законом, обезбеђује дугорочно 
удруживање те врсте, где свако уноси најбоље што има и где је заштићен јавни интерес, рекла 
је помоћница градоначелника Адријана Месаровић и објаснила како је текао поступак са 
конзорцијумом. 
- Закључењу уговора претходила је најтранспарентнија процедура. Комплетан поступак је 
пратио грађански надзорник, који није имао ниједну примедбу. Међутим, приватни партнер 
није испунио своју почетну обавезу, није уплатио уговорених 162 милиона динара, те је уговор 
раскинут. Тако је Град заштитио јавни интерес и спречио штету по свој буџет. 
Директор "Стана" Иван Радојичић захвалио је Граду на подршци у процесу проналажења 
трајног решења, а председник градског Синдиката запослених у комунално-стамбеној 
делатности Зоран Радосављевић сматра да то ЈКП може да превазиђе проблеме јер ниједно од 
многобројних предузећа тог типа у граду на тржишту не може боље да одржава велике зграде. 
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ДУГОВИ 
УЛОЖЕНИ су велики напори да ЈКП "Стан", упркос тешкој финансијској ситуацији, измири 
део обавеза које су наслеђене, као и оне које су настале из пословања. - У целости су измирили 
дуг према АИК банци, као и значајан део потраживања према Комерцијалној банци - наводи 
Месаровићева. 
 

 
 

Бајка о реиндустријализацији 
Аутор: Аница Телесковић 

 
Индустрија у српском и немачком БДП-у учествује са 25 одсто. Зашто је онда 
Немачка друга производна сила света, а Србија 71. на тој листи 
  
Жал за реиндустријализацијом нашао је своје упориште и у економској науци, па се тако с 
времена на време међу стручњацима обнови расправа како је Србији неопходна нова 
индустријска политика. Чак је пре неколико година реиндустријализација била главна тема 
Копаоник бизнис форума. 
Може ли Србија да стигне развијени свет тако што ће посрнулим привредним гигантима 
удахнути нови живот или тако што ће из пепела на индустријском гробљу подићи нове системе 
који могу да парирају светским корпорацијама? 
Иако је међу економистима уврежено мишљење да је удео индустрије у нашем бруто домаћем 
производу мали, подаци Евростата показују да то баш и није тако. 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/687/Anica-Teleskovic
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Индустрија у српском бруто домаћем производу (БДП) учествује са 25,9 одсто. Звучи готово 
невероватно али удео немачке индустрије у БДП-у је скоро исти (25,6 одсто). Да је снага српске 
привреде миљама далеко од Немачке показује и листа Светске банке о производној снази 
економија света. Према овом показатељу (производна додата вредност), Немачка је друга 
производна сила света. Од укупно 148 рангираних земаља, Србија је на 71. позицији. 
Ако је наш удео индустрије у БДП-у, већи него у неким развијеним европским земљама, као 
што су Белгија (16,7), Данска (18,8), Француска (14,1), Аустрија (21,6), Италија (19,3) како то да 
је српска привреда по својој снази тако далеко од њих? И да ли то значи да је прича о 
реиндустријализацији код нас прецењена, јер чак и Велика Британија, колевка индустријске 
револуције, данас има удео индустрије у БДП-у од свега 13 одсто. Пре светске кризе тај удео је 
износио 15,3 одсто. Иако је Лондонска берза, један од синонима модерног светског економског 
поретка, на почетку кризе била жестоко погођена, удео финансијских услуга у БДП-у Велике 
Британије чак је током претходне деценије остао готово непромењен и нешто је већи од седам 
одсто. Привредном расту у овој земљи највише доприносе трговина, саобраћај и туризам (18,6 
одсто). Удео науке и технологије, на пример, у Великој Британије је веома битан за допринос 
привредном расту. 
Иван Николић, сарадник Економског института и уредник билтена „Макроекономске анализе 
и трендови” (МАТ), каже да је прича о реиндустријализацији у Србији била актуелна пред 
светску економску призу. У међувремену се структура привреде доста променила, па та прича 
више и не пије воду и нема много смисла. 
– Реиндустријализација је прецењена у смислу императивног форсирања индустрије на рачун 
неког другог сектора – каже Николић и додаје да ми не можемо да се са светом такмичимо у тој 
области. 
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Сектор услуга, нарочито у области информационих технологија је, према његовој оцени веома 
конкурентан и то је област где ми можда можемо да стигнемо развијени свет. 
– И то само у појединим тржишним нишама. Када је о хардверу реч, ми ту немамо производњу 
и уопште нисмо конкурентни – сматра Николић. 
За разлику од претходне деценије, структура привреде је добра и упоредива чак и са 
најразвијенијим земљама света, наглашава наш саговорник. У чему је онда трик? 
– Јединична новостворена вредност је јако ниска. Преведено у паре, наш БДП је далеко од 
развијених земаља света. Зато ми треба да повећамо вредност производње по свим секторима – 
каже Николић. 
Према подацима Међународног монетарног фонда (ММФ), све што су немачки грађани и 
привреда створили за годину дана износило је нешто више од 3.680 милијарди долара. Српски 
БДП у доларима био је већи од 40 милијарди. То значи да немачка привреда за годину дана 
произведе оно што Србија не може за скоро читав век. 
А шта то конкретно значи за грађанина Србије, ако се пође од претпоставке да просечне плате 
расту онолико колико расте БДП? 
Преведено у паре, просечном Европљанину ће раст БДП-а од два одсто, донети много више 
новца него што би просечном Србину донео раст од четири одсто. Ако зараде расту онолико 
колико расте БДП за просечног Немца, чија је зарада око 2.300 евра раст од два одсто доноси 
додатних 46 евра. Док за просечног Србина, са платом од око 420 евра, раст од четири одсто 
доноси додатних 16,8 евра. 
 

 
ПСГ: Да млади више не беже из Србије 
 
Пише: ФоНет 

 
Покрет слободних грађана (ПСГ) данас је, поводом Међународног дана младих, 
упозорио на „поражавајуће податк“е Кровне организација младих Србије (КОМС) 
према којима чак 63 одсто младих жели да оде из земље. 
     
 „Младима морамо понудити могућност да се професионално, породично, политички и на 
сваки други начин остваре у Србији, али то сигурно нећемо постићи тако што ћемо им свима 
понудити да за минималац мотају каблове“, наводи се у саопштењу ПСГ. 
Покрет оцењује да је Србија земља „која нема правну државу нити правну сигурност“ и да у 
„такву државу озбиљни инвеститори не желе да улажу“, док млади „одмах по добијању 
дипломе неповратно одлазе из Србије“. 
Покрет слободних грађана поручује да ће, „када буде преузео одговорност за управљање 
државом, створити могућност да Србија буде земља у којој се радо остаје и живи, а не од ње 
бежи“. 
 

КОМС:  Млади немају поверења у политичаре 
 
Пише: ФоНет 

 
Кровна организација младих Србије (КОМС) упозорила је данас да је поверење 
младих у рад институција, политичких партија, медија, Народне скупштине и 
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градских већа и даље на ниском нивоу, а премиејрку Ану Брнабић подсетила да је 
досад игнорисала два позива организације младих и оставила их без одговора. 
Организација младих у саопштењу указује како унапређење постојећих Закона о младима и 
Закона о волонтирању „нису приоритет за Народну скупштину ове године“ и констатује да 12. 
августа, на Међународни дан младих, у Србији има више од милион и по младих, а само четири 
посланика у Сркупштуини Србије млађа од 30 година. 
Млади тако, како се наводи, „у најважнијем представничком телу грађана републике, дочекује 
без побољшаног законског оквира“, а последица тога је „тренд опадања политичке 
партиципације младих, али и недостатак простора у којима су млади равноправни учесници“. 
Наглашавајући да КОМС успоставља „структурирани дијалог у земљи, као механизам за 
квалитетно и смислено учешће младих на свим нивоима и у свим сферама одлучивања“, ова 
организација констатује да тај метод, „иначе препознат и у Европској унији, још увек тешко 
добија могућност“ за примену у Србији. 
То се „види на примеру да на два позива Кровне организације младих Србије, председница 
Владе Републике Србије, Ана Брнабић, није дала никакав одговор“, наводи се у саопштењу. 
Уз сугестију да су млади у Уставу Србије потребни „као посебна категорија“ и поруку да „имају 
невероватан потенцијал и морају бити равноправни партнери у дискусијама, планирањима и 
реализацији иницијатива“, КОМС наглашава да су „млади одговорност друштва у целини, а 
политике за младе су одговорност свих, а не само ресорних институција“. 
У свом саопштењу КОМС поручује државним институцијама и телима „да се политике за младе 
не могу креирати без младих у том процесу“. 
 

 
 

"Нисмо задовољни, просвета је 13. прасе, црна овца" 
 
ИЗВОР: БЕТА   

 
Београд -- Председници два репрезентативна синдиката просвете, Уније 
синдиката просветних радника и Синдиката радника у просвети Србије, 
незадовољни су платним разредима. 
Јасна Јанковић и Слободан Брајковић оценили су да је просвета поново деградирана јер је 
стављена у један платни разред ниже од осталих професија. 
"Нисмо задовољни, али ово није неочекивано. Просвета је увек на последњем месту, просвета је 
13. прасе, црна овца, тако је и сада", рекла је Јанковићева.  
 
Она је рекла да се закон о платама запослених у јавној управи односи на просвету, здравство, 
културу, науку, спортске и туристичке организације, али не и на војску, полицију и безбедносни 
сектор, који има далеко више плате.  
 
"Од оних на које се односи закон, ми се третирамо најгоре, јер су сви у деветој, а ми смо у осмој 
групи", рекла је Јасна Јанковић.  
 
Брајковић је рекао да је просвета платним разредима не добија ништа и да је тиме што је 
стављена један разред ниже у односу на остале, деградирана и да запослени у тој области нису 
равноправни, а да су секретари школа и социјални радници у школама стављени у седму 
групу.  
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"Ми смо најниже котирани. То је зато што код нас има 70.000 професора, па им је то много 
пара. Где ће да штеде, уштедеће на образовању", рекао је Брајковић наводећи да су глумци 
сврстани у девети платни разред, да могу да напредују у 10. да су лекари у деветом и 10. 
разреду, а да просвета цела остаје у осмом.  
 
Јанковић је рекла и да је на састанку у Министарству просвете, министар финансија Синиша 
Мали потврдио да ће повећања плата у јавном сектору бити до краја године, али да ће о висини 
повећања преговарати са Међународним монетарним фондом половином септембра.  
 
Брајковић је рекао да ће са најавом повећања од 10 одсто почетна плата професора износити 
54.000 динара, што је поново испод републичког просека.  
 
Према писању медија, уредба о платним разредима требало би да се донесе у септембру, а 
закон о платама у јавној управи да се примењује од 1. јануара 2018. године. 
 
 
 


