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Пензије ће кројити државна каса? 
Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА  
 

Месечна примања најстаријих убудуће се неће усклађивати два пута годишње. Ако 
се утврди трајно правило, пензионери ће знати колике чекове могу да очекују у 
будућности. Стручњаци предлажу „швајцарску формулу” 
ПЕНЗИЈЕ се у Србији више неће усклађивати два пута годишње, према расту инфлације, већ 
ће убудуће о пензионерским чековима одлучивати Влада у складу са стањем у буџету. Тако 
примања најстаријих могу бити и већа. 
 
Како је недавно појаснио Зоран Ђорђевић, министар за рад, пензионери у Србији заслужују 
веће принадлежности. Према његовим речима, када Србија буде имала стабилан пензиони 
систем, тада ће пензије моћи да прате само раст инфлације. 
- Желимо да сада повећање буде веће од саме инфлације и да побољшамо материјални положај 
најстаријих суграђана - истакао је Ђорђевић. 
Ђуро Перић, председник Савеза пензионера Србије, каже да је њихово удружење јуче послало 
Скупштини Србије допис у коме тражи да се из предложених измена и допуна Закона о ПИО 
не избацује члан 80, по коме се пензије усклађују два пута годишње у складу са растом 
инфлације. 
- Владин предлог ствара додатни притисак и незадовољство међу пензионерима - каже Перић. 
- Раније се бар знало када се очекује нека повишица, сада се више неће ништа знати. Принцип 
мора да постоји, а чини се да га нема, него ако и када буде било пара биће и пензија. То значи 
да чекови могу бити виши, али и нижи. Ако већ постоји важећи закон о пензијама, шта ту има 
држава да се меша, само нека га врати и примењује без икакве промене. 
Он наглашава да су предлагали да уместо усклађивања два пута годишње то буде једанпут, али 
ни то изгледа није прихваћено. 
Професор Економског факултета у Београду Милојко Арсић сматра да би било добро да се сада 
утврди трајно правило за усклађивање пензија како би пензионери знали колике пензије могу 
да очекују у будућности. 
 
- То правило би требало да спречи обезвређивање пензија услед инфлације, али и да 
пензионери учествују у плодовима економског напретка, када он постоји - каже наш 
саговорник. - У складу са тиме чини се да је погодно да се примени тзв. швајцарска формула, 
према којој би раст пензија био једнак просеку раста цена и зарада. Тако, на пример, ако се 
цене у једној години повећају за три одсто, а просечне зараде за шест, тада би се пензије 
повећале за 4,5 процената, што значи да би пензије расле брже од инфлације, али спорије од 
зарада. 
Професор Арсић наглашава да би било добро да се законом дефинише да се у случају да 
пензије пређу 11 одсто БДП, оне у наредној години повећавају само за износ раста цена, као и 
да се у случају неке будуће кризе пензије могу привремено замрзнути. 
- На овај начин пензионери би делили судбину привреде и запослених, што значи да би у 
добрим временима, када привреда и зарада расту, расле и пензије, док би у периодима криза 
пензије стагнирале или реално опадале - објашњава он. 
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ПРЕДЛОЗИ 
САВЕЗИ пензионера Србије и Војводине упутили су на адресе премијерке, Фискалног савета, 
представника ММФ-а у Београду и министара рада и финансија предлоге и сугестије шта 
урадити после укидања спорног закона о умањењу, а да се не наруши фискална стабилност 
буџета и Фонда ПИО. 
 
ЕВРОПСКА ПРАКСА 
У 19 чланица Европске уније пензије се усклађују на основу кретања цена и зарада. У неким 
земљама подједнако се вреднује раст цена и раст зарада, односно по швајцарској формули, док 
се у другим земљама даје већи значај кретању цена, а у трећим кретању зарада, што је 
модифкована швајцарска формула. 
У пет високоразвијених чланица ЕУ (Данска, Холандија, Шведска, Норвешка и Британија) 
пензије се усклађују према кретању зарада, док се у три земље (Аустрија, Француска и Италија) 
усклађују према кретању цена. У Ирској и Литванији не постоји унапред дефинисано правило, 
док када су у питању земље региона, чланице Европске уније (Бугарска, Румунија, Мађарска, 
Хрватска и Словенија), у свима њима се пензије усклађују према кретању цена и зарада, што 
значи да се примењује швајцарска формула или нека њена модификација. 
 
 

 
 

ОД ПОНЕДЕЉКА ШТРАЈК СВАКОГ ДАНА? Синдикати тврде: Часови 
данас били скраћени у 1.000 школа 
Танјуг 
 
Четири просветна синдиката, који су штрајковали незадовољни предлогом платних група и 
разреда, саопштила су да су данас часови у 1.000 школа били скраћени на 30 минута. 
Они су најавили да ће од понедељка 24. септембра часови свакодневно бити скраћени на 30 
минута, док се не уваже њихови захтеви да сви просветни радници са седмим степеном стручне 
спреме (завршеним факултетом) буду у деветој платној групи у првом разреду. 
Представници четири репрезентативна синдиката, на данашњој конференцији за новинаре, 
саопштили су да су за 38.000 запослених у просвети преговорима издејствовали да буду у 
деветој платној групи. 
Реч је о просветарима који имају звања и који раде у отежаним условима, а њих је 
око 1.000, затим одељенске старешине а њих је око 37.000. 
- Остало је још 27.100 просветних радника са седмом стручном спремом и са пуном нормом за 
које тражимо да буду у деветој платној групи, првом разреду - кажу синдикалци. 
Штрајк организују заједно Унија синдиката просветних радника Србије, Синдикат радника у 
просвети и УГСПР "Независност", Синдикат образовања Србије. 
У Србији има око 1.800 основних и средњих школа, показују ранији подаци Министарства 
просвете. 
Шарчевић: Синдикати добили фер понуду 
Са друге стране, министар просвете Младен Шарчевић рекао је данас да су синдикати у 
просвети добили фер понуду - да све разредне старешине уђу у девету платну групу, јер 
матрица за платне разреде подразумева и разлику у квалитету рада. 
Како он наводи, уз оне који су радили у отежаним условима, то је више од 57-58 одсто 
запослених. 

https://sport.blic.rs/autori/tanjug
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- Уз чињеницу да у систему има око 20.000 људи на привременим и повременим пословима, 
младих који тек треба да се докажу - имамо око 27 одсто људи који не би ушли у девету групу, у 
први платни разред, већ би остали у осмој групи, у трећем платном разреду - рекао је 
Шарчевић. 
Коментаришући најаву просветара да ће од понедељка часови свакодневно бити скраћени на 
30 минута, док се не уваже захтеви да сви просветни радници са седмим степеном стручне 
спреме буду у деветој платној групи у првом разреду, Шарчевић је рекао да је захтев да сви 
будемо исти - уравниловка. 
- Матрица каже и да никоме плата не може да буде мања него што је то сада - наводи министар 
и додаје да је то борба за њихову репрезентативност и чист синдикализам, што он, како тврди, 
њима и каже. 
Шарчевић је навео и да се он залаже да просветни радници буду добро плаћени и додао да иста 
матрица даје могућност да било који колега из основне или средње школе може доспети у 11. 
или 12. групу. 
“ - Ако он може својим квалитетиом доћи до ранга професора универзитета. Не знам о чемо 
причамо”  - рекао је Шарчевић. 
Министар просвете је још казао да је то "министарство све време отворених врата и да се 
тренутно израчунава �шта би било кад би било” " и истакао да просвета није сама и да би, 
уколико они направе свој модел, то пореметило здравство, област социјалне заштите и друге. 
- “ Остаје да преговарамо даље о томе. Предлог ће за дан два бити код премијерке, када службе 
изрчунају модел - навео је он. 
 
 

 
 

Без критеријума за обрачун пензија 
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић 

 
Само се у Литванији, Ирској и најнеразвијенијим афричким земљама пензије 
усклађују зависно од процене државе 
 
Пољопривредници пред одлуком да престану да уплаћују доприносе, јер су пензије за четири 
године повећане 831 динар  
Више од 180.000 земљорадничких пензионера у Србији, чија примања у просеку не прелазе 
11.213 динара месечно, што је мање од 100 евра, затечено је најавама званичника да ће убудуће 
усклађивање пензија бити само онда када у буџету има пара, али не зна се ни када, ни за 
колико. 
Они, са ионако минорним примањима, јављали су се протеклих дана „Политици”, како кажу, 
прво због чињенице што их нико од званичника не помиње па не знају ни да ли ће им уследити 
наредно повећање од новембра, а друго што се питају да ли уопште има смисла да убудуће 
плаћају доприносе, када ће им пензије зависити од тога да ли има пара у буџету или не. 
Пољопривредници би с новим усклађивањем требало да добију 13,3 одсто веће пензије, колико 
је предвиђено за све оне чија примања не прелазе 25.000 динара. 
Прерачунато, они који сада примају 11.213 динара требало би да добију 12.704 или 1.491 динар 
више. 
 
 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/897/Jasna-Petrovic-Stojanovic
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Синдикати: Краћи часови до испуњења захтева 
 
Четири просветна синдиката, који су штрајковали незадовољни предлогом платних група и 
разреда, саопштила су да су данас часови у 1.000 школа били скраћени на 30 минута. 
Они су најавили да ће од понедељка 24. септембра часови свакодневно бити скраћени на 30 
минута, док се не уваже њихови захтеви да сви просветни радници са седмим степеном стручне 
спреме(завршеним факултетом) буду у деветој платној групи у првом разреду. 
Представници четири репрезентативна синдиката саопштили су да су за 38.000 запослених у 
просвети преговорима издејствовали да буду у деветој платној групи. 
Реч је о просветарима који имају звања и који раде у отежаним условима, а њих је око 1.000, 
затим одељенске старешине а њих је око 37.000. 
„Остало је још 27.100 просветних радника са седмом стручном спремом и са пуном нормом за 
које тражимо да буду у деветој платној групи, првом разреду”, кажу синдикалци. 
Штрајк организују заједно Унија синдиката просветних радника Србије, Синдикат радника у 
просвети и УГСПР „Независност”, Синдикат образовања Србије. (Танјуг) 
 

 
У погону Гумопластике раднике који већ три дана не узимају храну посетио и Зоран Станковић 

Посланик СНС штрајкачима глађу: Ваши мужеви и деца трпе због вас 
Трећу ноћ заредом 40 радника Гумопластике из Бујановца провело је у погону 
фабрике у селу Кленике штрајкујући глађу. 
Пише: Љ. Буквић - В. Ристић 
 
Пре него што су се одлучили да на овај начин изразе незадовољство тиме што им држава као 
већински власник фабрике не исплаћује 12 милиона динара дуговања за зараде, као и 
социјални програм за који су се пријавили још јуна 2017, запослени у Гумопластици су 
штрајковали последњих осам месеци. 
Председник Координационог тела за три општине југа Србије Зоран Станковић вечерас је 
обишао раднике у погону предузећа „Гумопластика“ у селу Кленике, где њих четрдесетак улази 
у трећи дан штрајка глађу, потврдио је за Данас председник Штрајкачког одбора из УГС 
Независност Славољуб Ристић. 
– Људски и без било каквих политичких претензија, доктор Станковић је затражио од нас пре 
свега да из људских разлога, и бриге за наше здравље пренинемо штрајк глађу. Ми смо, то 
одбили јер не живимо од обећања, иако изузетно ценимо председника Координациног тела. 
Једногласно смо одлучили да и даље будемо у нај радикалнијој методи штрајка – наводи за 
Данас Ристић. 
Он је потврдио да током данашњег дана није било интервенције лекарских екипа и да 
„радници упркос тешким условима у којима се налазе остају при својим захтевима“. 
Новинару Данаса из штрајкачког одбора потврђено је обећање председника Координационог 
тела Зорана Станковића да ће током вечери и сутрашњег дана „обавити разговоре са свим 
надлежним људима у министарствима која треба да се баве проблемом радника 
Гумопластике“. 
У хали у селу Клиновац у штрајку глађу већ други дан је четрдесетак радника овог предузећа 
међу којима има и жена. Током јучерашњег дана интервенисала је лекарска екипа хитне 
помоћи из Бујановца, која је због погоршаног здравственог стања штрајкачима предложила да 
„одустану од радикалне мере протеста уз не узимање хране“. 
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Пре Станковића једини који је данас раније обишао раднике био је народни посланик СНС 
Ненад Митровић. „Он је онако у тренерци свратио да нас посаветује да прекинемо штрајк“, 
каже за Данас Ристић. 
Он каже да су и са Митровићем разговарали, али да од штрајка не одустају. Народни посланик 
им је, како каже Ристић, предложио да прекину штрајк или га замрзну до петка, када се враћа 
делегација из Кине. 
– Рекао сам му да ако сада прекинемо штрајк никада нећемо добити социјални програм. Онда 
се окренуо ка осталима и рекао им: „Људи, не слушајте Славољуба, имате ли ви децу и мужеве, 
и жене код куће. Ваши мужеви и деца трпе због вас“. Где је био када су та деца полазила у 
школу да пита за њих, да пита да ли имамо да им купимо нешто, где је био свих ових месеци 
када нисмо примали плате да пита за њих, него се сетио да пита сада када смо провели три 
дана у фабрици штрајкујући глађу – истиче Ристић. 
Народни посланик Ненад Митровић за Данас каже да је посетио раднике и да им је рекао да 
сачекају са штрајком до петка док се државна делегација не врати из Кине. 
– Рекао сам им да сачекају, да су ми у суботу рекли да ће да штрајкују рекао бих им да сачекају 
док се делегација не врати из Кине. Тамо је и државни секретар у Министарству привреде 
Драган Стевановић који ми је рекао да ће чим се врате доћи у фабрику – истиче Митровић, који 
је 27. августа био у Министарству привреде на састанку са радницима, представницима 
министарстава рада и финансија и Агенције за мирно решавање радних спорова. 
Митровић каже да је радницима рекао да је забринут за њихово здравље и да се и сам понудио 
да остане са њима. 
Дневни лист Данас од марта пише о радницима фабрике које је држава (има 85 одсто 
власништва) до 2016. плаћала месечно између 8.000 и 15.000 динара. Због тога што су 
годинама примали зараде далеко испод законског минималца 41 радник је тужио послодавца и 
добио на суду. Упркос правоснажној пресуди дуг им још није враћен. 
На састанку у Министарству привреде пре месец дана, ком су како су нам радници рекли 
присуствовали и представници министарстава рада и финансија, обећано им је да ће држава 
пронаћи решење и исплатити социјални програм. Међутим, радници не само да нису добили 
новац, већ нису добили ниједну информацију од било које државне институције која је 
упозната са њиховим случајем. 
Влада Србије је прошле јесени расписала позив за приватизацију фабрике која се у овом 
градићу на југу Србије 80 година бавила прерадом коже, метала и пластике, али од тога није 
било ништа. У Министарству финансија су нам рекли да питања у вези са овим поставимо 
Министарству привреде, што смо учинили још у понедељак. Међутим, до данас ни на то 
последње, али и на исто питање послато на њихову адресу пре неколико месеци из 
Министарства привреде нису нам дали одговор. 
 

Закупац нестао, дугови остали 
 
Пише: М.П. 

 
Пред капијама зрењанинског Радијатора од јутрос блокада стотину радника. На 
овај потез их је навело раскидање уговора о раду од стране послодавца, београдске 
фирме “Нодулар” која је била у закупу у зрењанинском Радијатору, као и сазнање 
да је током јучерашњег дана однесена роба из магацина и производи на залихама. 
     
– Како се може чути, у фабрици је тренутно анагажовано 25 радника на одржавању и једино је 
њима дозвољен приступ фабричкој хали. 
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– Несагледиве последице могу настати ако у фабрици нико не остане. Пећи, са 30 тона течног 
гвожђа, су остале необезбеђене У фабрици је остало 100 тона пиралена, што је опасност за град 
и ширу околину јер може да изазове катастрофу ширих размера. Закупац је преко ноћи изашао 
из фабрике иако је био дужан да фабрику остави у стању у каквом је преузео а не овако – 
објаснио је окупљенима Владимир Пребирачевић. 
Зрењанински Радијатор АД је у стечају а власник који је приватизовао ову фирму, Недељко 
Грубеша, дао је предузеће у закуп. За годину дана рада, „Нодулар“ као закупац остао је дужан 
радницима пола јулске и целу августовску плату. Укупан дуг за плате је око 20 милиона динара 
а радници тврде да последња три месеца ни струја није плаћена, иако посла заправо има. 
Управљање фабриком преузео је стечајни управник, који током протеста није био у фабрици. 
 

Покренут стечај у Застави камионима 
Пише: З. Р. 

 
 
– Привредни суд у Крагујевцу је отворио стечај Заставе камиона због блокаде 
рачуна од око 3,3 милијарде динара, која траје равно три године. 
Застава камиони су 100 одсто у власништву предузећа Застава возила које је у стечају од мају 
2017. године. 
Проверилачко рочиште је заказано за 29. октобар. 
Бивши радници Заставе камиона који недељама протестују захтевајући исплату заосталих 
зарада и повезивање радног стажа за период од 2010. најавили су да ће сутранадлежнима у 
МУП да поднесу кривичне пријаве против доскорашњег менаџмента Заставе камиона и 
актуелног пословодства новоформиране војне фабрике Застава теренска возила (Застава 
ТЕРВО), због сумње да је било малверзација са имовином ових предузећа. 
Други дан протеста радника Гумопластике без реакције Владе Србије 
 

Штрајкачи глађу занимају само новинаре, власт равнодушна 
 
Одавно на југу Србије није забележен случај да радници штрајкују глађу у 
предузећу чији је већински власник држава. 
Пише: Војкан Ристић 
     
Последњи радикални протест забележен је пре скоро четири године када су радници Јумка по 
цичи зими кренули у блокаду магистралног пута Ниш – Скопље, код Врањске Бање. Тада је 
опет на тапету била држава као већински власник текстилне компаније из Врања. 
У питомини села Кленике, у коме живе искључиво Срби на територији бујановачке општине 
сада се одвија још једна социјална драма у којој живот по ко зна који пут потказује све приче о 
српском привредном чуду. Четрдесет радника и радница Гумопластике други дан је у штрајку 
глађу, а да њихов власник – у овом случају држава и Влада Србије – у потпуности игноришу 
захтеве ових људи. 
– Ни данас нисам имао ниједан позив од људи који би требало да решавају проблем због кога 
смо морали да ступимо у штрајк. Једино су ме контактирали људи из централе УГС 
Независност и нико више. Ако било каквог позива буде од надлежних, ја ћу вам то јавити – 
рекао је за Данас председник Штрајкачког одбора радника Гумопластике Славољуб Ристић. 
У девастираном погону постоје минимални услови за овако радикални социјални протест. 
Штрајкачи су за сада јединствени у ставу да „иако су одавно гладни сада ствар доведу до краја“. 
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На сазнања новинара Данаса, да је „крајњи циљ штрајка да неко од богатих људи са југа Србије, 
а помињу се и Албанци, овим скрене пажњу и убрза процес продаје предузећа у чијем 
власништву је и пет хектара земље у центру Бујановца према албанском селу Велики Трновац“, 
уследио је експресан и сасвим јасан одговор. 
– Ми овде не штрајкујемо ни за кога. То ко ће купити Гумопластику одлучује држава која има 
86 одсто власништва, као и шест процената додатних акција кроз јавна предузећа. Да ли ће 
предузеће купити Албанац, Турчин или Србин нама је сасвим свеједно, јер ми желимо само да 
на овај начин остваримо наша социјална права, у складу са Споразумом који постоји – 
објашњавају радници Гумопластике, окупљени око новинарских екипа које су постали редовни 
и за сада једини посетиоци радника у штрајку без хране. 
Ристић појашњава да су последњу зараду примили у „мршавом износу од 7.000 до 8.000 
динара децембра прошле године“. Он се пита где завршава новац од рентирања пословног 
простора у власништву Гумопластике у Бујановцу, али и Београду. 
– Нисам прецизан, али мислим да се на месечном нивоу на овај начин у касу предузећа слива и 
до пола милиона динара. За нас нема плата, док људи из руководства примају редовно своје 
зараде – каже председник штрајкачког одбора. Радници наводе да је њихов најважнији циљ да 
се свима њима исплате дуговања која премашују у основи 12,6 милиона динара, без камата, као 
и надокнада за путне трошкове, регрес за годишњи одмор и све остале принадлежности. 
– Немамо ми шта да разговарамо са локалним руководством и директором везано за наш 
протест, када се наш послодавац налази у Београду у Влади Србије. Срамота је што нас 
игноришу и представљају грађанима другог реда, јер ми смо радници ове државе Србије, а не 
неке друге. Ако толико пара и инвестиција има у буџету, није лепо да ми овде морамо да 
скапавамо гладни за оно што нам припада у складу са Законом о раду – јединствен је став 
штрајкача. 
Досадашњи судски поступци који су окончани „терете државу Србију“ за незаконито 
исплаћивање зараде радницима које су биле умањене, о чему како тврде штрајкачи постоји и 
адекватна документација. 
– Како је могуће да неко ко руководи фирмом прима уредно своју плату, а да Министарству 
није до сада доставио неопходну документацију – питају се штрајкачи. Одговора ни јуче није 
било. 
Уследиће још једна хладна ноћ за четрдесетак Бујановчана који немају намеру да одустану од 
својих захтева. Њима нико ништа није ни понудио, а није их ни удостојио ни тиме да их посети 
и поразговара са њима. 
Интервенисала хитна помоћ 
Понешто о свему говори и чињеница да, иако су уредно писменим путем обавестили службу 
Хитне помоћи из Дома здравља у Бујановцу о радикализацији протеста, добили су одговор да 
ће „лекари интервенисати само у случају да се неком од штрајкача погорша здравствено стање, 
јер немају довољно особља за стално дежурство у фабрици у којој се одвија штрајк“. 
Испоставило се да је то и било потребно. 
Јуче касно поподне десетак штрајкача осетило је здравствене тегобе, због чега је Хитна помоћ 
морала да интервенише. Лекари су им пружили адекватну медицинску помоћ, али су они 
одбили да напусте просторије предузећа упркос лекарским констатацијама да се ради о „тежим 
болесницима који не би смели да наставе штрајк глађу“. 
Хвала Данасу и свим новинарима 
– Само је јавност уз нас. Хвала редакцији Данаса, која од почетка покушава да скрене пажњу на 
наш проблем. Хвала и свим другим екипама које су долазиле овде и послале вест о нашем 
штрајку за голи живот, не за луксуз – каже Славољуб Ристић из УГС Независност. 
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Просветни радници од понедељка најављују свакодневни штрајк са скраћеним часовима 

Шарчевић: Синдикати добили фер понуду 
Министар просвете Младен Шарчевић оценио је да су синдикати образовања 
добили фер понуду, по којој би скоро 58 одсто наставника ушло у 9-1 платну групу, 
док би око 27 одсто било у 8-3. 
Пише: В. А. 
     
– Аутоматски захтев да сви будемо исти је уравниловка, тиме се негира постојање платних 
разреда, јер они подразумевају да се направи разлика у квалитету рада. Лично мислим да је то 
борба за репрезентативност и чист синдикализам и то сам и рекао синдикатима – истакао је 
Шарчевић. 
Додао је да се преговори са синдикатима настављају и да се тренутно прави рачуница колико 
би коштало да сви запослени са седмим степеном уђу у 9-1 платну групу. Ти прорачуни ће за 
дан, два бити представљени премијерки Ани Брнабић. 
У неким школама су данас, трећи пут од почетка школске године, часови трајали по 30 минута, 
а сва четири репрезентативна синдиката просветних радника најављују од понедељка улазак у 
законски штрајк који подразумева да сваког дана часови буду скраћени по 15 минута. Према 
подацима синдиката, у јучерашњем протесту учествовали су запослени у око 1.000 школа у 
Србији. Синдикати су саопштили да су у преговорима издејствовали да 38.000 запослених у 
просвети преговорима буду у деветој платној групи. Реч је о просветарима који имају звања и 
који раде у отежаним условима, а има их око 1.000, као и о 37.000 одељенских старешина. 
– Остало је још 27.100 просветних радника са седмом стручном спремом и  пуном нормом за 
које тражимо да буду у деветој платној групи и првом разреду -истакли су синдикати на 
данашњој конференцији за новинаре. 
 
 

 
 

На посао иде 83.069 Сремаца 
      
Сремске локалне самоуправе већ неколико година настоје да смање број незапослених па су у 
својим општинским буџетима издвојиле новац да би заједно с Националном службом за 
запошљавање реализовале локалне акционе планове запошљавања. 
 
Резултат није изостао: за протеклих шест година незапосленост у Срему пала је с 31.190 лица на 
18.738. 
Све сремске општине: Сремска Митровица, Пећинци, Рума, Шид, Ириг, Инђија и Стара 
Пазова, бележе пад броја незапослених, али и све већи број запослених. Свакако да је већем 
запошљавању у Срему допринео и долазак великог броја новоотворених компанија, од којих је 
неколико великих које су запослиле већи број незапослених с евиденције НСЗ-а. 
Директорка сремскомитровачке филијале НСЗ-а Маријана Грабић објашњава да је данас на 
евиденцији 16.265 незапослених Сремаца, који су на крају прошлог месеца имали могућност да 
конкуришу на готово 3.000 понуђених радних места. 
31.190 незапослених било пре шест година 
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– У 2012. години је преко НСЗ-а понуђено 2.125 слободних радних места, а незапослених на 
нашој евиденцији било је 31.190, што значи да је те године на свако радно место конкурисало 15 
незапослених кандидата – објаснила је Маријана Грабић. – Најнеповољнији однос између 
броја незапослених и броја слободних радних места био је у 2013. години, када је тек свако 20. 
лице имало прилике да се запосли. Прошле године ситуација се потпуно променила па је на 
свака четири незапослена било понуђено по једно слободно радно место. 
18.738 Сремаца тренутно назапослено 
Она истиче да су протеклих година сремске општине дале велики допринос запошљавању у 
Срему, а нарочито у стварању повољног пословног амбијента. По њеним речима, прошле 
године у Срему је било евидентирано укупно 83.069 запослених, што у предузећима и 
установама, што регистрованих пољопривредних произвођача и готово 15.000 предузетника. 

 
 
На три сајма запошљавања 78 компанија 
У првих осам месеци ове године сремска филијала НСЗ-а организовала је три сајма 
запошљавања. На њима је учестовало 78 компанија и предузећа. Директорка филијале НСЗ-а 
Сремска Митровица Маријана Грабић очекује да ће у наредном периоду сарадња привреде 
бити још боља па ће самим тим и шанса да незапослени дођу до радних места бити већа. 

 
– Због ефикасне општинске администрације, комунално уређених индустријских зона, 
повољног геостратешког положаја округа, добре инфраструктуре и политичке стабилности, 
локалне самоуправе су омогућиле да велики број страних инвеститора започне обављање своје 
делатности у Срему и, самим тим, запосли велики број грађана и кроз раст просечне месечне 
зараде унапреди квалитет живота у овом делу Војводине и Србије – истакла је Маријана 
Грабић. 
Тржиште рада у Срему карактерише, наглашава она, велики број неквалификованих лица која 
траже посао. То је познато свим сремским локалним самоуправама па оне настоје да кроз 
локалне акционе планове запошљавања пронађу одговарајући начин да се тај проблем решава 
и за то редовно сваке године издавајају део новца из свог буџета не би ли у сарадњи с НСЗ-ом 
дошле до решења. 
Љ. Малешевић 
 

Транспортне фирме протестном вожњом траже боље услове рада 
Извор: Танјуг 
      
ЧАЧАК:  Неколико десетина камиона транспортних фирми из Чачка, Краљева, Ужица и 
Ивањице данас је организовало протестну вожњу у намери да укажу на проблеме с којима се 
сусрећу у раду.  
 
Председник Удружења МДТ СИСТЕМ из Краљева Љубинко Златић казао је да су се окупили 
како би омогућили бољи економси положај превозника, а у чему их ометају проблеми на 
граничним прелазима и царинским испоставама, али и агенција за безбедност и испитивање 
возила, те чести технички прегледи.  
Како каже, на граничним прелазима чека се по 20 и више сати, а гориво у Србји најскупље је у 
Европи. 
"Надлежни су нам рекли да што се тиче чекања на граничним прелазима, ствар је у личним 
дохоцима запослених и да они неће да раде. Најбоље да и ми станемо и да не радимо, па да 
видимо од чега би и ове плате примали. Имамо велику конкуренцију иностраних превозника, 
они немају граничне прелазе из ЕУ, а и гориво им је јефтинији", каже Златић. 
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Помиње да је проблем и дужина техничких прегледа, који се раде 45 минута, те да имају и 
испитивање возила једном седмично, а да се онда на решење чека и по неколико 
месеци. "Једино ми у Европи имамо то испитивање, тврди Златић.  
Власник фирме "Унитраг" Ужице Бранко Бешевић, иначе и један од оснивача и члан УО 
Међународног транспорта Београд, каже да се већ десет фирми угасило "што због лоших 
услова, што због мањка возача", а да је циљ данашњег протеста да заинтересују некога да седне 
с њима и договори се како да се побољшају услови рада.  
"Нећемо ми да заустављамо саобраћај, али не знам шта би било са српском привредном ако би 
превозници стали са радом десет дана", казао је Бешевић.Возач Милосављевић Божидар из 
Чачка каже да нико не обраћа пажњу на возаче, јер и они трпе због лоших услова рада.  
Такође, како каже, обарају се цене и од прошле године оне су пале о за 500 евра за исте 
релације. Иначе, у Србији има преко 1.500 транспортних фирми само у међународном 
друмском саобраћају, а за тај број предузећа потребно је отприлике 160.000 возача.  
Дневница возача у Србији је 50 евра, у Словенији 100 евра. 
 

 
 
 

Добро што нису укинути пенали за превремено пензионисање 
 
Члан Фискалног савета Србије Никола Алтипармаков сматра да је добро што држава није 
устукнула пред захтевима синдиката да се укину пенали за превремено пензионисање, јер би се 
то негативно одразило како на одрживост пензијског система, тако и на јавне финансије у 
целини. 
"Висина пензије зависи од уплаћених доприноса, али и од тога колико се дуго пензија прима. 
Ако неко жели да се превремено пензионише, он ће пензију примати дуже и самим тим је 
логично да прима умањени износ у односу на радника који је уплатио исти износ доприноса и 
који се редовно пензионише у 65. години за мушкарце и 62. години за жене", каже 
Алтипармаков. 
Овај принцип, како напомиње, важи у свим европским државама, а важио је и у бившој 
Југославији све док осамдесетих година, под притиском синдикалног популизма, није био 
укинут. 
"То се јако негативно одразило на одрживост не само пензијског система већ и јавних 
финансија у целини, продубљујући економску кризу крајем осамдесетих година. Добро је што 
исту грешку нисмо поновили ове године", оцењује Алтипармаков у интервјуу за нови број 
Магазина Бизнис. 
Што се тиче намере државе да, након укидања Закона о привременом умањењу пензија, 
повишице добију само они пензионери чија су примања нижа од 30.000 динара, мишљења је 
да индексација пензија мора да се примењује на све пензије, а не само на поједине, и додаје да 
тај принцип важи у практично свим европским земљама. 
"У буџету постоји одређен износ средстава опредељен за пензије, а наши закони прописују да је 
то 11 одсто бруто домаћег производа. Ако тај износ средстава, уместо да поделите свим 
пензионерима и свима повећате пензије за инфлацију од 2,5 одсто, ви повећате само испод-
просечне пензије за пет одсто, то је де фацто опорезивање пензионера са изнад-просечним 
пензијама", каже Алтипармаков. 
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Упозорава да је у Италији пре десетак година покушај да се индексирају само ниже пензије 
проглашен неуставним. 
Каже да је друштвена и политичка жеља за већим степеном солидарности у оквиру јавног 
пензијског система - легитимна и да Фискални савет само инсистира на томе да се друштвена и 
политичка опредељења имплементирају на системски начин који неће бити правно споран и 
који ће очувати друштвено поверење у јавни пензијски систем у Србији. 
"Сличне иницијативе за повећањем солидарности су у другим европским државама системски 
имплементиране кроз порез на доходак грађана, тако да све западноевропске земље и све већи 
број источноевропских земаља, попут Пољске и Румуније, опорезују изнад-просечне пензије и 
на тај начин остварују већи степен социјалне солидарности са пензионерима који имају испод-
просечна примања", навео је Алтипармаков. 
Оцењује такође да би у оквиру унапређења пензијског система било могуће и потребно решити 
питање опорезивања штедње у приватним пензијским фондовима. 
"За разлику од штедње у банкама која се редовно опорезује, штедња у приватним пензијским 
фондовима се умањено опорезује, или се уопште не опорезује, што представља неправичну 
пореску привилегију коју би требало разрешити у ближој будућности, тим пре што ће све већи 
број осигураника остваривати приходе из приватних пензијских фондова у наредним 
годинама", закључио је Алтипармаков. 
 
 

 
 

"Сви разредни у девету групу - то је фер понуда" 
ИЗВОР: ТАНЈУГ  

 
 
Београд -- Министар просвете Младен Шарчевић изјавио је да су синдикати у 
просвети добили фер понуду - да све разредне старешине уђу у девету платну 
групу. 
Он је појаснио да матрица за платне разреде подразумева и разлику у квалитету рада, а да су 
синдикати добили фер понуду - да све разредне старешине улазе у девети ранг.  
 
Како каже, уз оне који су радили у отежаним условима, то је више од 57-58 одсто запослених.  
 
"Уз чињеницу да у систему има око 20.000 људи на привременим и повременим пословима, 
младих који тек треба да се докажу - имамо око 27 одсто људи који не би ушли у девету групу, у 
први платни разред, већ би остали у осмој групи, у трећем платном разреду", рекао је 
Шарчевић новинарима у гимназији "Патријарх Павле".  
 
Шарчевић је, коментаришући најаву просветара да ће од понедељка часови свакодневно бити 
скраћени на 30 минута, док се не уваже захтеви да сви просветни радници са седмим степеном 
стручне спреме буду у деветој платној групи у првом разреду, рекао да је захтев да сви будемо 
исти - уравниловка.  
 
Матрица каже и да никоме плата не може да буде мања него што је сада, наводи министар. 
"Мислим да је то борба за њихову репрезентативност и чист синдикализам, ја то и њима 
кажем", додао је он.  
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Шарчевић је навео и да се он залаже да просветни радници буду добро плаћени и каже да иста 
матрица даје могућност да било који колега из основне или средње школе мозе доспети у 11. 
или 12. групу.  
 
"Ако он може својим квалитетиом доћи до ранга професора универзитета. Не знам о чемо 
причамо", рекао је Шарчевић.  
 
Додао је да је министарство све време отворених врата и да се тренутно израчунава "шта би 
било кад би било", те истиче да просвета није сама и да би, уколико они направе свој модел, то 
пореметило здравство, област социјалне заштите и друге.  
 
"Остаје да преговарамо даље о томе. Предлог ће за дан два бити код премијерке, када службе 
уизрчунају модел", рекао је Шарчевић 
 

"Добро што држава није устукнула и укинула пенале за пензије" 
 
ИЗВОР: БЕТА 

 
Члан Фискалног савета Никола Алтипармаков сматра да је добро што држава није 
устукнула пред захтевима синдиката да се укину пенали за превремено 
пензионисање. 
 
  
То би се, како је навео, негативно одразило како на 
одрживост пензијског система, тако и на јавне 
финансије у целини.  
 
"Висина пензије зависи од уплаћених доприноса, али и 
од тога колико се дуго пензија прима. Ако неко жели да 
се превремено пензионише, он ће пензију примати дуже 
и самим тим је логично да прима умањени износ у 
односу на радника који је уплатио исти износ доприноса 
и који се редовно пензионише у 65. години за мушкарце 
и 62. години за жене", каже Алтипармаков.  
 
Овај принцип, како напомиње, важи у свим европским 
државама, а важио је и у бившој Југославији све док 
осамдесетих година, под притиском синдикалног 
популизма, није био укинут.  
 
"То се јако негативно одразило на одрживост не само 
пензијског система већ и јавних финансија у целини, 
продубљујући економску кризу крајем осамдесетих 
година. Добро је што исту грешку нисмо поновили ове 
године", оцењује Алтипармаков у интервјуу за нови број 
Магазина Бизнис.  
 
Што се тиче намере државе да, након укидања Закона о 

Оцењује такође да би у оквиру 
унапређења пензијског система 
било могуће и потребно 
решити питање опорезивања 
штедње у приватним 
пензијским фондовима. "За 
разлику од штедње у банкама 
која се редовно опорезује, 
штедња у приватним 
пензијским фондовима се 
умањено опорезује, или се 
уопште не опорезује, што 
представља неправичну 
пореску привилегију коју би 
требало разрешити у ближој 
будућности, тим пре што ће све 
већи број осигураника 
остваривати приходе из 
приватних пензијских фондова 
у наредним годинама", 
закључио је Алтипармаков. 
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привременом умањењу пензија, повишице добију само они пензионери чија су примања нижа 
од 30.000 динара, мишљења је да индексација пензија мора да се примењује на све пензије, а 
не само на поједине, и додаје да тај принцип важи у практично свим европским земљама.  
 
"У буџету постоји одређен износ средстава опредељен за пензије, а наши закони прописују да је 
то 11 одсто бруто домаћег производа. Ако тај износ средстава, уместо да поделите свим 
пензионерима и свима повећате пензије за инфлацију од 2,5 одсто, ви повећате само испод-
просечне пензије за пет одсто, то је де фацто опорезивање пензионера са изнад-просечним 
пензијама", каже Алтипармаков.  
 
Упозорава да је у Италији пре десетак година покушај да се индексирају само ниже пензије 
проглашен неуставним.  
 
Каже да је друштвена и политичка жеља за већим степеном солидарности у оквиру јавног 
пензијског система - легитимна и да Фискални савет само инсистира на томе да се друштвена и 
политичка опредељења имплементирају на системски начин који неће бити правно споран и 
који ће очувати друштвено поверење у јавни пензијски систем у Србији.  
 
"Сличне иницијативе за повећањем солидарности су у другим европским државама системски 
имплементиране кроз порез на доходак грађана, тако да све западноевропске земље и све већи 
број источноевропских земаља, попут Пољске и Румуније, опорезују изнад-просечне пензије и 
на тај начин остварују већи степен социјалне солидарности са пензионерима који имају испод-
просечна примања", навео је Алтипармаков. 
 
 

 
 

Председник Самосталног синдиката за Инсајдер: Фијат остаје у Србији 
  
Председник Самосталног синдиката у Фијату Зоран Марковић каже за Инсајдер да је од 
руководства Фијата добио потврду да ће Фијат остати у Крагујевцу. Подсетимо, уговор Србије и 
италијанског Фијата, који држава већ 10 година одбија да објави, истиче 29. септембра, а у 
јавности се већ месецима спекулише о томе да ли ће овај уговор бити продужен и под којим 
условима.  
„Ми смо имали јуче састанак са директорком компаније и менаџментом. Представници 
компаније су нама пренели радосну вест да Фијат остаје у Србији. Што се тиче основног уговора 
то остаје између италијанске компаније и државе Србије да се испреговара и регулише“, каже 
Марковић за Инсајдер. 
Подсетимо, Уговор о заједничком улагању између Фијата и државе Србије потписан је 2008. 
године, десетак дана пре парламентарних избора 2008, а њиме је предвиђено отварање 
фабрике аутомобила у Крагујевцу. 
Од тада до данас, међутим, уговор у којем би се могло видети на шта се све конкретно Србија 
обавезала, надлежни одбијају да објаве, и то под изговором да то не дозвољава друга страна. 
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Фабрика Фијат свечано је отворена у Крагујевцу двадесетак дана пред парламентарне изборе 
2012. године. Држава има 33 одсто власништва у Фијату, а фирмом управља већински 
италијански партнер. 
Те године представници владе Демократске странке тврдили су да ће се на један евро уложених 
субвенција држави вратити седам до осам евра у наредне три године. 
Тадашња опозиција најављивала је објављивање целог уговора, али и његову промену, али 
ипак, и поред промене власти, до промена у субвенционисању италијанске фирме, нити до 
објављивања целог уговора, није дошло. 
Субвенције које је Србија дала Фијату биле су и тема Инсајдеровог истраживања из 2016. 
године „Србија највећи појединачни “страни” инвеститор“, а ту емисију можете погледати на 
следећем линку. 
 
 


