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Ништа од укудања пенала за пензије - "то би срушило систем" 
ИЗВОР: БЕТА  

 
"Нису укинути пенали пензионерима који су превремено отишли у пензију, када намире 65 
година како су тражили синдикати, јер би то "довело систем у нови проблем" 
Министар за рад и запошљавање Србије Зоран Ђорђевић рекао је да је Социјално-економски 
савет (СЕС) прихватио измене закона о Пензијском и инвалдиском осигурању којима се укида 
закон о смањењу пензија, али да остају пенали за превремено пензионисање. 
"Обећали смо да ћемо укинути закон о смањењу пензија, када се стабилизује Републички фонд 
за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО фонд) и он је сада стабилан, јер га држава дотира 
сумом која је испод нивоа који тражи Међународни монетарни фонд (ММФ)", рекао је 
Ђорђевић на конференцији за новинаре после седнице СЕС-а.  
Закон о привременом уређивању начина исплате пензија, којим су оне смањене, донет је 2014. 
године због очувања финансијске стабилности пензијског система, а њиме су умањене пензије 
изнад 25.000 динара.  
Ђорђевић је истакао да нису укинути пенали пензионерима који су превремено отишли у 
пензију, када намире 65 година живота како су тражили синдикати, јер би то "довело систем у 
нови проблем".  
"Да су укинути пенали онима који оду у пензију пре 65. године живота и 40 година радног 
стажа, вероватно би били затрпани захтевима за превремени одлазак у пензију", рекао је 
Ђорђевић.  
Он је истакао да би већи проблем од тренутног трошка био колико би то право у будућности 
људи користили.  
Изменом закона о пензијском и инвалидском осигурању они који су имали бенефицирани 
радни стаж, према његовим речима, моћи ће да оду у пензију и са 50 година живота када 
намире 40 година стажа, и неће бити због тога кажњени пеналима, већ ће добити пуну пензију.  
"По садашњем закону, на пример, пилоти који имају право на бенефицирани радни стаж и за 
годину дана им се рачуна 18 месеци, нису могли да се пензионишу ако имају 50 година живота, 
а након ове измене ће моћи", рекао је Ђорђевић.  
Он је истакао да су уведене још неке новине у Закон о пензијском и инвалидском осигурању и 
да се привремена решења за пензију више неће издавати, као и да ће се укинути образац М-4.  
Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић рекао је да синдикати 
нису задовољни чињеницом да нису укинути пенали оним пензионерима који су "силом 
прилика због гашења фирме превремено отерани у пензију".  
"Реч је о људима који су изгубили радна места, а пре тога су примали минималац и од када су 
отишли у превремену пензију обрачунавају им се казнени поени и после намирења 65 година 
живота", рекао је Орбовић.  
СЕС је, како је рекао, иницирао укидање казнених поена пре више од годину дана али то не 
дозвољава ММФ. 
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Ускоро одлука о минималцу, "мора свако мало да попусти" 
ИЗВОР: БЕТА  

 
Предлог повећања минималне цене рада у Србији још се усаглашава и вероватно ће одлука 
бити саопштена 10. септембра. 
 То ће вероватно бити после седнице Социјално-економског савета, рекао је председник Уније 
послодаваца Србије Срђан Дробњаковић. 
"Близу смо заједничког става и потребно је да свако мало попусти", рекао је Дробњаковић 
агенцији Бета.  
О новој минималној цени радног сата преговарају чланови Социјално-економског савета у 
којем су представници Владе Србије, репрезентативних синдиката и Уније послодаваца. Ако 
они не постигну договор о повећању минималне зараде одлучује Влада, на предлог 
Министарства финансија.  
Минимална зарада тренутно износи 24.882 динара, односно 143 динара по сату, а прима је 
350.000 радника у Србији, од којих је око 30.000 у државној служби. Председник Уједињених 
гранских синдиката "Независност" Зоран Стољковић је рекао да је у досадашањим разговорима 
Влада понудила повећање минималне зараде од 8,5 одсто, синдикати траже повишицу од 15 
одсто, а Унија послодаваца нуди увећање од пет одсто, са могућношћу да буде и више.  
"Ми сматрамо да је све испод двоцифреног повећања неприхватљиво, али да је охрабрујуће што 
представници власти најављују да ће се у року од три-четири године минимална зарада 
достићи трошкове минималне потрошачке корпе која сада износи 36.000 динара", рекао је 
Стојиљковић агенцији Бета. Додао да сада нико не може да живи са примањима која су мања 
од трошкова минималне корпе, али да је скоро немогуће да се садашња минимална зарада 
повећа за 47 одсто да би покрила бар те трошкове.  
Стојиљковић је истакао да је веома важна тенденција да повећање "минималца" буде веће него 
"у нормалим земљама" где се она усклађује са растом БДП-а и инфлације. 
 
 

 
 

Укида се закон о смањењу пензија, остају пенали 
Аутор текста:Бета 
 
Министар за рад и запошљавање Зоран Ђорђевић рекао је да је Социјално-
економски савет прихватио измене закона о Пензијском и инвалдиском 
осигурању, којима се укида закон о смањењу пензија, али да остају пенали за 
превремено пензионисање. 
"Обећали смо да ћемо укинути закон о смањењу пензија, када се стабилизује Републички фонд 
за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО фонд) и он је сада стабилан, јер га држава дотира 
сумом која је испод нивоа који тражи Међународни монетарни фонд", рекао је Ђорђевић на 
конференцији за новинаре после седнице СЕС-а.  
Закон о привременом уређивању начина исплате пензија, којим су оне смањене, донет је 2014. 
године због очувања финансијске стабилности пензијског система, а њиме су умањене пензије 
изнад 25.000 динара. Ђорђевић је истакао да нису укинути пенали пензионерима који су 
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превремено отишли у пензију, када наврше 65 година живота како су тражили синдикати, јер 
би то "довело систем у нови проблем".  
"Да су укинути пенали онима који оду у пензију пре 65. године живота и 40 година радног 
стажа, вероватно би били затрпани захтевима за превремени одлазак у пензију", рекао је 
Ђорђевић.  
Он је истакао да би већи проблем од тренутног трошка био колико би то право у будућности 
људи користили. Изменом закона о пензијском и инвалидском осигурању, они који су имали 
бенефицирани радни стаж, према његовим речима, моћи ће да оду у пензију и са 50 година 
живота када намире 40 година стажа, и неће бити због тога кажњени пеналима, већ ће добити 
пуну пензију.  
"По садашњем закону, на пример, пилоти који имају право на бенефицирани радни стаж и за 
годину дана им се рачуна 18 месеци, нису могли да се пензионишу ако имају 50 година живота, 
а након ове измене ће моћи", рекао је Ђорђевић.  
Он је истакао да су уведене још неке новине у Закон о пензијском и инвалидском осигурању и 
да се привремена решења за пензију више неће издавати, као и да ће се укинути образац М-4.  
Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић рекао је да синдикати 
нису задовољни чињеницом да нису укинути пенали оним пензионерима који су "силом 
прилика због гашења фирме превремено отерани у пензију".  
"Реч је о људима који су изгубили радна места, а пре тога су примали минималац и од када су 
отишли у превремену пензију обрачунавају им се казнени поени и после намирења 65 година 
живота", рекао је Орбовић.  
СЕС је, како је рекао, иницирао укидање казнених поена пре више од годину дана али то не 
дозвољава ММФ. 
 

Просветни синдикати: Штрајкује се у више од хиљаду школа 
Аутор текста:Бета 
 
Четири просветна синдиката саопштила су да њихови чланови штрајкују 
скраћењем часова у више од 1.000 школа широм Србије и најавила наставак 
штрајка за уторак, 11. септембар. 
"Након величанственог протеста 'Правда изнад пара' у петак, 31. августа, синдикати просвете 
настављају борбу за девету платну групу. Данас су чланови ових синдиката у штрајку. У више од 
1.000 школа у Србији часови трају 30 минута", наводи се у саопштењу тих синдиката. 
Ти синдикати су додали да и даље очекују позив на преговоре и позвали све запослене у 
просвети да подигну глас и придруже се протесту, јер само удружени могу да се изборе за бољи 
статус. 
Наставници штрајкују јер су незадовољни начином уређења платних разреда, према којем су 
сврстани у осму платну групу и траже да се сви наставници са седмим степеном образовања 
пребаце у девету платну групу. 
У штрајку су чланови Уније синдиката просветних радника Србије, Синдиката "Независност", 
Синдиката радника у просвети Србије и Синдиката образовања Србије. 
 

Нова минимална цена рада биће саопштена у понедељак 
Аутор текста:Бета 
 
Предлог повећања минималне цене рада у Србији још се усаглашава и вероватно 
ће одлука бити саопштена 10. септембра, после седнице Социјално-економског 
савета, рекао је председник Уније послодаваца Србије Срђан Дробњаковић. 
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"Близу смо заједничког става и потребно је да свако мало попусти", рекао је Дробњаковић 
агенцији Бета. 
О новој минималној цени радног сата преговарају чланови Социјално-економског савета у 
којем су представници Владе Србије, репрезентативних синдиката и Уније послодаваца. Ако 
они не постигну договор о повећању минималне зараде одлучује Влада, на предлог 
Министарства финансија. 
Минимална зарада тренутно износи 24.882 динара, односно 143 динара по сату, а прима је 
350.000 радника у Србији, од којих је око 30.000 у државној служби. 
Председник Уједињених гранских синдиката "Независност" Зоран Стољковић је рекао да је у 
досадашањим разговорима Влада понудила повећање минималне зараде од 8,5 одсто, 
синдикати траже повишицу од 15 одсто, а Унија послодаваца нуди увећање од пет одсто, са 
могућношћу да буде и више. 
"Ми сматрамо да је све испод двоцифреног повећања неприхватљиво, али да је охрабрујуће што 
представници власти најављују да ће се у року од три-четири године минимална зарада 
достићи трошкове минималне потрошачке корпе која сада износи 36.000 динара", рекао је 
Стојиљковић агенцији Бета. 
Додао да сада нико не може да живи са примањима која су мања од трошкова минималне 
корпе, али да је скоро немогуће да се садашња минимална зарада повећа за 47 одсто да би 
покрила бар те трошкове. 
Стојиљковић је истакао да је веома важна тенденција да повећање "минималца" буде веће него 
"у нормалим земљама" где се она ускладјује са растом БДП-а и инфлације. 
 

 
 

Социјално економски савет се сагласио са изменама три закона 
 
Пише: Фонет 

 
Социјално-економски савет (СЕС) сагласио се данас о изменама три закона, међу којима је и 
онај о Пензијско-инвалидском осигурању, по којем ће пенали за превремени одлазак у пензију 
онима са бенефицираним радним стажом бити укинути, док су синдикати указали да би то 
морало да се односи на све пензионере када напуне 65 година живота. 
     
Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић поздравио је укидање 
казнених поена за део пензионера који имају бенефицирани радни стаж, али су синдикати 
изразили револт јер се за остале категорије пензионера, који су силом прилика остали без 
радних места пре 65 године не укидају ти пенали. 
Орбовић је подсетио да је СЕС у два наврата потврдио такву одлуку, али она није стављена на 
дневни ред, јер су се власти предомислиле. 
У СЕС нико није био против, али Међународни монетарни фонд то не дозвољава. 
Према његовим речима, пензионери који су отушли пет година пре законског рока у пензију 
годишње изгубле 2,5 пензије, односно једну целу годину немају пензију. 
Орбовић је рекао да тренутно 17.300 пензионера има те казнене поене. 
Председник УГС Независност Зоран Стоиљковић рекао је да постоји несагласност око начина и 
метода како је требало уредити ове измене ПИО, додајући да не разуме зашто би до неко 
плаћао пенале до краја живота. 
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Он је рекао да поздравља измене које су сада учињене, али сматра да су на брзину достављене 
измене и да је требало да други начин то учинити. 
Министар рада и запошљавања, борачких и социјалних питања Зоран Ђорђевић рекао је да ће 
се измене закона о ПИО већ сутра наћи на седници Владе Србије, а да ће у наредном периоду 
уследити и укидање закона о привременом уређењу пензија. 
Ђорђевић је рекао да се за сада не размишља и неће се разговарати о укидању казнених пенала 
за остале категорије пензионера који су пре 65 године отишли у пензију, указујући да је то 
потребно да би систем са 1,75 милиона пензионера био одржив. 
Пут ка паклу је поплочан добрим намерама и не ради се о хиру, оценио је Ђорђевић указујући 
да би људи можда намерно одлазили раније у пензију, радили неке друге уносне послове, 
знајући да ће после 65 године бити укинути пенали. 
Када је реч о укидању пенала онима са бенефицираним стажом, Ђорђевић је рекао да се њима, 
колико се признаје бенефицирани радни стаж, толико се умањује старосна граница и у једном 
тренутку би требало да се сретну са годинама старости и да више немају пенале. 
Ако се за 12 месеци признаје 18 месеци стажа, као на пример код пилота или рудара, они не би 
имали пенале са око 51. или 52. године живота, рекао је Ђорђевић. 
Ђорђевић је најавио да ће у петак бити одржан колегијум СЕС на којем ће се говорити о 
минималној цени рада, а у понедељак и састанак којем ће присуствовати премијерка Ана 
Брнабић, после чега ће медији бити обавештени о резултатима. 
Председавајући СЕС, испред Уније послодаваца Србије, Милош Ненезић рекао је да су се 
чланови савета сагласили о изменама закона о ПИО, као и изменама закона о платама 
државних службеника и намештеника и државних службеника. 
Према његовим речима, усвојене су и иницијативе УПС да се у наредном периоду разматрају 
измене закона о трговини, занатству и инсекцијском надзору. 
 
Покренута петицију за борбу против смањења плата породиљама 

Изменити закон којим држава штити себе, а не мајке 
Пише: А. Поповић 

 
 
Петиција „Борба против смањења плата породиљама“ којом се захтевају измене новог Закона о 
финансијској подршци породици за само пар дана од покретања на друштвеним мрежама 
прикупила је 6.700 потписа и изазвала бројне коментаре и реакције. 
Ипак, реакција оних који су најодговорнији за овај закон и који би требало да брину о 
потребама грађана је изостала. 
Измене које је донео нов Закон о финансијској подршци породици са децом требало је да бар у 
некој мери побољша положај родитеља у Србији. Ипак, овај закон изазвао је оштре критике 
јавности јер у пракси заправо доноси приличну штету великом броју мама које ће годину дана 
имати мању плату и то у најкритичнијем и финансијски најзахтевнијем периоду. Многе мајке 
остаће ускраћене и за минималан износ примања који им је законом загарантован, што 
буквално значи да по новом обрачуну, плата на породиљском може да буде и 1. 000 динара. Са 
друге стране, апсурдно је што је прецизиран максималан износ плате, па ће оне мајке које су до 
сада зарађивале велике новчане износе, практично бити кажњене уколико добију дете јер ће 
им се исплаћивати смањена накнада. 
Због тога потписници петиције наводе да је „на нама да се боримо против бахатог понашања 
државних челника, угрожавања наше породице и угрожавања будућности наше деце. Време је 
да се ујединимо, кажемо шта мислимо. Овај закон нас угрожава у најтежем периоду, крши 
наша права и ради све само не подстиче наталитет“. 
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Они су нагласили и да не треба дозволити да се овај проблем игнорише те да путем медија 
треба извршити притисак да се промени закон којим „држава штити себе, не мајке и децу“. 
Држава, међутим, односно надлежно Министарство рада, запошљавања и социјалних питања, 
још увек се није огласило са одговором на нека од спорних питања. Министарство рада није 
одговорило на питања нашег листа – да ли су уопште информисани о покретању петиције ни 
да ли ће предузети неке мере да, евентуално подзаконским актима уреде ову област тако да 
грађани буду задовољни и спрече дискриминацију одређених група запослених будућих мајки. 
Надлежни су остали неми и на питање да ли ће, евентуално подзаконским актима, одредити 
макар минималну загарантовану цифру коју ће породиље примати. 
Највише критика на рачун овог закона било је због одредби које су дискриминаторне према 
појединим категоријама мајки. Наиме, у повољном су положају само оне мајке које су пре 
порођаја имале непрекидно најмање 18 месеци у радном односу, јер ће моћи да примају просек 
за тај период, односно готово пуну зараду. Све остале, које су имале прекид или имају мање од 
шест месеци редовне зараде, оштећене су јер се и њима збир примања дели са 18. У најгорем 
положају су породиље које су радиле мање од шест месеци и незапослене, јер оне на помоћ 
државе уопште не могу да рачунају. Неправедно су третиране и пољопривреднице, којима 
закон тражи чак 24 месеца непрекидних примања како би могле да остваре право на 
породиљско а у сличној су ситуацији и предузетнице. 
Обесхрабрујуће за младе мајке 
Како би остварила пуну плату на породиљском боловању, неопходно је да жена буде у радном 
односу са истом платом пуних 18 месеци пре отварања трудничког боловања. Младе мајке које 
су се тек запослиле немају никакву шансу да добију ни минимална примања током 
породиљског одсуства. 
Без дискусије 
Закон о финансијској подршци породици са децом је дискретно прошао кроз јавну расправу, а 
у скупштини директно улетео на гласање, јер за дискусију није било времена с обзиром да су по 
првој тачки дневног реда напредњаци уложили више од 300 амандмана и тиме одузели време 
предвиђено за сучељавање ставова о свим осталим питањима. 
 

 
 
Недопустиво је да плата радника са инвалидитетом буде 15.685 динара 
 
Грански синдикат индустрије, енергије и рударства „Независност” обратио се отвореним 
писмом премијерки Ани Брнабић од које тражи подршку у решавању питања исплате 
минималне зараде за запослене у два предузећа за професионалну рехабилитацију и 
запошљавање особа са инвалидитетом. 
Реч је о фирмама ДЕС из Новог Сада и ,,ГОСА Солко” и з Смедеревске Паланке, чији, како 
кажу, статус још није решен, као и о предузећу Пласт Метал из Краљева, којем је ЕПС ових 
дана искључио електричну енергију због дуга од 1,6 милиона динара. 
Наводе да је том предузећу струја искључена баш у тренутку када је требало да започну 
реализацију уговореног  посла за наредних неколико месеци. 
У отвореном писму достављеном и медијима синдикалци подсећају да су та предузећа основана 
седамдесетих година прошлог века, у социјалистичком систему и са хуманом идејом да се 
особама са инвалидитетом кроз рад обезбеди инклузија у друштвени живот и егзистенција за 
њих и њихове породице. 

http://www.politika.rs/
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Подсећају да је грански синдикат независност део синдикалног савеза УГС Независност, те да 
сматрају да је недопустиво да, како кажу, у другој декади 21 века, радници са инвалидитетом 
примају зараде у износу од 15.685,25 динара. 
Њихов став је да ниједан радник у Србији, па ни радник са инвалидитетом, не би смео да прима 
зараду која је нижа од нивоа уговорене минималне зараде.(тТањуг) 
 

Усклађивање пензија сваког 1. Јануара 
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић 

 
Уместо два пута годишње предлаже се да се примања коригују једном годишње са стопом 
планиране инфлације и растом БДП-а већим од два, уместо садашња четири одсто 
Министар финансија Србије, Синиша Мали, започео је разговоре с представницима 
Међународног монетарног фонда (ММФ) о повећању пензија и укидању Закона о привременом 
умањењу, који је на снази од октобра 2014. године. Мали је најавио веће пензије од октобра, 
али за колико тачно, знаће се ове или наредне недеље. 
У ишчекивању нове рунде преговора с ММФ-ом, 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 и буџета и ПИО фонда. 
У том смислу, Милан Ненадић, председник Савеза пензионера Војводине и потпредседник 
Савеза пензионера Србије, каже да је након враћања пензија на износ пре умањења, најважније 
да се примања убудуће усклађују једом или два пута годишње с растом инфлације и делом 
раста бруто друштвеног производа и то уколико је он већи од два одсто. 
 

 
 

ОПОРЕЗИВАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА: Паушалци би јасну рачуницу 
С. БУЛАТОВИЋ 
 
У току јавно-приватни дијалог које је најбоље решење за опорезивање 
предузетника. Привреда тврди да је превелика слобода порезника у разрезивању 
износа 
ВЛАСНИЦА предузетничке радње "Марија хенд мејд", регистроване у Шапцу, пре две године је 
добила двоструко веће пореско решење, иако у пословању, по њеном мишљењу, није било 
значајних промена. У Пореској управи су јој појаснили да више није она мала предузетница, 
сада наступа у Паризу, гостује на телевизији. Субјективност и прилична непредвидљивост 
износа паушалног пореза главни је разлог што део привредника тражи измене закона који га 
регулишу. 
 
Још се не зна хоће ли влада прибећи новом законском решењу, или ће се мењати подзаконска 
акта. То ће се знати на крају дијалога који је у среду почео између приватног и јавног сектора. 
Удружење за развој предузетништва и Национална алијанса за локални економски развој 
започињу јавну кампању "Месец паушалаца", која ће трајати током септембра. Сви 
заинтересовани могу на порталу www.јпд.рс да доставе своје предлоге и сугестије шта у 
тренутном третману паушалаца није како треба и како се може поправити. 
- Влада тренутно формира радну групу која ће анализирати законско решење - истакла је 
Светлана Јовановић из кабинета премијерке Ане Брнабић. - Видећемо, пре свега, да ли неко 

http://www.politika.rs/scc/autor/897/Jasna-Petrovic-Stojanovic
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има право да буде паушалац, али и да утврђивање паушалног пореза буде прецизно. Пореска 
управа има озбиљан алгоритам за утврђивање износа, тако да то није баш толико субјективна 
ствар инспектора. 
 
Правилник о утврђивању паушаног пореза, међутим, на више места даје распон од - до. НАЛЕД 
упозорава да управо то ствара простор за лични суд порезника да ли је неко на доњој, а неко на 
горњој граници скале. 
- Пореска управа годишње мора да изда и више од 300.000 пореских решења паушалцима - 
каже Јелена Бојовић, директорка за регулаторну реформу у НАЛЕД. - То је велики посао. 
Аутоматизација издавања решења је један од начина да се тај проблем реши. 
Јавни дијалог требало би да да најбоље решење на питање које све делатности имају право да 
буду паушалци, како избећи кашњење пореских решења, како да износи пореских обавеза буду 
предвидљиви, али и како спречити злоупотребу статуса паушалца. Јер овакав вид опорезивања 
намењен је пре свега економски рањивим предузетницима. Тренутно су у овом систему 
адвокати, таксисти, информационе технологије, зубари... 
 
ИТ НЕ БИ ДА СЕ МЕЊА 
ПОКРЕТАЊЕ питања да ли је паушално опорезивање најбоље решено, дотакло је запослене у 
информационим технологијама. Део наших програмера од послодаваца зараду наплућује као 
агенција. Послодавац им плату заправо плаћа као услугу, а сам програмер, власник агенције, 
измирује паушал. Ту држави стигну нижи износи на име пореза и доприноса на зараде. 
Једно од предложених решења, како би се смањио овакав тип ангажовања радника и у другим 
сферама пословања, јесте да дотична агенција највише 80 одсто прихода може да оствари од 
једног клијента. ИТ сектор верује да ће тако игубити конкурентну предност коју тренутно има. 
 

Газди радник још јефтинији 
С. Б. - Д. И. К.   
 
Министарство финансија припрема сет мера за олакшавање пословања привреде. 
Укидање доприноса за случај незапослености 
МИНИСТАРСТВО финансија припрема сет мера којима би требало да буде олакшано 
пословање привредника у Србији. Једна од њих је укидање доприноса за случај 
незапослености, који послодавац плаћа у износу од 0,75 одсто у оквиру бруто плате сваког 
запосленог. План је и да се убрзају стопе амортизације за нову опрему и машине, чиме би 
фирме лакше могле да улажу у нове технологије. Такође, у октобру би светло дана требало да 
угледа и нови закон о обједињеним накнадама, којим би били укинути неки намети који 
оптерећују привреду, без обзира на то да ли је наплаћују републичке или локалне власти. 
 
Новине и измену низа економских закона најавио је у уторак министар финансија Синиша 
Мали у разговору с представницима компанија окупљених око Америчке привредне коморе у 
Србији. Када Влада размишља о укидању неког намета, привредници се радују. Тако је и у 
случају најаве да би с грбаче послодавца могло да се скине издвајање за случај незапослености. 
- Укидање доприноса за случај незапослености, на терет послодавца, можда и није велико 
растерећење, али је важно да се иде у том правцу - каже Светлана Будимчић, руководилац 
правне службе Уније послодаваца. Добро је што се планира враћање пореског кредита. И то 
смо тражили. Укидањем кредита, привреда није била стимулисана да улаже у опрему. Ако 
фирма купи нову машину, то јој се рачунало као приход а не као средство за рад. Ми тражимо 
да се то изузме од опорезивања. 
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ВЕЋИ ОКТОБАРСКИ ЧЕК ЗА ПЕНЗИЈЕЗАКОН о привременом умањењу пензија биће 
укинут најкасније до 1. октобра, потврдио је министар Мали, који ће о детаљима у вези с 
повећањем пензија разговарати с представницима ММФ. Детаљи о повећању биће познати 
током ове или наредне недеље, а пензије ће порасти од октобра. 
Финансијски план НСЗ за 2018. открива да од доприноса за социјално осигурање на терет 
послодавца очекују 11,2 милијарде динара. Толико би држава из буџета морала да им 
надокнади у случају укидања овог намета привреди. Укупни приходи НСЗ планирани су на 25,1 
милијарду динара. Пошто се доприноси на зараду обрачунавају и на терет послодавца и на 
терет радника, у овом случају од доприноса за случај незапослености на терет запослених 
Национална служба чека 10,7 милијарди динара. 
- Сама веза између доприноса и накнада које добијају назапослени је прилично слаба - каже 
Никола Алтипармаков, члан Фискалног савета. Није као у случају доприноса за ПИО и пензије. 
Ови доприноси имају више карактеристика пореза. Пружа се могућност да се преиспита 
оправданост постојања издвојене службе за запошљавање. Велики део посла би можда могао да 
се одвија у Министарству рада, можда постоји простор и за уштеде. Права незапослених неће 
бити угрожена. Примања незапослених нису у директној вези са самим доприносима. - истиче 
Алтипармаков. 
 
НА ТЕРАЗИЈАМА 
МИНИСТАР финансија у уторак је обећао да ће сви порески закони који су у припреми проћи 
јавну расправу. Реч је о изменама закона о порезу на имовину, добит, доходак грађана и закона 
о обавезном социјалном осигурању. 
- Представићемо све измене закона. Ако будем направио неку грешку, обесите ме на 
Теразијама - истакао је у уторак Синиша Мали. 
 

Упола мање инвалидских пензија 
К. Малешевић  
 
Републички Фонд ПИО објавио "профил" српског пензионера. Просечна српска 
пензија је 25.000 динара, а највише пензионера је прима до 78. године. Највише 
инвалидских пензионера су срчани болесници 
ИАКО су пре више од деценије достигли рекордан број, пензионера с пољопривредном 
пензијом данас је приближно исти број као пре две деценије. 
 
Сваке године број корисника смањује се за око 7.000, а наредних година очекује се даља 
тенденција пада броја ове категорије пензионера, говори званична статистика Годишњег 
билтена, који је недавно објавио Републички фонд за пензионо и инвалидско осигурање 
(ПИО), а који се односи на последња истраживања за протеклу годину. Све мањи број оних који 
се одлучују на бављење пољопривредом и касније пензионисање у овој категорији не би 
требало да чуди, с обзиром на то да су данас у најлошијем положају управо пољопривредни 
пензионери, чији су новчаници месечно "дебљи" за тек 11.272 динара. 
У току претходне године, просечан број година оствареног радног стажа запослених који су 
узели пензиони чек била је 33 године за мушкарце, што је најнижи посечан број година стажа у 
последњих десет година. Статистика не говори у прилог женама, с обзиром да просек већ десет 
година варира између 29 и 30 година стажа за одлазак у старосну пензију. Иако се не могу 
похватилити просечно високим пензијама, чини се да пољопривредници имају најмање радног 
стажа, па су у протеклој години у старосну пензију мушкарци одлазили са 23 године, док је 
женама за пензиони чек било неопходно свега 19 година радног стажа. 
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Инвалидске пензије за категорију запослених корисника данас користи упола мањи број људи 
у односу на 1997. годину, када је ова категорија бројала око 420.000 корисника. Супротно овој 
статистици, број корисника инвалидске пољопривредне пензије готово је двоструко већи у 
односу на период од пре две деценије. Број инвалидских пензија у категорији самосталних 
делатности линеарно се повећава из године у годину за мали број нових корисника. 
Просечан радни стаж нових корисника инвалидске пензије за све категогије креће се од 14 до 
22 године стажа за жене, док за мушкарце варира од 17 до 25 година радног стажа. Посматрано 
према узроку инвалидности, највећи проценат права на пензију у протеклој години остварили 
су суграђани са обољењима система крвотока, а после тога на листи су тумори, душевни 
поремећаји и болести мишићно-коштаног система и везивног ткива. 
Просечна висина пензије данас износи 25.000 динара, док је просечна старост корисника свих 
категорија пензије 70 година за жене и 72 године за мушкарце. Дуг век корисника пензионера 
потврђује и прошлогодишња статистика, која каже да је просечна старост корисника који су 
изгубили право на пензију због смрти 78 година, што говори у прилог податку да је све дужи 
просечан број година коришћења пензије за панезионере. 
ДЕВИЗЕ 
Право из пензијског и инвалидског осигурања по међународним уговорима остварују 
осигураници који су навршили део стажа у Србији а део у другој држави с којом је Србија 
потписала и примењује уговор о социјалном осигурању. Права се остварују према националним 
законима који важе у свакој од тих држава. 
 

Објављен списак послодаваца који запошљавају "на црно" 
Танјуг  
 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања објавило је на 
свом сајту списак са именима 21 послодавца код којег су затечена лица на раду "на 
црно" 
БЕОГРАД - Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања објавило је на 
свом сајту списак са именима 21 послодавца код којег су затечена лица на раду "на црно". 
Према том списку, приликом ванредних инспекцијских надзора извршених 1. септембра на 
градилиштима у Београду, укупно 61 лице које је радило "на црно" затечено је код 16 
послодаваца који су регистровани у Агенцији за привредне регистре (АПР), али и код пет 
нерегистрованих субјеката. 
Међу субјектима који чак уопште немају фирме регистроване у АПР, а код којих је инспекција 
затекла непријављене раднике, наведени су Алекса Крстић из Параћина, Сретен Андрић из 
Сурчина и Александар Цветковић из Обреновца, са по три затечена лица без папира. 
Највише радника "на црно" – њих пет – инспекција је затекла код Милка Митова из Београда, 
док је Александар Стојимировић, такође из Београда, самостално обављао нерегистровану 
делатност. 
 
На списку стоје и називи фирми послодаваца које су регистроване у АПР, а код којих је 
инспекција 1. септембра такође затекла непријављене раднике. 
 
Највише лица на раду "на црно" – по седморо њих – затечено је, према списку, у СЗР 
"Л.У.К.А.Д" и "Армарт 011" из Београда, док је у СЗР "Лим – Рад Плус" из Лознице затечено 
шест таквих радника. 
 
Без папира су, између осталих, затечена и четири радника у СЗР "Дане" из Старих Бановаца, 
док су по три таква радника затечена у "Грађи промет" доо, из Београда и ГР "Гаковић градња", 
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Београд. 
 
По два непријављена радника затечена су у фирмама "Цакић градња" из Велике Моштанице, 
"Црна Трава градња" доо из Црне Траве, ПР Драгољуб Мушкиња из Старе Пазове, ЗГР "Буда 
градња", Београд, "Ексинг" доо, Београд, ПР "МР МИЛМАР", Београд и СЗР "Саша", Београд. 
"Лукас градња" Београд, СЗР "Све у реду" Лозница и "АРХИ ПРО" доо. Београд имали су по 
једно затечено лице на раду "на црно". 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић изјавио је у 
понедељак да ће све фирме које запошљавају раднике на црно бити истакнуте на сајту 
Министарства за рад. 
Ђорђевић је тада указао да су и након најаве ванредне инспекције свих градилишта у Београду, 
инспектори затекли пет радника на црно, а додатном инспекцијом у још четири општине 56 
непријављених радника. 
Министар је најавио и да се разматра измена Закона о раду, који ће бити ригорознији према 
онима који крше закон, а до тада ће Министарство на свом сајту објављивати све што 
инспектори за рад открију на терену - где су вршене контроле, ко запошљава раднике на црно, 
колико радника... 
 

Професорима за 120 марака веће плате! 
Н. РАДИЋ  
 

Председник РС Додик најавио повећање зарада у високом образовању од нове 
године. Гњатић: Наш синдикат тражи већ 10 година много мање од тога и нисмо 
успели 
ПРЕДСЕДНИК Републике Српске најавио је у Источном Сарајеву да ће од нове године 
просечна плата у високом образовању и на јавним универзитетима у Српској бити повећана за 
додатних 120 КМ! 
 
Наиме, Додик је након разговора са ректорима јавних универзитета у Бањалуци и Источном 
Сарајеву рекао новинарима да ће уз актуелно повећање од 30 КМ, плате у том сектору бити 
повећане за укупно 150 КМ. 
- Тиме шаљемо поруку да се боримо за људе да остану и да смо спремни да побољшамо њихове 
услове рада и накнаду за тај рад - рекао је Додик. 
Ипак, економисти и синдикалци из Српске скептични су по питању тог обећања, тим више јер 
је, тврде, вероватно реч о предизборној реторици. 
- Објективно, наш буџет не може то поткрепити. Ево, само овим повећањем за 30 КМ свим 
запосленима у Републици Српској смањен је прилив у буџет за неких 60 милиона КМ. Поред 
овако тешког буџета какав је сад, имамо још један проблем смањења прилива у буџет, са неким 
другим и још додатним повећањем плата то би био додатни "удар". Сматрам да наш буџет није 
способан да изнесе све то, тако да није реално очекивати додатно повећање мимо овог које је 
већ реализовано - изјавио, је за "Новости", економиста из Бањалуке Предраг Дудуковић. 
Ни у Синдикату образовања, науке и културе РС нису оптимисти по питању најаве председника 
Српске, али подржавају сваку сличну идеју, само уколико за њу постоје реалне претпоставке. 
- Ако је то реална прича, то је онда 12 одсто. Ми тражимо већ десет година много мање од тога и 
нисмо успели да се изборимо за то, а то је осам одсто, односно да се изједначе коефицијенти у 
просвети са коефицијентима осталих буџетских корисника - истакао је председник Синдиката 
образовања, науке и културе РС Драган Гњатић. 
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Он је подсетио да су тренутно коефицијенти за запослене у просвети са високом стручном 
спремом између 9 и 10, односно почетна плата је око 1.000 КМ, док код осталих буџетских 
корисника коефицијент почиње од 13 па навише, односно од 1.300 марака. 
- Ми нисмо гадљиви на паре, што каже народ и наравно да се радујемо сваком повећању плата, 
поготово нас просветних радника јер смо већ десет година у незавидном положају у односу на 
све остале. Сматрам да би прво требало да решимо поменути проблем, а ако постоји реалан 
простор за додатно повећање за 120 КМ, ми то у потпуности подржавамо - додао је Гњатић. 
Гњатић је додао и то да је крајем прошле године потписан и Меморандум о заједничким 
мерама чија се реализација очекује у периоду од 2018. до 2020. године. Меморандум би, 
подсећа Гњатић, превасходно требало да утиче на раст плата и бољу заштиту радничких права 
генерално, па тако и радника у просвети. 
 
ПОСАО ЗА 81 АСИСТЕНТА 
МИЛОРАД Додик је изјавио да је на састанку са ректорима универзитета у Бањалуци и 
Источном Сарајеву договорено да у новој академској години буде запослен још 81 асистент, и 
то најбољи студенти који се пријаве на већ отворене конкурсе. У Бањалуци биће запослено њих 
54, а 27 у Источном Сарајеву. 
- За те потребе је у текућој години било потребно обезбедити 300.000 КМ, а укупно око 2,2 
милиона КМ у следећој буџетској години да би се овај пријем исфинансирао на нивоу бруто 
плата - рекао је Додик. 
 

 
 

Заштитник грађана тражи контролу надлежних за безбедност радника 
 Танјуг 
 
Поводом још једне трагичне погибије радника у селу Биновце у општини Сурдулица и тешке 
повреде радника у Београду које су се догодиле данас, заштитник грађана Зоран Пашалић 
најавио је свеобухватну системску контролу рада органа у чијој надлежности је заштита и 
безбедност радника на раду. 
Тиме, како се наводи у саопштењу, омбудсман жели да утврди одговорност за пропусте који су 
довели до ових несрећа. 
Заштитник грађана је у протеклих недељу дана, након трагедија у којима су несрећно 
настрадала три радника, више пута апеловао и позивао надлежне да предузму мере за 
унапређење безбедности и заштите раднике у току радног процеса, наводи се у саопштењу 
упућеном медијима. 
 

"МУЖ ПРИМА МИНИМАЛАЦ, ПОДСТАНАРИ СМО, ТАМАН САМ 
ДОБИЛА НОВИ ПОСАО" Анастасија је родила треће дете, а плата на 
породиљском ће јој бити 2.602 ДИНАРА 

 
Нов Закон о финансијској подршци породици са децом довео је до драстичног умањења плата 
неким породиљама. Међу њима је и Анастасија Ђунисијевић која је на свет донела трећу бебу, а 
чија ће плата током читавог породиљског боловања бити 2.602 динара. 
- Обратила сам се свим надлежним службама, медијима, али никакав одговор нисам добила. 
Ово ми је први посао после дужег времена. Мој муж прима минималац, живимо као 

https://www.blic.rs/autori/tanjug
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подстанари и заиста не знам како ћемо преживети сада са овом мојом мизерном платом – 
говори разочарано Анастасија за Бебац. 
Како каже, Анастасија је са породицом живела код родитеља. Када су се одвојили и почели да 
изнајмљују стан, она је одмах тражила посао, али због обавеза око деце није у томе успевала. 
- Друго дете нисмо одмах успели да упишемо у вртић јер за њега није било места. Кад сам 
коначно успела да му обезбедим место у вртићу, запослила сам се и непланирано остала 
трудна. Иако треће дете нисмо планирали, нисам желела да абортирам - наводи она. 
Анастасија живи са супругом и троје деце у изнајмљеном стану, а од супруговог минималца и 
сада њених мизерних 2.602 динара треба да преживе читав период породиљског боловања, 
односно две године. Запослена је на радном месту хигијеничарке два месеца пре сазнања да 
чека бебу. 
- Нисам одмах ни знала да сам трудна јер сам била на хормонским терапијама због претходне 
трудноће. Када сам сазнала да сам трудна, препорука лекара је била да одмах отворим 
боловање јер је трудноћа ризична. Ето, пуком срећом сам добила сталан посао пре него што 
сам сазнала да сам трудна, па сам без размишљања одлучила да родим, јер би и тај минималац 
значио за наш буџет. Нисам ни слутила да ће овако бити - каже Анастасија не скривајући 
огорченост. 
 
Како трудничко боловање не улази у обрачун зараде током породиљског, Анастасији се плате, 
које је добила пре отварања боловања, деле на 18. Зато што дете није успела да упише у вртић, 
није се раније запослила. Зато што је одлучила да упркос свему роди и треће дете, држава је 
кажњава мизерном платом на породиљском боловању. 
- Ужасно сам бесна и разочарана. Од толике приче о наталитету и подршке доспели смо у 
никад гору ситуацију. Сигурна сам да има још много жена које су прошле као ја. А што је 
најгоре, нико из власти се ни не обраћа поводом ових мера које су нам само још више отежале 
живот у овој земљи - наводи она. 
Анастасија је само једна од многих жена које ће бити кажњене, дискриминисане и оштећене 
зато што су одлучиле да роде дете у Србији. И то у земљи у којој државни челници и даље 
пропагирају наталитет вређајући тако здрав разум родитеља које угрожавају на сваком кораку 
родитељства, наводи "Бебац". 
 

АНКЕТА Колико често вас је послодавац условио да радите на црно? 
 
Министарство за рад објавило је листу фирми где су инспектори забележили највише радника 
на црно. 
Питамо вас, колико често вас је послодавац, да би вас уопште ангажовао, условио да радите на 
црно? 
Колико често вас је послодавац условио да радите на црно? 

Често, готово увек. 100 
 

Углавном првих неколико месеци сам 
радио/-ла непријављен/-а. 

61 
 

Свега неколико пута. 20 
 

Никада, не бих ни пристао. 43 
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