
1 

 

          
 

7. септембар 2018. 
 

                                        

  

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

   ПРЕС КЛИПИНГ 

http://www.politika.rs/
http://adbox.inbox-online.com/bannerRedirect?bannerId=522&bannerZoneId=1202
http://www.pravda.rs/


2 

 

 
 
 

ВЛАДА ДОНЕЛА ОДЛУКУ: Октобарске пензије биће увећане(стр.3) 
ПРИВАТНЕ ФИРМЕ У ЧУДУ: Газде се правдају, држава брани листу(стр.3) 
Влада укида Закон о смањењу пензија(стр.4) 

Млади се на пробном раду смењују као на траци(стр.5) 

Војни пензионери: Како ће се усклађивати пензије(стр.6) 
Синдикати траже 15%, послодавци нуде 5%, кључ је код државе(стр.6) 
Влада укинула Закон о смањењу, у новембру веће пензије(стр.7) 
Стојиљковић: Подржали укидање закона, не и продужетак 
пенализације(стр.8) 
Синдикати аеродрома: Тражићемо учешће у добити концесионе 
награде(стр.9) 
Усвојен предлог закона о изменама и допунама закона о ПИО(стр.9) 
Саветодавци немачког и српског ПИО Фонда 18. и 19. септембра са 
осигураницима(стр.10) 
Стечај Застава камиона „сасвим известан“ (стр.11) 
Правна помоћ за осигуранике који имају стаж у Немачкој(стр.11) 
Школе преузеле 636 просветара који су технолошки вишак(стр.12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 
 

ВЛАДА ДОНЕЛА ОДЛУКУ: Октобарске пензије биће увећане 
Д. И. К.   
 

Влада Републике Србије усвојила је Предлог закона о изменама и допунама Закона о 
пензијском и инвалидском осигурању, којим ће, између осталог, бити укинут Закон о смањењу 
пензија најкасније 30. септембра 2018. године 
ПЕНЗИОНЕРИ у Србији ће октобарску пензију, која им се исплаћује у новембру, добити са 
увећањем.  
 
Влада Србије у четвртак је усвојила предлог закона којим ће бити укинут Закон о смањењу 
пензија најкасније 30. септембра 2018.  
Поред тога, биће промењен начин обрачуна висине превремене старосне пензије за 
осигуранике којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем (тзв. бенефицирани стаж), 
који одлазе у превремену старосну пензију уз смањење висине пензије. 
 

ПРИВАТНЕ ФИРМЕ У ЧУДУ: Газде се правдају, држава брани листу 
Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА В. МИТРИЋ  
 

Приватне фирме изненађене списком Министарства за рад, тврде да нису криве. Три власника 
доставила папире па скинути са сајта 
СА црне листе на којој су имена послодаваца који су ангажовали раднике на црно у среду су 
скинуте три београдске фирме "Лукас градња", "Армарт 011" и "Грађа промет". Како "Новости" 
сазнају, њихови власници су накнадно инспекцији доставили уговоре о раду, али ће због тога 
што нису испоштовали закон и поменуте уговоре нису држали на месту рада, морати да плате 
казну од 150.000 до 300.000 динара. Против осталих 18 предузећа биће покренут прекршајни 
поступак због ангажовања радника на црно. 
 
У инспекцијском надзору 1. септембра затечен је 61 запослени без папира, а имена њихових 
послодаваца први пут су јавно објављена на званичном сајту Министарства за рад. 
- Све ће бити потпуно транспарентно и инспектори ће сваки случај "гурати до краја" - рекао је 
Зоран Ђорђевић, министар за рад. - Инспекције ће имати подршку за "бруталну борбу" против 
рада на црно, ићи ће до детаља и тражити најстроже казне. Добили смо уверавања и да ће 
судови бити ажурнији, јер правовремена казна је најбоља превентива. 
Синдикати сматрају да је идеја добра, али се мора спровести праведно. По мишљењу Саше 
Торлаковића, председника Самосталног синдиката грађевинара Србије не вреде "црне листе" 
на којима су само послодавци и фирме који немају "леђа". 
МНОГО ПРОПУСТАМНОГО пропуста је било на градилишту у Улици кнеза Милоша, и то у 
организацији и обуци радника, који су уз то и непријављени, нису имали заштитну опрему, 
нису били обучени, није била посебно одређена особа за заштиту, већ је то радио координатор 
градилишта - рекао је министар Ђорђевић. Због тога ће морати да одговарају. 
- Довољно је да отворите сајт Агенције за привредне регистре и видите колико запослених има 
одређена фирма. Ако има једног, а добила је посао од 4.000 квадрата одмах знате да нешто није 
у реду и за то не треба инспекција - каже Торлаковић. - Озбиљна грађевинска фирма не може 
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да послује без грађевинске оперативе и инжењера, а код нас капиталне објекте граде они који 
имају политичка леђа. Стално нам се дешава да су несреће баш оног дана када је подизвођач 
подизвођача довео комшију да ради. 
Неки од власника фирми са листе, са којима су "Новости" у среду ступиле у контакт тврде да су 
радили по закону. Горан Будић, власник фирме "Будић градња" из Београда, није ни знао да 
постоји "црна листа" Министарства рада, иако је име његове фирме на њој. 
- Имали смо два ђака који су радили од 20. августа до 1. септембра преко Омладинске задруге 
"Трагач" и потпуно су покривени документацијом - каже Будић. - Инспекторка која је била у 
контроли дала нам је рок од два дана да доставимо доказе. 
 
Ђаци су, како тврди Будић, били запослени по закону и поседују уговоре о привременим и 
повременим пословима, а фирма "Будић градња" се бави чишћењем градилишта, утоваром и 
истоваром робе. 
И Славица Оцоколић, власница лозничке фирме "Лим рад плус", у изјави за "Новости", 
енергично је демантовала да су ангажовали за рад шест непријављених радника на градилишту 
у Београду, како стоји на сајту Министарства за рад. 
Ово приватно предузеће се бави постављањем, издавањем скела и постављањем грађевинске 
лимарије, има девет радника и сви су, последњих шест година, били сваког дана пријављени, 
како је било и кад су затечени на градилишту у Београду. 
- Од њих шесторице инспекција је покупила личне карте, мада су сви били пријављени, имали 
су лекарска уверења и пријаве на градилишту - прича власница те фирме. - Мој син је отишао у 
Пореску управу Шабац, да види о чему се ради. Речено му је да је све у реду, да је недостајао 
само један папир који сам као власница требало да приложим, који уопште није споран. 
У овој фирми наводе да су добили и инспекцијски извештај, где стоји да је све по закону и чуде 
се откуд тај податак на сајту Министарства за рад. 
 

 
 

Влада укида Закон о смањењу пензија 
 
Влада Србије усвојила је данас Предлог закона о изменама и допунама Закона о пензијском и 
инвалидском осигурању, којим ће, између осталог, бити укинут Закон о смањењу пензија 
најкасније 30. септембра 2018. 
Међу бројним изменама Закона о ПИО, кључна је укидање смањења пензија, захваљујући којој 
ће октобарску пензију (исплата у новембру) пензионери добити без умањења, каже се у 
саопштењу са данашње седнице Владе. 
Новим законом, како се наводи, биће утврђен правни основ којим се даје могућност влади за 
исплату новчаног износа као увећања уз пензију у зависности од економских кретања и 
финансијских могућности буџета Републике Србије. 
Поред тога, биће промењен начин обрачуна висине превремене старосне пензије за 
осигуранике којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем (тзв. бенефицирани стаж), 
а који одлазе у превремену старосну пензију уз смањење висине пензије, тако да се „пенали” за 
ове осигуранике рачунају у односу на њихову снижену старосну границу за сваког конкретног 
осигураника са бенефицираним стажом. Ово ће се повољно одразити на висину пензије ових 
пензионера, оценила је Влада. 
„Обећали смо да ћемо укинути Закон о смањењу пензија када се финансијски стабилизује 
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање. Он је сада стабилан јер га држава 
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дотира сумом која је испод нивоа који тражи Међународни монетарни фонд. Пензионери су 
веома важни за Владу Републике Србије и трудићемо се да им омогућимо најбоље услове. Ово 
је први закон од 2001. године, а било је тачно пет измена и допуна до сада, који има све 
позитивне измене које су у корист пензионера и будућих пензионера”, рекао је министар ради 
Зоран Ђорђевић. 
Министар финансија Синиша Мали истакао је да је усвајањем Предлога закона о изменама и 
допунама Закона о ПИО створен предуслов за увећање пензија. 
„Као што смо и обећали, прве увећане пензије су октобарске, а биће исплаћене у новембру. 
Веома смо задовољни што смо за ово увећање имали довољно новца у буџету, тако да није било 
потребно да радимо ребаланс. Наши најстарији суграђани су заслужни за успешне реформе 
које смо спровели, и захваљујући њима сада имамо стабилне јавне финансије. На томе ћемо им 
увек бити захвални”, рекао је Мали. 
Такође, међу новинама је и утврђивање начина одређивања годишњег личног коефицијента за 
осигуранике који у матичној евиденцији немају утврђене податке о заради (војни осигураници 
и расељена лица). Такође, смањиће се и број привремених решења променом начина обрачуна 
последње године стажа осигурања. (Танјуг) 
 

Млади се на пробном раду смењују као на траци 
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић 

 
Свршени студент после два месеца рада у књижари и пекари остао без обећаних по 
45.000 динара, јер су газде процениле да је то много пара за њега 
 
Да ли је пробни рад исто што и волонтирање? Да ли се он плаћа и шта ако се после месец дана 
рада газди пробни радник не свиди па га отпусти без динара? Да ли мора да му плати и за то 
време иако му радник није био по вољи? 
Управо ову недоумицу има је и 24-годишњи И. А. који се за помоћ обратио нашој редакцији. 
Завршио је, каже, државни факултет, али већ неко време не може да нађе посао у својој 
конзерваторској струци. Зато је почео да се јавља на огласе и после неколико нађених и 
прекинутих послова схватио да ту није све црно на бело, како пише у закону. 
Први посао му је био, прича, у пекари где је прао плехове и радио само ноћу и где му је у старту 
обећана плата од 45.000 динара, што га је, признаје и привукло. Пошто је прошло две недеље 
како ради, покушао је од газде да добије одговор да ли је задовољан његовим учинком и да ли 
да настави да долази на посао или не. Речено му је да се стрпи док се газда не врати с одмора, а 
када је то, нико у пекари није знао да му каже. Пошто се власник пекаре ни после месец дана 
није вратио с одмора, а овом момку нико није помињао плату, решио је да више не долази на 
посао. Тек је ту настала његова мука. 
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Војни пензионери: Како ће се усклађивати пензије 
Аутор текста:Бета 
 
Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије упитало је, поводом одлуке Владе 
Србије да укине Закон о привременом уређивању начина исплате пензија, како ће се пензије 
усклађивати у наредном периоду и како ће држава регулисати повраћај неисплаћених делова 
пензије са законском каматом. 
Удружење је у саопштењу упитало и када ће Уставни суд извршити оцену уставности Закона о 
привременом уредјивању начина исплате пензија на основу акта о покретању поступка, који је, 
како се наводи, у складу са Уставом потписало 27 посланика Скупштине Србије.  
Влада Србије усвојила је данас Предлог закона о изменама и допунама Закона о пензијском и 
инвалидском осигурању којим ће такозвани Закон о смањену пензија бити укинут најкасније 
30. септембра.  
"Новим законом биће утврдјен правни основ којим се даје могућност Влади за исплату 
новчаног износа као увећања уз пензију у зависности од економских кретања и финансијских 
могућности буџета Србије", пише у саопштењу. 
 

Синдикати траже 15%, послодавци нуде 5%, кључ је код државе 
 
Зоран Стојиљковић из Удружених гранских синдиката "Независност" изјавио је за Н1 да 
синдикати неће прихватити повећање минималца мање од 10 одсто, док је Небојша 
Атанацковић из Уније послодаваца Србије рекао да су спремни да подрже такав захтев само ако 
добију неку компензацију од државе. 
Рок до којег Социјално-економски савет треба да усагласи минималну цену рада је 15. 
септембар. Наредна седница на којој ће репрезентативно удружење пословаца, 
репрезентативни синдикати и чланови Владе Србије разговарати о минималцу, заказана је 
понедељак 10. септембар. 
Зоран Стојиљковић из Удружених гранских синдиката "Независност" објаснио је у Новом дану 
ТВ Н1 да је став синдиката да није прихватљив једноцифрен проценат повећања и залажу се да 
минимална цена раде буде 167 динара уместо садашњих 143. 
Подсетио је да се према конзервативној рачуници, приликом одређивања минималне цене 
рада, у онзир узимају раст БДП-а, инфлација и раст продуктивности, и гледајући садашње 
бројке, послодавци би, како је рекао, мртви хладни моглиу да пристану на повећање од осам до 
8,5 одсто. 
“Али ако пристанете на то, ове скале неједнакости остаће за вјек вјекова. Мера је 36.000 динара 
- минимална потрошачка корпа. То није ни за једну чоколадицу месечно. Испод тог нивоа од 
300 евра нико не би требало да ради”, категоричан је Стојиљковић. 
Истако је и да су синдикати врло трпељиви и да нису изнели максималне захтеве, али да желе 
договор о томе да се у року од три године дође до тога да просечна плата буде 600-700 евра, а 
минималац покрива потрошачку корпу. У супротном, упозорава он, наставиће се тренд одласка 
50.000 годишње из земље и на крају нико квалитетан неће остати у да ради у Србији. 
Атанацковић је, с друге стране, рекао да минимална цена рада треба да расте у складу са 
могућностима привреде, а оне тренутно нису баш велике. Подсећа, наиме, да је БДП Србије по 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-/1
http://rs.n1info.com/a417977/Biznis/Vlada-ukinula-Zakon-o-smanjenju-penzija.html
http://rs.n1info.com/a417977/Biznis/Vlada-ukinula-Zakon-o-smanjenju-penzija.html
http://rs.n1info.com/a417977/Biznis/Vlada-ukinula-Zakon-o-smanjenju-penzija.html
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главни становника на нивоу од око 5.000 евра, по чему смо на нивоу полуразвијене афричке 
државе. 
Стога су послодавци преложили раст минималне цене рада од пет одсто, а Атанацковић 
објашњава да би са порастом минималца од шест одсто, привреда остала оптерећана на исти 
начин. 
“Морамо привреду да растератимо како бисмо имали шест, седам одсто раста. То зависи од 
државе. Не бих желео да мој разговор овде буде схваћен као да су послодавци кочничари. Ми се 
залажемо за веће плате - и промети би били већи, велики број нас би имао веће профите, све би 
било боље. Али од чега привреда да исплати повећање од 15 одсто, ако је привредни раст 
четири одсто. Како може да исплати три пута више”, упитао је он. 
Представник Уније послодаваца рекао је да би се у том случају минимална зарада готово 
изједначила са просечмом, и да бисмо уместо 350.000 људи са минималном платом, имали 
900.000 који примају минималац. 
Уколико Влада прихвати захтеве синдиката за повећањем минималне цене рада од 10 одсто, то 
ће прихватити и послодавци, али само уколико од држааве добију одређену компензацију кроз 
повећање неопорезивог дела зараде, укидање парафискалних намете и смањење укупних 
пореза и доприноса, поручио је Атанацковић. 
Стојиљковић је рекао да подржавају захтеве послодаваца према држави, али подсећа и да после 
последњег повећања неопорезивог дела зараде, већина запослених није видела никакав 
бенефит. 
Додао је и да је претходни министар финансија Душан Вујовић говорио да неће да губи време 
са синдикатима, док је његов наследник Синиша Мали кооперативнији и учествује на 
састанцима Социјално-економског савета, а последња реч је, како подсећа, увек код онога који 
држи касу. 
Стојиљковић је упитао и кога ће сутра заступати ако не расте производња и ако не буде новог 
запошљавања. Ако се у Србији не успоставе пристојнии услови рада, и деца послодаваца ће 
одлазити у иностранство, упозорио је он. 
Сматра и да су домаћи послодавци којих је највише, у подређеном положају у односу на 
монополисте и стране инвеститоре и подсећа на штрајк у крагујевачком Фијату када је Влада 
стала на страну послодавца који већ има велики број повластица од државе. 
Атанацковић се надовезао и упозорио и да предузећа која раде на црно и не поштују правила с 
једне стране штете угледу послодаваца, а с друге стране представљају нелојалну конкуренцију. 
“Довољно је да не плаћа ПДВ, па је јефтинији у својим услугама и прозиводима за 20 одсто”, 
истакао је Атанацковић и додао да није редак случај и да се запосленима са већим примањима 
исплаћује минималац, а разлика даје “на руке”, али такву праксу правда високим наметима 
државе. 
Атанацковић и Стојиљковић су демантовали и да су на јучерашњој седници Сеоцијално-
економског савета подржали измене Закона о ПИО. Кажу да се јесу сагласили са укидањем 
закона о смањењу пензија, али да нису подржали нови закон, већ да сматрају да једном таквом 
системском правном акту треба да претходи озбиљна расправа. 
 

Влада укинула Закон о смањењу, у новембру веће пензије 
Аутор текста:Бета 
 
Влада Србије усвојила је предлог закона којим се укида Закон о смањењу пензија, па ће 
октобарске пензије бити исплаћене без умањења, саопштила је Влада. 
Како се наводи у саопштењу, усвојен је Предлог закона о изменама и допунама Закона о 
пензијском и инвалидском осигурању, којим ће бити укинут Закон о смањењу пензија 
најкасније 30. септембра. 

http://rs.n1info.com/a417717/Biznis/Djordjevic-Ukida-se-zakon-o-smanjenju-penzija-ostaju-penali.html
http://rs.n1info.com/a417717/Biznis/Djordjevic-Ukida-se-zakon-o-smanjenju-penzija-ostaju-penali.html
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-/1
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"Новим законом биће утврђен правни основ којим се даје могућност Влади за исплату новчаног 
износа као увећања уз пензију у зависности од економских кретања и финансијских 
могућности буџета Србије", пише у саопштењу.  
Биће промењен начин обрачуна висине превремене старосне пензије за оне са бенефицираним 
радним стажом, тако да се "'пенали' за ове осигуранике рачунају у односу на њихову снижену 
старосну границу за сваког конкретног осигураника", што ће се, како су најавили из Владе 
"повољно одразити на висину пензије".  
Услов за остваривање права на снижавање старосне границе до 50 година живота су навршене 
2/3 стажа осигурања на пословима са максималним степеном увећања стажа осигурања, у 
односу на укупан стаж осигурања навршен на радним местима на којима се стаж осигурања 
рачуна са увећаним трајањем.  
"Обећали смо да ћемо укинути Закон о смањењу пензија када се финансијски стабилизује 
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање. Он је сада стабилан јер га држава 
дотира сумом која је испод нивоа који тражи Међународни монетарни фонд", рекао је 
министар за рад и запошљавање Зоран Ђорђевић.  
Министар финансија Синиша Мали је казао да је усвајање Предлога закона о изменама и 
допунама Закона о ПИО створен предуслов за увећање пензија.  
"Као што смо и обећали, прве увећане пензије су октобарске, а биће исплаћене у новембру. 
Веома смо задовољни што смо за ово увећање имали довољно новца у буџету, тако да није било 
потребно да радимо ребаланс. Наши најстарији суграђани су заслужни за успешне реформе 
које смо спровели, и захваљујући њима сада имамо стабилне јавне финансије", казао је Мали.  
Овим законом биће укинуто 16 образаца, међу којима је и М4 образац, престаје да важи 
овлашћење Фонда да врши принудну наплату на име неуплаћених доприноса обуставом 1/3 
пензије осигураницима који су сами обвезници уплате доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање, али се и успостављају пензионерске картице. 
 

 
 

Стојиљковић: Подржали укидање закона, не и продужетак пенализације 
 
Београд -- Председник УГС “Независност” Зоран Стојиљковић изјавио је да је 
“ноторна лаж” да је тај синдикат подржао Нацрт закона о изменама и допунама 
Закона о ПИО. 
  
“Оба репрезентативна синдиката су подржала коначно стављање ван снаге, или лепше речено 
укидање неуставног закона из 2014. којим су смањене све пензије изнад „раскошних“ 25 000 
динара. Не, наравно и доношење по убрзаној, „ударничкој‟ процедури нових „законских‟ 
измена”, објавио је Стојиљковић у саопштењу на званичној ФБ страници те синдикалне 
организације.  
 
Како наводи, требало је да Законом у неколико чланова укину сопствену бахатост. “Уместо тога 
они силујући процедуре, доносе законске измене системских прописа којим, против воље 
синдиката, задржавају, уз козметичке промене, пенализацију и доживотно кажњавање људи 
који су превремено отишли у пензију, сужавајући и даље простор бенефиција за запослене. Као 
да су пензије такве да су сви потрчали да их превремено уграбе”.  
 
Стојиљковић је казао да не зна шта ће тим поводом урадити Савез Самосталних синдиката 
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Србије, али је поручио да “ми нећемо ћутати и учествовати у овој перверзној манипулативној 
игри”.  
 
Медији су после седнице Социјално-економског савета у среду објавили да су социјални 
партнери прихватили Нацрт закона о изменама и допунама Закона о ПИО.  
 
Влада је у четвртак усвојила Предлог закона о изменама и допунама Закона о ПИО, којим ће, 
између осталог, бити укинут Закон о смањењу пензија најкасније 30. септембра. 
 

 
 
Синдикати аеродрома: Тражићемо учешће у добити концесионе 
награде 
Пише: ФоНет 

 
 
Синдикати Аеродрома „Никола Тесла“ поздравили су данас изјаву министра 
финансија Синише Малог да ће француска компанија Ванси уплатити концесиону 
накнаду за аеродром до краја године и најавили да ће затражити учешће у добити 
концесионе накнаде. 
    Синдикати сматрају да су радници остварили максималан напор у циљу подизања нивоа 
услуге, нивоа пословања и повећању броја операција, као и повећању броја путника, истиче се у 
саопштењу. 
 

Усвојен предлог закона о изменама и допунама закона о ПИО 
 
Влада Србије усвојила је данас Предлог закона о изменама и допунама Закона о 
пензијском и инвалидском осигурању, којим ће између осталог, као што је 
обећано, бити укинут Закон о смањењу пензија најкасније 30. септембра 2018. 
године, наводи се у саопштењу Владе. 
Међу бројним изменама Закона о ПИО кључна је укидање смањења пензија, захваљујући којој 
ће октобарску пензију (исплата у новембру) пензионери добити без умањења. Доспеле, а 
неисплаћене пензије закључно са пензијама за септембар 2018. године исплатиће се у складу са 
одредбама Закона о привременом уређивању начина исплата пензија. 
Новим законом биће утврђен правни основ којим се даје могућност Влади за исплату новчаног 
износа као увећања уз пензију у зависности од економских кретања и финансијских 
могућности буџета Републике Србије. 
Поред тога, биће промењен начин обрачуна висине превремене старосне пензије за 
осигуранике којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем (тзв. бенефицирани стаж), 
који одлазе у превремену старосну пензију уз смањење висине пензије, тако да се „пенали“ за 
ове осигуранике рачунају у односу на њихову снижену старосну границу за сваког конкретног 
осигураника са бенефицираним стажом. Ово ће се повољно одразити на висину пензије ових 
пензионера. 
У циљу заштите суштине права на снижавање старосне границе највише до 50 година живота 
за осигуранике који раде на пословима са максималним степеном увећања стажа осигурања 
(12-18) и спречавања могућих злоупотреба, прописује се да је за ове осигуранике услов за 

https://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2018&mm=09&dd=05&nav_id=1440108
https://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2018&mm=09&dd=05&nav_id=1440108
https://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2018&mm=09&dd=06&nav_id=1440565
https://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2018&mm=09&dd=06&nav_id=1440565
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остваривање наведеног права на снижавање старосне границе до 50 година живота, да имају 
навршене 2/3 стажа осигурања на пословима са максималним степеном увећања стажа 
осигурања, у односу на укупан стаж осигурања навршен на радним местима на којима се стаж 
осигурања рачуна са увећаним трајањем. 
„Обећали смо да ћемо укинути Закон о смањењу пензија када се финансијски стабилизује 
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање. Он је сада стабилан јер га држава 
дотира сумом која је испод нивоа који тражи Међународни монетарни фонд. Пензионери су 
веома важни за Владу Републике Србије и трудићемо се да им омогућимо најбоље услове. Ово 
је први закон од 2001. године, а било је тачно 5 измена и допуна до сада, који има све 
позитивне измене које су у корист пензионера и будућих пензионера“, рекао је министар Зоран 
Ђорђевић. 
Министар финансија Синиша Мали истакао је да је усвајање Предлога закона о изменама и 
допунама Закона о ПИО створен предуслов за увећање пензија. 
„Као што смо и обећали, прве увећане пензије су октобарске, а биће исплаћене у новембру. 
Веома смо задовољни што смо за ово увећање имали довољно новца у буџету, тако да није било 
потребно да радимо ребаланс. Наши најстарији суграђани су заслужни за успешне реформе 
које смо спровели, и захваљујући њима сада имамо стабилне јавне финансије. На томе ћемо им 
увек бити захвални.“ 
Овим законом, такође ће бити укинуто 16 образаца, међу којима је и М4 образац, престаје да 
важи овлашћење Фонда да врши принудну наплату на име неуплаћених доприноса обуставом 
1/3 пензије осигураницима који су сами обавезници уплате доприноса за пензијско и 
инвалидско осигурање, али се и успостављају пензионерске картице. 
Такође, међу новинама је и утврђивање начина одређивања годишњег личног коефицијента за 
осигуранике који у матичној евиденцији немају утврђене податке о заради (војни осигураници 
и расељена лица). Такође, смањиће се и број привремених решења променом начина обрачуна 
последње године стажа осигурања. 
 

Саветодавци немачког и српског ПИО Фонда 18. и 19. септембра са 
осигураницима 
Пише: ФоНет 

 
 
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа осигуранике који 
имају стаж осигурања навршен у Србији и Немачкој и кориснике права 
остварених применом билатералног споразума о социјалном осигурању, да се 
међународни дани разговора са Немачком одржавају 18. и 19. септембра у Новом 
Саду и Београду и позива заинтересоване да закажу термин. 
Разговори се одржавају од 9 до 17.00 часова (просторије РФ ПИО Филијале Нови Сад, Житни 
трг 3), и 20. септембра у Београду, од 9 до 17.00 часова (просторије Службе И Филијале за град 
Београд на Новом Београду, Булевар уметности 10). 
На овим разговорима ће саветодавци из немачког Фонда за пензијско и инвалидско осигурање 
и РФ ПИО Србије пружити бесплатну правну помоћ лицима која остварују права из пензијског 
и инвалидског осигурања применом споразума из области социјалног осигурања закљученог 
између наше земље и Немачке. 
Сви заинтересовани обавезно треба да пријаве учешће и да закажу термин доласка на број 
телефона 011/2030-745. Приликом доласка треба понети сву документацију у вези са 
осигурањем и лична документа, саопштио је Републички фонд за пензијско и инвалидско 
осигурање. 
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Стечај Застава камиона „сасвим известан“ 
Пише: З. Радовановић 

 
 
Фабрику Застава камиони у којој је недавно покренут предстечајни поступак, 
управо је уз отпремнине напустило последњих десетак радника, након што је, још 
почетком 90-их година, десеткована производња лаких и средњих привредних 
возила, крајем 2015. године коначно обустављена. 
     
Нашем листу јуче је потврђено да је у Привредном суду у Крагујевцу, за 11. септембар заказано 
рочиште на којем ће се разматрати предлог Министарства привреде да се у Застава камионима 
отвори стечајни поступак. Доскорашњи директор Заставе камиона Милан Рихтеровић за наш 
лист каже да је рачун Камиона у блокади већ три године, и то „на износ дуга од чак 3,3 
милијарде динара“, те да је, овога пута, за разлику од пре две године, стечај фабрике „сасвим 
известан“. 
Истиче, притом, да је преостала имовина Камиона процењена на девет милиона евра. 
Међутим, имовина у вредности од пет милиона евра је под хипотекама банака, док је остатак 
„предмет потраживања добављача, бивших радника и других поверилаца“… Рихтеровић ипак 
сматра да изгледни стечај крагујевачке фабрике не мора да означи и крај осам деценија дуге 
производње лаких и средњих камиона у Крагујевцу и Србији. 
Он верује да је производњу те врсте камиона могуће организовати у новоформираној фабрици 
Застава теренска возила (Застава ТЕРВО), која је управо у погонима Заставе камиона недавно 
започела производњу неборбених војних возила, те оклопних купола за борбена војна возила. 
О обнављању производње и комерцијалних теретних возила у Застави, према Рихтеровићевим 
речима, преговара се са надлежним државним органима, пошто је Застава ТЕРВО у 
ингеренцији Министарства одбране на чију иницијативу је та фабрика лане и формирана. 
Бивши радници Камиона који су за наредни понедељак најавили радикализацију својих 
вишенедељних протеста којима траже повезивање стажа тврде да је Застава ТЕРВО формирана 
„на нетранспарентан начин“, а да је њиховој некадашњој фабрици „одузета највреднија 
имовина“, чиме су и они оштећени. 
 
 

 
 

Правна помоћ за осигуранике који имају стаж у Немачкој 
Извор: Танјуг 
      
БЕОГРАД: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање саопштио је да ће 
осигураници који имају стаж осигурања навршен у Србији и Немачкој и корисници права из 
пензијског и инвалидског осигурања остварених применом билатералног споразума о 
социјалном осигурању моћи да добију бесплатну правну помоћ у Новом Саду и Београду. 
 
Међународни дани разговора са Немачком одржавају 18. и 19. септембра у Новом Саду, од 9 до 
17 часова (просторије РФ ПИО Филијале Нови Сад, Житни трг 3), и 20. септембра у Београду, од 
9 до 17 часова (просторије Службе И Филијале за град Београд на Новом Београду, Булевар 
уметности 10).  
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На овим разговорима ће саветодавци из немачког Фонда за пензијско и инвалидско осигурање 
и РФ ПИО Србије пружити бесплатну правну помоћ лицима која остварују права из пензијског 
и инвалидског осигурања применом споразума из области социјалног осигурања закљученог 
између наше земље и Немачке.  
Сви заинтересовани обавезно треба да пријаве учешће и закажу термин доласка на број 
телефона 011/2030-745.  
У саопштењу се подсећа да приликом доласка треба понети сву документацију у вези са 
осигурањем и лична документа. 
 

Школе преузеле 636 просветара који су технолошки вишак 
Извор: Танјуг 
      
БЕОГРАД: Од укупно 4.580 просветара који се воде као технолошки вишак, њих више од 636 је 
у последњих недељу дана распоређено по школама у Србији. 
 
На листама технолошких вишкова, која се ажурирају у Министарству просвете, остало је још 
3.944 просветара, који су углавном остали без дела норме. 
У Министарству просвете кажу за ТаЊуг да је број преузимања био већи, али да школе још 
нису унеле податке у информациони систем. 
"Број преузимања је много већи. Дешава се да су људи прежети, а да ми немао податке о томе 
јер школе нису ажурирале своје информационе система", каже за ТаЊуг председник Радне 
групе за праћење ангажовања запослених у просвети Милош Благојевић. 
Министарство просвете и ове године упутило је школама стручно упутство да школе морају да 
преузимају технолошке вишкове и да они имају предност у односу на оне који су ангажовани 
по уговору на одређено. 
Пред почетак нове школске године 4.580 просветна радника постало је технолошки вишак, од 
тога 400 радника запослених у просвети остало је без иједног часа. 
 
 


