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ПОСЛЕ ОДЛУКЕ ВЛАДЕ СРБИЈЕ: Пензије по новом веће и од старих 
Ј. Ж. С.  
 
Укидање привременог умањења примања за најстарије од новембара. Од 2014. 
просечан раст 11,3 одсто 
ПОСЛЕ готово четири године, Закон о привременом умањењу пензија, донет у новембру 2014, 
укинут је, а најстарији ће коначно добити дуго очекиване увећане чекове. То значи, да ће 
примања свим пензионерима са октобарском пензијом, коју примају у новембру, бити враћена 
на ниво пре умањења, плус три повишице од 2014. Према владиној рачуници, чекови ће у 
просеку бити већи 11,3 одсто у односу на период из 2014, пре спровођења мера фискалне 
консолидације. 
Укидање Закона, како је у мају најавио председник Александар Вучић, донеће повишицу онима 
који имају примања изнад 25.000 динара, а онима који нису учествовали у штедњи, пензије ће 
бити повећане за пет одсто. Спровођењем ове мере за највећи број пензионера, њих око 
милион, са примањима нижим од 25.000, пензије ће бити веће за 13,3 одсто у односу на 2014. 
годину. 
Према ранијој Владиној рачуници, пензионерима са примањима вишим од 37.000 динара 
знатно ће бити увећан кућни буџет у односу на 2014. годину. То значи да ће они који су 
примали 50.000 сада добијати за 9,1 одсто више, односно њихов чек у 2018. износиће око 
54.500 динара. Најмање ће добити пензионери са чеком од 120.000, њихов проценат увећања 
износиће 8,4 одсто у односу на 2014. годину, што значи да ће убудуће примати 131.076 динара. 
Око 1,2 милиона најстаријих добија месечно до 30.000 динара и њих је највише на списку ПИО 
фонда. Њихово увећање укидањем прописа било би око 2,8 одсто, али је Влада раније обећала 
да ће им додатно повећати износ за још пет процената. Најсиромашнији ће примати од 10,4 до 
13,3 одсто више. Што значи да ће онај ко има нижу пензију имати веће повећање. 
За професора Економског факултета у Београду Милојка Арсића, сигурно је да ће раст БДП у 
овој години достићи ће вероватно нешто више од четири одсто. Ако би инфлација била у 
складу са званичном пројекцијом, бржи раст БДП од званично планираног донеће додатне 34 
милијарде динара, од чега држава добија око 12 милијарди, док ће предузећима, 
предузетницима и пољопривредницима припасти по овом основу 22 милијарде динара. 
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- Уз непромењену политику држава би могла да оствари суфицит од око 0,5 процената БДП, 
што износи 25 милијарде динара. С обзиром на то да би за нас примеренији био дефицит од 
око минус 0,5 одсто БДП, следи да фискални простор у овој години износи 45 до 50 милијарди 
динара - каже проф. др Арсић. 
 
ОДРЖИВА И ПОВИШИЦА 
Укидање Закона би, по мишљењу професора Арсића, повећало расходе за неколико милијарди 
динара у овој години, док би у наредној, по овом основу, такође били повећани за око 25 
милијарди динара. 
- Билансно би било одрживо да се свим пензионерима, осим укидања закона, додатно повећају 
пензије за два до три процената или да се онима који имају мале чекове додели једнократна 
социјална помоћ од неколико хиљада динара - каже он. 
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Против Драгана Илића, председника Синдиката у Застави оружју поднето више 
дисциплинских и кривичних пријава 

Прогон због оружарских протеста? 
Пише: З. Радовановић 
 

 
Након последњих протеста радника Заставе оружја који су, с краћим прекидима, трајали од 
децембра прошле до краја маја ове године, против синдикалног вође крагујевачких оружара 
Драгана Илића поднето је више кривичних и дисциплинских пријава. 
Поред осталог, због непоштовања радне дисциплине, „угрожавања безбедности фабрике“, али 
и због наводног физичког напада на председника Надзорног одбора Заставе оружја пуковника 
Ивицу Марјановића. 
На основу једне од тих пријава, Илић је већ дисциплински кажњен и то тромесечним 
умањењем плате, што судећи према понашању надлежних државних органа, није довољна 
казна за бунтовног крагујевачког синдикалног лидера. Напротив, Илић је почетком седмице, 
сазнаје наш лист, у надлежном тужилаштву саслушан поводом кривичне пријаве везане за 
наводни напад на пуковника Марјановића. У више наврата је због те и других пријава 
привођен у полицију, чије понашање према Илићу, како дознајемо из синдикалних кругова већ 
има све „елементе прогона, одмазде и шикане“, због става синдикалне организације којој је на 
челу о ситуацији у Застави оружју, положају радника у Крагујевцу као и противљењу 
најављеној приватизацији војне индустрије, коју снажно подржава актуелна власт на челу са 
председником Србије Александром Вучићем и министром одбране Александром Вулином. 
Приликом једног од тих привођења која су почела у време оружарских протеста, полиција је у 
својим просторијама целу једну ноћ задржала Илића који, наводно, претходно није хтео да да 
крв на анализу након што га је патрола зауставила у центру града. Током те ноћи, полиција је 
дугогодишњег председника Синдиката најстаријег српског индустријског предузећа и највеће и 
најзначајније војне фабрике у југоисточној Европи, на захтев његовог адвоката, одвела у 
крагујевачки Завод за хитну медицинску помоћ, али са лисицама на рукама. На исти начин је и 
враћен у зграду Полицијске управе, из које је пуштен у зору. 
Надлежно тужилаштво је почетком седмице саслушало Илића у вези са наводним нападом на 
председника Надзорног одбора заставе оружја после којег је он како је доцније официјелно 
саопштено завршио на Војномедицинској академији (ВМА). Реч је о инциденту који се догодио 
18. маја у управној згради Заставе оружја, кад су пословодство и Надзорни одбор покушали да 
одрже састанак са фабричким руководиоцима, а којем су желели да присуствују и 
представници Синдиката и Штрајкачког одбора побуњених оружара. 
Након тога, огласили су се, уз међусобне оптужбе и Надзорни одбор и Синдикат. У саопштењу 
Извршног и Надзорног одбора Заставе оружја дословце се, између осталог, наводи да је лидер 
синдиката „покушао да насрне на председника НО кад га је овај упитао „Да ли ти хоћеш да се 
бијеш са нама?“. После тога, синдикални лидер је каже се у саопштењу ИО и НО, напустио 
просторију у којој су се налазили чланови Надзорног одбора. 
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Протести у фирмама које запошљавају особе са инвалидитетом 

Раде за 16.000 динара месечно 
Пише: Љ. Буквић 
     
И док ће у понедељак послодавци и синдикати са државом наставити да договарају повећање 
минималне зараде са тренутних 24.800 динара, у појединим предузећима која запошљавају 
особе са инвалидитетом ових дана запослени раде за непуних 16.000 динара месечно. 
Због тога су у претходне две недеље били у протесту радници из два предузећа за 
професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом ДЕС Нови Сад и 
ГОША Солко из Смедеревске Паланке, а ситуација ништа боља није ни у краљевачком 
предузећу „ПЛАСТ Метал“ ком је искључена електрична енергија због дуга од око 1,6 милиона 
динара. 
– У фирмама из Новог сада и Смедеревске Паланке готово 70 до 80 одсто запослених су особе 
са инвалидитетом, у Пласт Металу из Краљева је 54 радника, од чега 47 особа са 
инвалидитетом. Како то да је њима искључена струја, а није оним фирмама које имају далеко 
већа дуговања, а које уживају политичку подршку државе. Осим тога, недопустиво је да у 21. 
веку радници са инвалидитетом примају зараде у износу од непуних 16.000 динара – истиче за 
Данас Драган Весић из УГС Независност. 
То је, како каже, а како су у УГС Независност пре неколико дана писали и премијерки Ани 
Брнабић, испод нивоа социјалне помоћи, вређа достојанство особа са инвалидитетом и не 
обезбеђује им нормалну егзистенцију. 
У Србији тренутно постоји 51 фирма која запошљава укупно 5.000 особа са инвалидитетом. 
Новац за плате ових радника обезбеђује држава, односно Министарство рада, а како се дешава 
да они не добијају законом загарантовани минималац радницима, ни онима у синдикату није 
јасно. 
– Нажалост, током 28 година транзиције у Србији статус тих предузећа за професионалну 
рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом још увек није системски решен и зато 
се јављају све већи проблеми. Ако смо као држава чврсто опредељени за приступање ЕУ, онда је 
Влада Србије у обавези да системски реши питање функционисања предузећа која запошљавају 
особе са инвалидитетом – наводи се у писму председника гранског синдиката индустрије 
енергије и рударства Милорада Пановића премијерки. 
Министарство за рад је, како каже, направило неке мале, али недовољне кораке у промени 
односа државе према радницима који као особе са инвалидитетом раде у предузећима за 
професионалну рехабилитацију. 
Влада Србије има обавезу да својим мерама, напомињу у УГС Независност, обезбеди примену 
уговорене минималне зараде, коју заједнички договарају репрезентативне синдикалне 
централе и Унија послодаваца Србије, тако да ниједан радник у Србији, па ни радник са 
инвалидитетом, не би смео да прима зараду која је нижа од нивоа уговорене минималне 
зараде. 
У овом синдикату истичу да се ради о предузећима која су основана седамдесетих година 
прошлог века, са хуманом идејом да се особама са инвалидитетом, кроз рад обезбеди инклузија 
у друштвени живот и егзистенција за њих и њихове породице. 
Статус предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, 
према подацима покрајинског секретаријата за привреду, има 51 предузеће, од тога је 18 
предузећа у приватном власништву, док 31 предузеће у потпуности или у већинском уделу има 
државну својину. Већина приватних предузећа је у Војводини (њих 14), док су на територији 
покрајине свега два оваква предузећа у власништву државе – Стил из Зрењанина и ДЕС Нови 
Сад. У ове две државне фирме запослено је 285 радника, од тога 180 особа са инвалидитетом. 
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Војни пензионери брину: Како ће се даље усклађивати пензије? 
 
Војни пензионери поставили у питање доводе усклађивање пензија у наредном периоду. 
ИЗВОР: 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 уређивању 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 раније 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 утвђен 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. 
 


