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Маме су закон: Протест остао страначки необојен 
 
Грађанска иницијатива Маме су закон жели да заједничким снагама у најкраћем 
могућем року буду решени егзистенцијални проблеми великог броја породица у 
Србији насталих због примене лошег који се примењује од 1. јула, саопштила је 
данас ова иницијатива. 
Закон о финансијској подршци породици са децом ступио је на снагу 1. јула и већ на самом 
почетку можемо видети да ће као последицу лоших ефеката његове примене многе жене и 
њихове породице доћи у ситуацију да се, због нереалних износа које ће примати током 
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, борити за голу егзистенцију, упозорено је у 
саопштењу. 
Како се наводи, у питању су решења које породиље увелико добијају на износе од 1.000, 2.000 и 
3.000 динара. 
У саопштењу се ресорном министру Зорану Ђорђевићу замера што је протест више од 1.000 
трудница и њихових породица у Београду 25. септембра назвао „политички обојеним“. 
„Заборавио је да нагласи да је протест остао страначки необојен и да ће све даље активности 
бити такве. Политика није резервисана само за представнике власти, већ и за грађане. Овај 
закон и примена истог јесте политика и директно се тиче једне од најосетљивијих друштвених 
група у Србији данас – трудница и породиља“, наглашава се у саопштењу. 
Грађани се баве политиком, а „гласни су онда када их политика коју изгласа владајућа већина 
толико погађа да немају другог избора“, поручује у саопштењу иницијатива #МамеСуЗакон. 
Озбиљност проблема се огледа у томе да смо свесни да морају постојати краткорочне и 
дугорочне мере којима Министарство мора прибећи како игнорисањем тих проблема не би 
обесмислили сет добрих пронаталитетних мера које се налазе у истом закону, наведено је у 
саопштењу. 
Министарство за рад, како је наглашено, мора бити свесно да се око овог питања мора 
проширити расправа и наћи боља формула за израчунавање припадајућих надокнада, које 
ниједну породиљу неће оставити без достојанствених примања са тек рођеном бебом или 
бебама. 
Дугорочно, о износу у висини минималца који би припадао свим породиљама можемо 
размишљати као о фиксном додатку намењеног свим женама док траје породиљско одсуство и 
одсуство ради неге детета, а предлажемо да варијабилни део буде рачунат на основу броја 
месеци које је породиља пре тога провела у радном односу, сугерише ова грађанска 
иницијатива. 
На тај начин би се, како је наведено, избегла ситуација „да по било ком основу било која жена 
трпи дискриминацију“. 
 

Ђорђевић са Пашалићем о радницима „на црно“ 
 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић 
разговарао је са заштитником грађана Зораном Пашалићем поводом новине у 
области социјалне заштите, која се уводи по узору на добру праксу објављивања 
списка нерегистрованих и регистрованих субјекта и послодаваца код којих су 
затечена лица која раде „на црно“. 
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 „Желим да нагласим да ће сви бити једнаки пред законом и неће бити повлашћених. Морамо 
да се заједно боримо за већу безбедност и заштиту на раду са једне стране, а са друге стране 
против рада на црно и нелојалне конкуренције“ истакао је Ђорђевић. 
Како се наводи у саопштењу он је додао да је циљ јавног објављивања овог списка, апсолутна 
заштита свих запослених и послодаваца. 
Ђорђевић је истакао да Министарство жели да настави са овом идејом и спроведе је и у 
областима социјалне заштите и у делу који се односи на безбедност и здравље на раду. 
„Заштита и безбедност на раду је од великог значаја за борбу против рада на црно, и управо 
Управа за безбедност и здравље на раду ће појачати контролу када је у питању издавање 
лиценци и контролу рада оних који већ имају лиценце“, додао је Ђорђевић наводи се у 
саопштењу. 
Заштитник грађана Зоран Пашалић је подржао праксу које је Министарство увело, да сваке 
недеље објављује овај списак на сајту. 
„Данас је одржан први у низу састанака са ресорним министарствима која се баве контролом и 
превенцијом, као и санкционисањем оних занимања која се могу сматрати опасним. Желимо 
да заштитник грађана има учешће у контроли свих субјеката и послодаваца који се баве 
градњом на територији Републике Србије, као и свакодневно извештавање о последицама 
контроле како не би дозволили да се овакви догађаји не санкционишу на прави начин“, рекао 
је Пашалић. 
Како је Пашалић истакао, иако не може да утиче на рад прекршајних судова, као и судова који 
се баве кривично правном материјом у погледу дужине и исхода поступка, свакако ће 
предузети све што дозвољава Закон о Заштитнику грађана, а то је да учествује у поступцима 
контроле, као и да буде обавештен о поступцима и налазима контрола које предузимају 
надлежни у конкретним случајевима. Пашалић је додао и да ће искористити сва правна 
средства која му по Закону о Заштитнику грађана припадају. 
„Поштоваћемо све законске мере и подржаћемо оне законе који се тичу заштите права 
радника. Ово је само један у низу састанака, до краја недеље очекујемо састанке и са осталим 
релевантним институцијама“, поручио је Пашалић наводи се у саопштењу. 
 

Држава још није дала плате штрајкачима глађу у Гумопластици 
 
Пише: Љ. Буквић 

 
И десет дана након што су прекинули штрајк глађу радници Гумопластике немају 
ниједну нову информацију о томе када ће им држава исплатити дуг за заостале 
зараде, који је закључно са 2016. био већи од 12 милиона динара. 
Радници су 21. септембра прекинули петодневни штрајк глађу у погону бујановачке фабрике 
која је у већинском власништву државе Србије јер им је државни секретар у Министарству 
привреде Драган Стевановић обећао да ће већ наредног понедељка, 24. септембра, почети са 
обрачунавањем преосталог дуга и да ће им новац онда у најкраћем року бити исплаћен. 
– Били су прошлог понедељка, у фабрици се наводно раде обрачуни, али нико од представника 
радника не присуствује томе, нити имамо информацију докле се стигло са тим. Знамо једино 
што нам је Стевановић рекао те вечери кад смо прекинули штрајк, да нећемо добити социјални 
програм и да ће нам дуг за зараде бити исплаћен чим се обрачуни заврше. Речено нам је и да ће 
то трајати наредне недеље – каже за Данас повереник УГС Независност у Гумопластици 
Славољуб Ристић. 
Стевановић је пре 10 дана радницима рекао како држава „жели да помогне“, али и да они 
немају право на социјални програм, као и да држава у случају Гумопластике никоме ништа не 
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дугује. Обавезу да измири потраживања радника, како је рекао Стевановић, има искључиво 
послодавац. 
Стевановић је најавио да ће од 24. септембра представници Министарства привреде отићи у 
компанију, где ће, заједно са руководством Гумопластике, покушати да утврде све што је 
неопходно како би предузеће у наредним недељама измирило одређене обавезе према 
радницима. 
Радници Гумопластике су од краја прошле године у тоталној обустави рада. Од већинског 
власника – државе која има 85 одсто акција тражили су да им исплати више од 12 милиона 
динара због тога што им је годинама исплаћивала зараде између 8.000 и 15.000 динара, много 
мање од законског минималца. Осим тога, 40 радника је штрајковало и због тога што им није 
исплаћен социјални програм за који су се пријавили још јуна прошле године. 
 

Радници Заставе камиона траже првенство у исплати из стечаја 
Пише: З. Радовановић 

 
 
Бивши радници Заставе камиона, који већ три месеца захтевају исплату заосталих 
зарада и уплату доприноса за период од 2010. до 2018, затражили су на данашњем 
протесту да се из стечајне масе Камиона најпре измире њихова потраживања. 
     
Члан Организационог одбора протеста „камионџија“ Милић Мићић рекао је данас да ће 
правни заступници некадашњих радника њихова потраживања предати Привредном суду, 
како би постала део коначног решења при деоби преостале имовине Заставе камиона, у којој је 
19. септембра покренут стечајни поступак. 
– Сматрамо да би приоритет при наплати потраживања требало да нам обезбеде, пре свих 
Министарства финансија и рада, али и Група Застава возила у стечају. Група Застава је највећи 
поверилац Камиона са три милијарде динара, док Министарство финансија потражује две 
милијарде, а Министарство за рад и социјална питања неколико десетина милиона динара 
 

Крај уговора с Фијатом – посао века или најскупља инвестиција 
Пише: Милош Обрадовић 

 
 
У суботу се навршило 10 година од потписивања вероватно највећег уговора 
државе Србије с неким инвеститором. 
     „Вероватно“ стоји зато што осим неколицине одабраних нико не зна шта заиста пише у 
уговору о заједничком улагању државе са италијанским Фијатом, који је пре два дана истекао, а 
да нови није склопљен. Приликом потписивања уговора, од званичника из тадашње владе 
Мирка Цветковића могло се чути да се ради о послу века, о инвестицији од милијарду евра, где 
је две трећине инвестиција Фијата, а једна трећина Србије. Тада је најављивана и производња 
200.000 аутомобила годишње, што никада није достигнуто. Већ 2011. године, годину пре него 
што ће са производних трака изаћи први аутомобил, дешава се и први скандал. По захтеву 
Савета за борбу против корупције министарство Млађана Динкића шаље уговор са Фијатом 
потпуно зацрњен, без иједне бројке, уз образложење да се ради о пословној тајни. Неки бивши 
министри су спомињали да сва готовинска давања наведена у уговору, пореска ослобођења, 
изградња инфраструктуре за потребе Фијата, гаранције за кредите, зграде и ко зна шта још 
вреде милијарду евра. У којој мери је то тачно сазнаћемо вероватно тек када уговор више не 
буде тајна. 
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Без познавања тог уговора и анализе користи и трошкова од њега у последњих десет година, 
која изгледа не постоји, немогуће је рећи да ли се сарадња са Фијатом за Србију исплатила или 
не. Оно што је сигурно је да је Фијат својевремено покренуо српску индустрију и да је од 2013. 
највећи извозник с приходима од извоза већим од пет милијарди евра. У 2013. години извоз 
Фијата од 1,5 милијарде евра био је већи од 10 одсто целокупног извоза Србије. Прошле године 
тај однос се знатно смањио, са извозом Фијата од око 850 милиона евра у укупном извозу од 
16,7 милијарди. 
Такође, у овој модерној фабрици сада ради око 2.300 људи, а 2013. их је било и 3.400. Пре 
доласка Фијата о Крагујевцу се говорило као о „долини глади“. Компанија је остваривала 
профит од 2013, али је он осим прошле године увек био мањи од износа државних субвенција. 
Такође, Фијат је дошао баш у време избијања светске економске кризе када су инвестиције у 
свету замирале. Касније су за њим дошли бројни компоненташи. 
С друге стране, према финансијским извештајима за пет година од 2013. до 2017. држава је 
Фијату уплатила 120 милиона евра. 
Ови трошкови се не могу вратити, али сада је питање колико се још мора дати Фијату да не оде 
у неку другу земљу, а не подлећи уцени тако огромног и моћног инвеститора. Наравно, остаје и 
питање да ли ће и неки нови уговор бити зацрњен као и прошли. 
Поруке Владе и компаније: Фијат остаје 
Запослени у Фијату су све забринутији за своју и будућност компаније. Недавне изјаве 
премијерке Ане Брнабић да Фијат остаје у Србији и након 29. септембра, као и идентична 
порука генералне директорке Фијата у Србији Силвије Вернети да „Фијат остаје“ и да 
„отпуштања неће бити“, имале су тек привремено, седативно дејство. Тим пре што се радници 
још сећају да су им из ФЦА почетком 2016, такође обећавали да никакви откази нису 
планирани, да би већ пола године доцније након укидања једне смене било отпуштено око 
1.000 радника. 
Производња потпуно новог модела у Крагујевцу, све и да је о томе донета одлука, а није, и све и 
да ускоро буде најављена и у најповољнијим околностима не би могла да почне пре 2020. 
године. З. Радовановић 
 

Ђорђевић са ММФ: Пензије у складу са могућностима 
 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић 
изјавио је данас, у разговору са делегацијом Међународног монетарног фонда 
(ММФ), да је престао да важи закон којом су пензије биле привремено умањене и 
да ће Влада „гледати да се суфицит у буџету и добри економски резултати одразе 
на материјални положај пензионера“. 
Зоран Ђорђевић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Фото: Фонет 
Изменама и допунама Закона о Пензијском и инвалидском осигурању престао је да важи Закон 
који се односио на привремено смањење пензија и то је оно што је најбитније за пензионере, 
рекао је Ђорђевић, наводи се у саопштењу. 
„Гледаћемо да се суфицит у буџету и добри економски резултати одразе на материјални 
положај пензионера и да се повећања пензија врше у складу са могућностима“, рекао је 
Ђорђевић и истакао да ће и права на бенефицирани радни стаж бити под већом контролом. 
Ђорђевић је истакао да су приоритети рада ресорног Министарства смањење незапослености, 
спречавање рада „на црно“, као и брига о пензионерима и обезбеђивање бољег квалитета 
живота свих грађана Србије. 
Прилике за запошљавање и стручно оспособљавање пружамо свима, како запосленима, тако и 
незапосленим лицима, навео је он. 
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Ђорђевић је нагласио да Влада Србије води посебну бригу о најстаријим грађанима, који су 
највише били погођени реформама спроведених 2014. године и додао да пензионери морају да 
осете да је стање у Србији боље. 
Према речима министра, Влада Србије ће у наредној години, као и у протекле две, настојати да 
се бори против сиве економије и развије свест код свих грађана да рад на црно не штети само 
држави, већ и свим њеним грађанима, као и послодавцима. 
Сваког петка Министарство ће на свом сајту објављивати списак нерегистрованих и 
регистрованих субјеката и послодаваца код којих су затечена лица која раде на црно како би 
сви грађани увидели да ниједан послодавац нема протекције, додао је он. 
Жеља Владе Србије је да се у наредним годинама минимална цена рада и пензија сведу 
најмање на ниво потрошачке корпе, рекао је Ђорђевић. 
Шеф Мисије ММФ Џејмс Руф похвалио је измене и допуне Закона о пензијском и инвалидском 
осигурању, додаје се у саопштењу. 
 

Државна стратегија: Против мајки до наталитета 
Пише: Љиљана Буквић 

 
 
Закон о финансијској подршци породицама са децом годинама је најављиван као 
закон који ће када буде усвојен „променити пуно ствари у Србији“. 
     
И јесте. С једне стране, круг мајки које ће убудуће имати право на накнаду током одсуства ради 
неге детета проширен је – тако осим оних које имају послове „за стално“ на накнаду сада могу 
да рачунају и власнице пољопривредних газдинстава, предузетнице, али и оне ангажоване по 
основу уговора о делу или уговора о повременим пословима. С друге стране је прича која је 
прошле недеље истерала на улицу више од 1.000 људи који су пред Владом протестовали 
тражећи измену Закона који је својом одредбом да у обрачун накнаде за породиље улази 
последњих 18 месеци, оштетио све оне жене које су запослене краће од тога. 
Према новом Закону, жена која је радила шест месеци пре него што је остала трудна за плату 
од 25.000 динара примаће месечну накнаду када се породи тек нешто већу од 8.000 динара. 
Друга ствар замерена творцима Закона је и максимално ограничење накнаде на три просечне 
зараде, што знатно умањује приходе будућим мајкама које су добро зарађивале. Резултат 
протеста за сада је само обећање које је дала министарка задужена за популациону политику 
Славица Ђукић Дејановић да ће закон бити поправљен и да ће се она залагати да у обрачун уђе 
пет просечних зарада. О овима са најнижим примањима није било речи. 
Породиље су непосредно пре усвајања овог Закона имале право на 100 одсто зараде ако су 
радиле више од шест месеци. Ако су радиле три до шест месеци добијале су 60 одсто, а за мање 
од три месеца имале су 30 одсто од плате. У обрачун зараде улазио је период од 12 месеци, а 
уколико у неком од тих месеци није било уплата рачунало се 50 одсто од републичког просека. 
Пре тога, ситуација за будуће мајке била је лошија. 
На пример, жене које су се у Србији породиле током 2005. добијале су свега 60 одсто од зараде 
током породиљског, а ситуација се поправила усвајањем закона који је почетком 2006. увео, на 
пример и две године одсуства за треће дете (што важи и данас). 
Говорећи о периоду пре усвајања актуелног Закона уредница портала Бебац.цом Јасмина 
Михњак каже за Данас да је тај период био бољи у односу на претходни када је део терета падао 
на послодавце, али је ипак и тај закон имао своје недостатке. 
– Плате су касниле као што сада касни трудничко боловање, жене које су биле ангажоване по 
уговору о делу или на основу привремено повремених послова као и пољопривредне 
осигиранице нису имале право на накнаду зараде. Предузетнице су имале накнаду само ако 
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затворе радњу што у неким случајевима, на пример апотека, није било могуће – истиче 
Михњак. 
За разлику од ранијег периода, сада, напомиње Михњак, трудничко боловање не улази у 
обрачун накнаде зараде па је тако раније жена која затрудни три месеца од заснивања радног 
односа имала 100 одсто накнаду, а сада ако отвори боловање има много мању плату. Није се 
никада десило, истиче она, да плата на породиљском буде за било коју жену – 1.000 динара. 
– У обрачун накнаде улази дуг период од 18 месеци, а за месеце у којима жена није радила 
рачуна се 0 динара. Горња граница накнаде је била пет просечних плата, а сада је три. Порез се 
плаћа на пет плата тако да је нејасно зашто су жене из ове групе тако драстично оштећене – 
напомиње Михњак и додаје да предузетнице добијају још мање плате и уз то им не иде стаж 
ако га саме себи од своје накнаде не уплате. 
– Од државе која пропагира наталитет то се не би очекивало. Напротив, маме су кажњене овим 
законом уз поруке да одложе родитељство. Објашњење за све ове грешке државе је још 
срамније. Маме су оптужене за злоупотребу трудноће. Тако смо од борбе за наталитет доспели 
до борбе против трудничке мафије. Изгледа да ова земља нема већих непријатеља – напомиње 
Јасмина Михњак и истиче како овај Закон није усклађен ни са Законом о раду, те да се коси и 
са Уставом и да крши Међународну конвенцију о заштити материнства доводећи тако велики 
број жена на руб сиромаштва. 
Свих ових проблема много је мање у развијеним земљама. Тако је жена у Аустрији максимално 
заштићена од тренутка када послодавцу пријави трудноћу, од ког тренутка жена не сме носити 
тешко, радити на екстремним хладноћама или врућинама, од 20 седмице забрањен је рад на 
траци, не сме бити на радном месту где се само седи или само стоји или ради ноћу. Жене у 
Аустрији могу да узму 36 месеци породиљског одсуства (које ће да користи заједно са супругом) 
и током ког ће да добија дневну накнаду од 14,53 евра. Те три године породиља ће примати 
нешто мало мање од 500 евра месечно, али ако изабере да користи 14 месеци одсуства накнада 
током породиљског биће 990 евра месечно. Мајке могу да се одлуче и за опцију у којој ће 14 
месеци примати 80 одсто од просека последње три плате. У Аустрији, међутим, постоји 
ограничење, односно дневна накнада за породиље не може бити већа од 66 евра, независно од 
тога колико је жена зарађивала пре трудноће. 
И у Немачкој постоје ограничења, тако да породиља прима не мање од 300 и не више од 1.800 
евра месечно, док они чији приходи домаћинства прелазе пола милиона евра годишње уопште 
немају право на накнаду. 
У обрачун накнаде за породиље у Македонији улази последњих 12 месеци и из републичког 
фонда се током године одсуства исплаћује 100 одсто зараде. Ако је жена запослена мање од 12 
месеци онда у просек улази шест зарада. Минимална накнада је 400, а максимална око 1.400 
евра. 
Услов да жена у Словенији добије зараду за време породиљског одсуства је да је у претходне 
три године бар годину дана била запослена. Имају право на 12 месеци породиљског, а рачуна се 
просек последњих 12 месеци бруто плате. Прва три месеца добија се 100 одсто, а преосталих 
девет месеци маме добијају 90 одсто од тог износа. Најмања исплата коју жена на породиљском 
одсуству може да добије је 543 евра, највећа 1.565 евра. 
За првих шест месеци по рођењу детета у Хрватској мајка добија 100 одсто плате која је просек 
последњих шест зарада. Наредних шест месеци, независно од плате, мајке примају фиксни део 
који износи 3.991 куну или 536 евра. И у Хрватској се највише оштећеним осећају оне мајке које 
су, на пример, зарађивале више од 4.000 куна месечно јер ће оне током породиљског примати 
много мање него док су радиле. Нити у једној од ових земаља за обрачун накнаде за породиље 
не рачуна се тако дуг период од 18 месеци као код нас. У Црној Гори, на пример, ситуација је 
скроз другачија – жене добијају 100 одсто накнаде током године одсуства, а примају онолико 
колико им је била последња плата. 
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Протест камионџија у Крагујевцу 
 
Бивши радници фабрике “Застава камиони” из Крагујевца, који су 2013. године уз 
социјални програм напустили радна места, протествовали су данас испред 
Скупштине града због тога што већ пет година скоро нико од њих није наплатио 
потраживања за која имају и правноснажне судске пресуде. 
Члан Организационог одбора незадовољних радника Милојко Поповић рекао је да окупљени 
радници не желе да праве никакве проблем суграђанима, већ им је циљ да јавности и локалној 
управи скрену пажњу на свој проблем. 
Ми се мирно окупљамо и тражимо наш новац који нам дугује држава за неисплаћене зараде. 
Држава нам дугује од 150.000 до миллион динара, без судских, адвокатских трошкова и камате. 
То су за нас огромне паре којих се не можемо одрећи, рекао је Поповић. 
Поповић је најавио да ће протест незадовољних камионџија бити настављен свакодневно док 
им држава не исплати целоупни дуг. 
Он је подсетио да око 300 бивших радника фабрике “Застава камиони” потражује око 80 
милиона динара. 
Према његовим речима, представници ошћећених радника су се у више наврата обраћали 
надлежним министарствима са захтевом да Влада Србије испуни све финансијске обавезе 
предвиђене протоколом из 2008. године, потписаним између Владе, Групе Застава возила и 
Синдикатом уочи доласка “Фијата”. 
 

Шта доноси нови Закон о пензијском и инвалидском осигурању 
Пише: Мирјана Стевановић  
 
Једна од највећих новина Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који 
ступа на снагу 1. октобра, јесте нови начин обрачуна пензија за последњу годину 
радног стажа. 
 
Законодавац је посебну пажњу усмерио и на обрачун превремене старосне пензије радника са 
бенефицираним радним стажом. Има се утисак да ће у историју отићи и институт „вечитих“ 
привремених пензијских решења, с обзиром на то да је новим Законом предвиђено да 
привремено решење, после три године, постаје трајно. Процењује се да се оваквим приступом 
пензионерима гарантује већа правна сигурност. И што је посебно важно, новим законским 
решењем ад ацта је стављен Закон о привременом умањењу пензија (на снази од октобра 2014. 
године), којим су пензије веће од 25.000 динара смањене за 22 и 25 одсто. 
Будуће пензионере сигурно ће обрадовати новина која се односи на обрачун пензија за 
последњу годину радног стажа. Ова опаска се посебно односи на оне који одлазе у пензију 
почетком године – они више неће морати да чекају три месеца на званичне статистичке 
податке о просечној годишњој заради, већ ће се као основа за обрачун узимати просек 
месечних примања за јануар те године помножен са 12. Искуство говори да постоји и 
категорија пензионера којима је тешко, или немогуће, утврдити годишње личне коефицијенте 
ни за једну календарску годину. У том случају годишњи лични коефицијент износиће – један. 
Законодавац је мислио и на оне будуће пензионере који немају прецизно утврђен стаж 
осигурања за целу календарску годину – њима ће се годишњи лични коефицијент утврђивати 
сразмерно стажу осигурања навршеном у тој календарској години. 
 
Краћи пут од привременог до трајног решења 
Један је од главних разлога због којих је Фонд ПИО, у већини случајева, доносио привремена, а 
не коначна решења о висини пензије, треба тражити у немогућности да се релативно брзо 
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добије просек плата за последњу годину радног стажа. Због тога су поједини пензионери били 
присиљени на вишегодишње чекање коначног решења. Да не говоримо о оним најтрагичнијим 
примерима најстаријих суграђана који нису ни дочекали тај важан папир. У том контексту 
посматрано, клаузула Закона којом је предвиђено да привремено решење, после три године, 
такорећи по аутоматизму, постаје трајно, наишла је на одобравање будућих пензионера. 
Прецизирано је, такође, да аконтациони износ пензије, утврђен по основу привременог 
решења, после три године од дана правоснажности привременог решења, постаје коначан, чак 
и ако документација није комплетирана. И још нешто. Уколико се догоди да је исплаћиван 
мањи аконтациони износ пензије од оног утврђеног коначним решењем, Фонд је у обавези да 
пензионеру исплати ту разлику. И обрнуто – ако је по привременом решењу пензионеру 
исплаћиван већи износ он ће бити у обавези да вишак врати. Предвиђена је и могућност да 
Фонд и пензионер не постигну договор о начину враћања. У том случају Фонд ПИО има право 
да аутоматски обустави исплату трећине месечног износа. И тако све док се обавезе не измире. 
Посебан акценат стављен је на начин обрачуна превремене старосне пензије на коју могу да 
рачунају радници са бенефицираним радним стажом. Предвиђено је да се пенали рачунају у 
односу на снижену старосну границу за сваког конкретног осигураника. То практично значи да 
ће се осигуранику, који је остварио 40 година радног стажа и притом има 54 године, а треба му 
56 да би остварио право на старосну пензију, пенали обрачунавати само две године, односно 
док не испуни законски услов за пуну старосну пензију. Граница се може максимално 
снижавати до 50 година живота за осигуранике који раде, или су радили на пословима са 
максималним степеном увећања стажа осигурања који се креће у распону од 12 до 18 година. Да 
би се спречиле злоупотребе, законодавац је, као један од услова за остваривање тог права, 
прописао обавезу осигураника да две трећине стажа проведе на пословима са максималним 
степеном увећања стажа осигурања. 
 
Оцена Фискалног савета 
На највеће негодовање, нарочито стручне јавности, наишло је укидање формуле за 
усклађивање пензија, као и чињеница да се Влади даје превелико овлашћење у вези са једним, 
тако осетљивим, питањем. Фискални савет, који је затражио и повлачење тог документа из 
процедуре, упозорио је да се понуђеним предлогом крше принципи одговорне социјалне 
политике. 
„Добро је то што законске измене предвиђају укидање Закона о привременом смањењу пензија, 
али укидањем формуле за усклађивање пензија значи одустајање од добре европске праксе и 
деградирање пензијског систем на ниво најнестабилнијих пензијских система у државама 
северне Африке и Блиског истока. То практично значи да ће уместо по устаљеној формули, 
Влада сваке године одлучивати о проценту корекције пензија. Пре доношења Закона о 
привременом смањењу пензија, оне су увећаване по формули, односно на основу раста цена и 
привредног раста“, оцена је Фискалног савета. 
Према подацима Фонда ПИО (закључно са јулом 2018. године) тачан број корисника пензија 
износи 1.712.245. Проблем је, међутим, што однос броја корисника пензије и броја осигураника, 
почев од 2000. године, бележи негативан тренд. Тако је, рецимо, 2000. године било 
евидентирано 1.510.801 пензионера и 2.726.28 осигураника, односно један пензионер на 1,8 
запослених, да би 2017. на једног пензионера долазило 1,2 запослених којих је укупно било 
2.102.489. 
Одустајање од европске праксе 
Доминантна европска пракса је да се пензије усклађују према формули базираној на 
комбинацији кретања цена, зарада и привредног раста. Таква пракса је, већ деценијама уназад, 
успостављањем јавног пензијског система, присутна и у Србији. Напуштање те, проверено 
објективне, формуле за усклађивање пензија би се, према оцени Фискалног савета, негативно 
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одразило на предвидивост пензијског система и створило би додатну несигурност код радника 
који уплаћују доприносе, али нису у ситуацији, чак ни оквирно, да процене у ком правцу ће се 
кретати њихова будућа примања. Кад је реч о ставу пензионерских удружења већина се залаже 
за задржавање актуелне формуле. Предлажу чак и спуштање загарантованог минимума са 
четири на два одсто, када је реч о усклађивању са привредим растом. То решење Фискални 
савет оцењује као реално. 
 

ДW: Пензиони систем – даље урушавање 
 
Коначно је укинут Закон о смањењу пензија, а Влада Србије најављује и додатно 
повећање пензија за осам до 13 одсто. Тако је на неки начин скинут с дневног реда 
један проблем – али се отвара неколико нових. 
Скупштина Србије усвојила је измене и допуне Закона о пензијско-инвалидском осигурању 
којим се, између осталог, укида Закон о смањењу пензија најкасније до 30. септембра 2018. 
године. То значи да ће пензионери у Србији октобарску пензију, која се исплаћује у новембру, 
добити без умањења. 
Укидање закона је епилог сада већ четири године дуге саге о смањењу пензија, јер је влада 
2014. године одлучила да највећи терет фискалне консолидације поднесу, између осталих, и 
пензионери. Такву одлуку су већ више пута критиковали економски стручњаци, а сами 
пензионери били су подељени у реакцијама. 
Како су управо укинутим законом смањења били поштеђени они са пензијама до 25.000 
динара, та групација је и најмање негодовала – аналитичари процењују да је међу њима и 
највећи број гласача владајуће Српске напредне странке (СНС). Поједина удружења 
пензионера су протестовала, али све у свему, од тога није било неке користи, јер је смањење 
потрајало до пре неколико дана, иако су многи упозоравали да је закон о смањењу пензија 
могао бити укинут и раније. 
Проблем мање – два проблема више 
Влада Србије је укидањем закона на неки начин скинула један проблем са дневног реда, али се 
истовремено отворило неколико нових. То се пре свега односи на и даље дискреционо право 
владе да износ пензија формира према свом нахођењу, што је већ довело до озбиљних критика. 
Износ пензија, упозорава се, мора се утврдити озбиљним законом, а не декретима владе, и 
сматра се да је нејасно како је Влада схватила да има таква овлашћења. Споран је у том смислу 
и начин обрачуна најављених повећања пензија, јер ће оне нелинеарно бити повећане од осам 
до 13 посто, што такође урушава пензиони систем. 
Економиста Јуриј Бајец за ДW каже да то свакако није добра одлука Владе, која је требало да, 
ако већ није у стању да реално повећа пензије, обезбеди да се пензије ускладе са растом цена. 
„Било је предвиђено да укупан износ за исплату пензија буде 11 одсто домаћег БДП, да се 
пензије усклађују с растом цена и додатно да се усклађују с порастом БДП. А посебан је 
проблем шта ћемо са свим оним парама које су за четири године одузете пензионерима“, 
напомиње Бајец. 
Пензије нису милостиња 
Паралелно с најавама о укидању спорног закона, власти у Србији најавиле су и повећање 
пензија од осам до 13 одсто. И та одлука је наишла на критике, јер се она и даље види као 
урушавање пензионог система. Као што је Влада на основу непознатих критеријума одлучила 
да поштеди смањења пензије до 25.000 динара, исто тако се сада наставља са праксом 
арбитрарног одређивања процента повећања. Неко је, дакле, читавог живота уплаћивао 
одређену своту новца – и очекивао један износ пензије – али је то сада дискреционом одлуком 
владе практично поништено. 
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Удружења пензионера наглашавају да пензиони фонд није социјална установа, и да би држава, 
уколико мисли на најсиромашније грађане и пензионере, требало онда да формира неки 
социјални фонд и исплаћује социјалну помоћ. Пензије се, као стечена имовина, не смеју 
дирати. 
Међутим, и код тог повећања постоји недовољна транспарентност. Новинар недељника 
„Време“ Радмило Марковић, каже да су бројке повећања које наводи власт обичан спин. 
Пензије ће након најављених повећања свакако бити веће него 2014. године. „Власти сада 
говоре о повећању од осам до 13 одсто. Али, пошто су пензије у неком износу повећаване од 
2014. године, у односу на оно што би пензионери добијали да уопште није било тог закона, те 
пензије ће бити повећане од 0,45 за ове највеће, до пет одсто за ове најмање до 25.000 динара – 
које иначе нису диране“, истиче Марковић. 
ПИО-фонд као проточни бојлер 
Читава конфузија око пензија довела је до тога да се исплаћивање пензија посматра као нека 
врста милостиње владе, коју она по потреби – како то већ политичке прилике налажу – 
одређује коме ће бити колика пензија. То је довело до тога се пензија види и као нешто што 
власт – или Александар Вучић лично – по свом нахођењу некоме даје или не даје. 
Пензионери би требало да знају да су они то зарадили и да то њима нико не даје, каже Радмило 
Марковић. „Друга је прича што је наш ПИО-фонд заправо некакав проточни бојлер, и нема 
никакве акумулације, него мора да се допуњује из буџета. С те стране можда и може да се прича 
о давању, али свеједно нису ти људи криви што је тај фонд уништен током деведесетих и што 
нема средстава“, напомиње Марковић. 
Вучић писмо пише… 
Пошто су пензионери, према признању власти, поднели велики терет у процесу фискалне 
консолидације, председник Србије Александар Вучић обећава да ће сваком пензионеру послати 
писмо захвалности. „Први пут ћу свим пензионерима, и то не о државном трошку, него као 
председник странке коју водим, да напишем писмо, да им захвалим на стрпљењу и вери у своју 
државу и своје руководство“, рекао је Вучић. 
То је један популистички потез, оцењује Јуриј Бајец. „Можда ће некоме годити да добије писмо 
лично од председника државе, али то много не помаже. Остаје чињеница да у тренутку када је 
држава била у проблему, да она није нашла снаге да другим средствима обезбеди 
стабилизацију јавних финансија. А то је могло да се уради. Држава је могла, рецимо, да 
замрзне пензије, а недостатак пара да надокнади кроз бржу приватизацију проблематичних 
предузећа, или у много бољој наплати потраживања, да побољша ефикасност јавних предузећа, 
или да смањи помоћ онима који то више нису заслуживали“, наводи Бајец. 
Али, држава је сматрала да је политички лакше притиснути један део популације који није 
довољно организован, и који једноставно неће бити у ситуацији да се организовано побуни. 
При том би требало рећи да од милион и 700.000 пензионера, њих милион није ни било 
обухваћено мером смањивања пензија, јер су имали пензије мање од 25.000 динара, истиче 
Бајец. 
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Од новембра више пара свим пензионерима 
      
Измене и допуне Закона о ПИО, којима је престао да важи Закон о привременом умањењу 
пензија, су ступиле на снагу. 
 
Примењиван је пуне четири године јер је био на снази од октобра 2014, и њиме су пензије веће 
од 25.000 динара смањиване 22 односно 25 одсто. 
По објашњењу министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зорана Ђорђевића, 
укидање тог закона значи да ће пензионери који су допринели финансијској консолидацији 
државе тиме што су им принадлежности биле умањиване, од октобарског чека – који се 
исплаћује у новембру, добити „пуне” пензије, односно оне за које једино и имају решење Фонда 
ПИО, с обзиром на то да за умањене нису добијали нова решења. 
Такође, истакао је министар, сви пензионери, којих је у овом тренутку 1.712.245, на 
октобарском чеку добиће повећање које ће се кретати од осам до 13,2 одсто. Колико ће тачно ко 
од пензионера добити, још се не зна. Само враћање пензија на ниво из октобара 2014. оним 
пензионерима којима су биле умањиване значи да ће они добити износ који су имали пре 
четири године, увећан 7,75 одсто, колико је било повећање у протекле три године. Колико ће, 
поред тих 7,75 одсто који се подразумевају, добити повећање у релацији од осам до 13,2 одсто – 
знаће се ускоро. 
Може се претпоставити да је српска страна о повећању пензија које ће бити у новембру 
упознала ММФ приликом прошлонедељне сесије, као и да се тек сада дала на рачунање колико 
ће оно износити за оне који имају мање пензије, а колико за оне који имају веће. 
Важна новина измењеног Закона је и да коначно образац М-4, који су фирме биле обавезне да 
достављају сваке године Фонду ПИО, одлази у пензију. То пак значи да пензионери који од 
Нове године одлазе у пензију више неће морати чекати неколико месеци да им фирма Фонду 
достави тај образац и званична статистика објави податке о просечној годишњој заради. Њима 
ће се као основ за обрачун последње године узимати просек месечних примања за јануар те 
године помножен с 12. 
 
Бонусе уређује Закон о буџету 
 
Највише полемике приликом расправе и усвајања измена и допуна Закона изазвао је предлог 
да убудуће о повећању пензија одлучује Влада према економским могућностима државе и 
укупном расту БДП-а. То је практично означило укидање садашње формуле по којој су се 
пензије усклађивале 1. априла и 1. октобра у складу с трошковима живота. Висина пензија ће се 
уређивати Законом о буџету, а по обећањима законописаца, држава ће настојати да повећање 
прати раст буџетских прихода, дакле, може бити веће и од инфлације и повољније за 
пензионере. 
 
Један од главних разлога због којих је Фонд у већини случајева доносио привремена решења о 
висини пензије, а не коначна, сад је решен. Измењени Закон прописује да привремено решење 
после три године по аутоматизму постаје трајно, што значи да више неће моћи проћи деценија 
или две док пензионери коначно не сазнају колика им је пензија па се догађало да су или 
„преплаћени” или им је рачунато мање. У случају да су били „преплаћени”, морали су да 
враћају повелике своте новца, а у случају да су добијали мање, од Фонда добијају разлику. 
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Казнени пенали за превремени одлазак у пензију овога пута укинути су само на оне који већ 
имају бенефицирани радни стаж. Очекивало се, по захтеву синдиката, да се укину за све који 
превремено одлазе у пензију и то када испуне законске услове за старосну пензију, али је 
рачуница власти показала да би то било скупо за државу.         
Љубинка Малешевић 
 

ММФ похвалио измене и допуне Закона о ПИО 
      
БЕОГРАД: Делегација Међународнг монетарног фонда (ММФ) похвалила је данас, у 
разговорима с министром за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зораном 
Ђорђевићем, измене и допуне Закона о пензијском и инвалидском осигурању и напоре које 
министарство улаже ради стварања бољих услова живота за грађане Србије. 
Министар Ђорђевић је чланове делегације ММФ-а, с Џејмсом Руфом на челу, информисао о 
будућим плановима министарства и досадашњим резултатима, као и о изменама и допунама 
Закона о ПИО, саопштено је из ресорног министарства. 
Ђорђевић је истакао да су приоритети рада тог министарства смањење незапослености, 
спречавање рада "на црно“, као и брига о пензионерима и обезбеђивање бољег квалитета 
живота свих грађана Србије. 
"Прилике за запошљавање и стручно оспособљавање пружамо свима, како запосленима, тако и 
незапосленим лицима. Свесни чињенице да ће један део грађана, отварањем граница према 
ЕУ, желети да оде из своје земље у потрази за бољим послом, желимо да то спречимо, 
пружајући им све потребне услове за сигурнију будућност", нагласио је министар на састанку 
представницима Фонда.  
Преквалификацијом и доквалификацијом, како је навео, обезбедићемо грађанима да унапреде 
своје вештине и баве се оним занимањима која су потребна на тржишту рада и која ће им 
донети бољу зараду. 
Ђорђевић је додао да ће грађани бити задовољни и успешни у својој земљи уколико раде посао 
који воле и за који су добро плаћени. 
Истакао је, такође, да Влада Србије води посебну бригу о најстаријим грађанима, који су 
највише били погођени реформама спроведених 2014. године, напомињући да пензионери 
морају да осете да је стање у Србији боље. 
"Изменама и допунама Закона о ПиО престао је да важи Закон који се односио на привремено 
смањење пензија и то је оно што је најбитније за наше пензионере. Гледаћемо да се суфицит у 
буџету и добри економски резултати одразе на материјални положај пензионера и да се 
повећања пензија врше у складу са могућностима“, рекао је Ђорђевић. 
Предочио је да ће и права на бенефицирани радни стаж бити под већом контролом. 
Према речима министра, Влада Србије ће у наредној години, као и у претходне две, настојати 
да се бори против сиве економије и развије свест код свих грађана да рад "на црно" не штети 
само држави, већ и свим њеним грађанима, као и послодавцима.  
Ђорђевић је рекао да ће сваког петка Министарство на свом сајту објављивати списак 
нерегистрованих и регистрованих субјеката и послодаваца код којих су затечена лица која раде 
"на црно", како би сви грађани увидели да ниједан послодавац нема протекције. 
Навео је да Министарство жели да свим грађанима помогне и обезбеди боље услове за живот, 
али да не троши више од онога чиме држава располаже. 
Министар је рекао и да је жеља Владе Србије да се у наредним годинама минимална цена рада 
и пензија сведу најмање на ниво потрошачке корпе. 
Шеф Мисије Џејмс Руф истакао је да ММФ има одличну сарадњу и отворен однос са 
министарством за рад, и похвалио измене и допуне Закона о ПиО као и све напоре који се 
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улажу ради стварања бољих услова живота за грађане Србије, истичући да ово министарство 
може да очекује пуну подршку ММФ-а, наводи се у саопштењу. 
 

Без посла највише економских техничара и гимназијалаца 
      
Приликом уписа у средње школе готово по правилу прво се попуне гимназије, а потом и оне у 
којима се школују кадрови економске и медицинске струке, све је интересантнији упис у 
електротехничке и грађевинске школе, а потом се попуњавају и остале. 
 
Међутим, када се школа заврши и крене потрага за послом, показује се да радних места за те 
кадрове нема довољно. Наиме, подаци Покрајинске службе за запошљавање с краја прошлог 
месеца говоре да је у Војводини било евидентирано укупно 118.548 незапослених, од којих је 
око 30.500 са средњошколском дипломом, а највише је оних који чекају на посао баш с 
гимназијском, као и дипломом економских школа, мада ни друге струке, нажалост, не заостају 
много. 
То недвосмислено показује да постоји несклад између потреба тржишта рада и занимања за 
која се школује велики број ђака, чак и ако се многи на евиденцију НСЗ-а пријаве, а потом 
наставе школовање. Наиме, подаци показују да је за поједине струке конкуренција за 
евентуално радно место огромна и да ће се многи начекати да се запосле у струци за коју су се 
школовали. 
2.900 економских техничара на евиденцији ПСЗ-а 
Тако на посао чека чак око 2.900 економских техничара и тешко да се може очекивати да се 
њихов број смањи пошто су клупе у економским школама пуне. Слично је и с бројем 
незапослених гимназијалаца, којих је на евиденцији ПСЗ-а око 2.250, а много је и 
пољопривредних техничара за производњу биља који су без посла – око 1.400. На евиденцији 
ПСЗ-а је више од 550 ветеринарских техничара, прехрамбених техничара, техничара за 
биотехнологију је више од 900, а сличан је и број хемијско-технолошких техничара. На посао 
чека и више од 1.400 машинских техничара – конструктора, електротехничара-енергетичара је 
готово 500, на евиденцији ПСЗ-а је и око 850 продаваца, чак око 700 медицинских сестара... 
1.400 машинских техничара – конструктора чека на посао 
Неће бити лако да се запосле ни техничари пољопривредне механизације, којих на посао чека 
319, ратарско-повртарских техничара је 281, техничара обраде и прераде дрвета 212, шумарских 
техничара око 170. Машинских техничара – контролора квалитета на евиденцији ПСЗ-а има 
око 190, универзалних металостругара 216, машинских техничара – технолога  квалитета 153, 
сервисних механичара око 180, електротехничара електромеханике око 220, електротехничара 
електронике готово 300, електротехничара за рачунаре готово 400, хемијских техничара више 
од 330,  хемијских лаборанта око 200... 
Добро је познато да је у Војводини текстилна индустрија некада била веома развијена, што сада 
није случај, па зато и не чуди што је без посла око 340 текстилних техничара, око 300 
конфекцијских техничара и око 170  конфекционара текстила. Међу средњошколцима с 
грађевинском струком на посао чека око 500 грађевинских техничара, готово 330 техничара 
високоградње и стотинак техничара нискоградње. Готово 670 техничара друмског саобраћаја 
такође чека посао, а без посла је и 100 техничара железничког саобраћаја. Без посла је и 270 
комерцијалних техничара, око 300 туристичких техничара, 440 књиговођа, око 400 правних 
техничара, 160 биротехничара, око 140 административних техничара. На посао чека и око 180 
медицинских техничара, 235 фармацеутских техничара, док је без посла 90 техничара 
фармацеутске производње.  

 
Само по један незапослени 
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На евидиенцији ПСЗ-а, ипак, има и занимања с којима само једна особа чека посао. Тако с без 
посла по један техничар пољопривредних мелиорација, прераде дувана, производње вина, 
бушења дрвета и плоча, сортирања и гуљења трупаца, производње племенитих метала, 
универзални металобушач, техничар-технолог заваривања, техничар-технолог израде 
металних конструкција, техничар обраде стакла, машиниста дубоке штампе, техничар за 
микробиологију... 

 
И међу незапосленим средњошколцима других струка, рецимо, техничари за заштиту живтне 
средине, учитељи и сарадници у настави, техничари млевења житарица, сточари, воћарско-
виноградарски техничари... велика је конкуренција, а мало је струка код којих је број 
незапослених на евиденцији ПСЗ-а мањи од десет. Због тога је сасвим јасно да су родитељи у 
великој дилеми шта да саветују деци приликом уписа у средње школе јер ће моги или на посао 
чекати предуго или ће се запошљавати ван струке за коју су се школовали, или ће морати да се 
преквалификују. 
Д. Млађеновић 


