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Од наредне године жене раде шест месеци дуже 
Аутор:Љубинка Малешевић 
 
Остало је још месец и по за оне запослене који испуњавају овогодишње услове за пензионисање.  
Сви који ће до краја године имати макар један од услова за одлазак у пензију, захтеве морају 
подети до 31. децембра јер сваки захтев поднет након Нове године мораће да се односи на 
услове који важе за 2019, а они за жене значи да морају да раде пола године дуже. 
Наиме, према Закону о ПИО, услов за одлазак жена у пензију у овој години је за старосну 
пензију 62 године живота и најмање 15 година пензијског стажа, а услов за одлазак у 
превремену пензију, која доноси трајно умањење од 0,34 одсто по месецу недостатка до пуне, 38 
година стажа и најмање 56 година и четири месеца живота. 
Већ од почетка 2019. услов за старосну пензију за жене је 62 године и шест месеци, односно пола 
године живота више. С друге стране, услов за превремену старосну пензију за жене догодине је 
38 година и шест месеци стажа и најмање 57 живота. Дакле, такође пола године више. 
У превремену старосну пензију могу и мушкарци, и њима је у овој, 2018, потребно 40 година 
пензијског стажа и најмање 57 година живота. Већ наредне године за остваривање права на ту 
пензију, осим 40 година пензијског стажа, мораће имати и најмање 57 година и осам месеци 
живота. 
Газде одлучују о судбини 
Запослени који ове или наредне године пуне 65, стичу право на старосну пензију ако имају бар 
15 пензијског стажа. Но, Закон о раду дозвољава да се послодавац и радник другачије договоре. 
Дакле, газда може дати отказ раднику који наврши 65 година и мада нема 15 година стажа, али 
и допустити да ради док не испуни неопходан услов за пензију. 
Радницима који су некада радили, а тек сад пуне 65, на основу година живота не следи пензија 
ако немају најмање 15 година пензијског стажа. Зато они у позним годинама, који наредних 
очекују пензију, већ сада треба да провере колико заиста имају пензијског стажа. 
Дакле, сви који се стажом и годинама „уклапају“ у услове пензионисања – без обзира на то да ли 
је реч о старосној или превременој старосној пензији – треба да до последњег дана 2018. 
поднесу захтев Фонду ПИО за одлазак у пензију и приложе сву потребну документацију. С 
даном подношења захева у фирми траже раскид радног односа због одласка у пензију. Између 
захтева за пензионисање и захтева за раскид радног односа не сме бити празног хода, односно 
датуми треба да се поклапају и да, када настаје раскид радног односа, продужава се 
пензионисање. 
Након подношења захтева за пензионисање, Фонд ПИО ће у року од 90 дана донети привремено 
решење о пензионисању, а затим у што краћем времену и коначно. У обрачун висине пензије 
улазе све године пензијског стажа. 
Први корак у израчунавању висине пензије је утврђивању висине свих зарада које је будући 
пензионер остварио током радног века у свакој календарској години. Потом је неопходно 
остварену зараду у свакој години упоредити с просечном платом у Србији за исти период. 
Висина пензије зависи од личног бода, који се множи с општим бодом. Лични коефицијент 
утврђује се када се сабере свака годишња зарада и подели с просечном зарадом за сваку годину 
појединачно. Добијени износ за сваку годину сабира се и подели с укупним пензијским стажом. 
Када се утврди коефицијент, он се множи с годинама стажа и тако се долази до личног бода. На 



3 

 

крају се тај лични бод помножи с општим бодом који се утврђује сваке године. До овог месеца он 
је износио 772,31 динар. 
„Новопечени“ пензионери морају знати да прво добијају привремено решење о пензионисању, а 
тек након одређеног времена, које је последњим изменама Закона о ПИО смањено, коначно. То 
коначно решење може донети већу пензију, али може и мању. У случају да се при коначном 
обрачуну покаже да је пензионер у време привременог решења о пензионисању примао више 
него што треба, он има обавезу да преплату врати. С Фондом ПИО се враћање више исплаћеног 
од износа који је коначан на решењу о пензионисању може договорити у више рата. 
 

 
 

 
 
Страх од потпуне контроле послодаваца БРИТАНСКЕ ФИРМЕ УВОДЕ 
ЧИПОВАЊЕ РАДНИКА 
Извор:новац.хр  

 
Британске компаније озбиљно размишљају о чиповању својих радника. 
Та информација је процурила након што је велика шведска технолошка компанија Биохаx 
открила да преговара о сарадњи с великим бројем британских правних и финансијских фирми. 
Једна од њих, чије име Швеђани нису желели да открију, наводно је део велике четворке 
ревизорских кућа и има неколико хиљада запослених. Како пише Телеграпх, разлог за увођење 
чиповања није већа контрола запослених већ бољи надзор вредних докумената, преноси Новац. 
- Чипови ће им омогућити да унапред одреде ко сме да улази у коју просторију и ко има приступ 
којим списима – рекао је оснивач Биохаxа Јоwан Öстерлунд, иначе бивши тату мајстор. 
Величине зрна пиринча 
Гуардиан је контактирао све четири главне ревизорске куће за које се нагађа да ће чиповати 
своје раднике и резултат је овакав: КПМГ, ЕY и ПwЦ рекле су како не разматрају тај потез, а 
Делоитте је одбио да коментарише. 
Чипови су минијатурни, величине зрна пиринча, сваки кошта 150 фунти (око 1.270 куна) и 
налик су онима који се користе за чиповање кућних љубимаца. Уграђују се између палца и 
кажипрста. Запослени ће њима моћи да улазе у контролисана подручја, помоћу њих куповати 
храну у кантини, ући у зграду и користити принтере. 
- Нема губљења пропуснице, нема заборављања, увек имате бацкуп. Микрочипови користе исту 
технологију као бесконтактне картице које се све више користе – појашњава Öстерлунд. 
Послодавци и синдикати се противе 
Но, највећа организација послодаваца у Великој Британији, ЦБИ, није одушевљен најавом из 
Шведске. 
- Технологија мења начин на који радимо и схватамо свој посао, но није нам било пријатно да 
прочитамо овакве најаве. Послодавци треба више да се концентришу на приоритетне 
активности, попут видљивих погодности за запослене – рекао је портпарол ЦБИ-а, 
организације која иначе обухвата око 190.000 британских фирми. 
Главни синдикат Велике Британије, ТУЦ, забринут је за приватност запослених. 
- Микрочиповање ће дати шефовима још више моћи и контроле над радницима. Послодавци не 
смеју да присиљавају раднике на уградњу чипова – нагласили су у ТУЦ-у за Гуардиан. 
Махањем откључава врата 

https://novac.jutarnji.hr/novi-svijet/britanski-sindikati-strahuju-od-cipiranja-radnika-poslodavci-ce-imati-potpunu-kontrolu/8048630/
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Телеграпх пише како је у Шведској чиповано 4.000 грађана, а, очекивано, нису сви били 
одушевљени. 
- Да је иницијатива дошла од владе, нема шансе да би била прихваћена. Ми смо приватна 
компанија, радимо ово с грађанима, за грађане – нагласио је оснивач Биохаxа. 
Ускоро планирају да отворе огранак у Лондону, а познати су по сарадњи са шведским 
железницама где путницима омогућују куповину карте помоћу чипа у длану. Иноватор Стевен 
Нортхам прва је особа у Великој Британији која је добровољно уградила чип како би могао да 
отвори кућу и покрене аутомобил само махањем длана, преноси Новац. 
- За десет до двадесет година кључеви ће бити прошлост, све ћемо отварати дланом – рекао је 
Нортхам за Телеграпх. 
Он је основао и компанију БиоТеq која је у Великој Британији досад чиповала око 150 људи, а 
своју технологију извезла је у Шпанију, Француску, Немачку, Јапан и Кину. 
 

 
 

 
 

Инвестирај, брате Србине 
Пише:Реч тајкуна  
 
Пре неки дан компанија Бабy Фоод Фацторy отворила је нову фабрику дечје хране у 
Добановцима у коју је инвестирала 34 милиона евра. 
После дуже времена у Србији је отворена фабрика чију су изградњу финансирали домаћи 
бизнисмени. То је толико редак случај да се може посматрати као преседан на чије отварање 
није дошао агилни председник државе него је послао председника Привредне коморе.  
Али је зато само неки дан раније српски председник обишао радове на изградњи текстилне 
фабрике турске компаније Таy Гроуп у Краљеву која ће бити завршена идућег пролећа и која ће 
коштати (као и фабрика у Добановцима) – 35 милиона евра. Председник Србије обратио се 
власнику турске компаније Месуту Топраку речима „Хвала ти, брате Турчине“.  
Домаћи бизнисмени, дај боже ако отворе једну фабрику годишње. Не зато што немају пара. 
Него зато што су „девета рупа на свирали“. И толико су безначајни за председника државе да 
неће да их удостоји пресецања врпце. А није да председник не воли да отвара фабрике, воли он 
да буде „мирођија у свакој чорби“, само не домаћој. Кад год неки турски, индијски, немачки, 
кинески или арапски бизнисмен купи неку српску фирму или отвори своју – ето председника да 
се похвали и захвали. Домаће бизнисмене и њихове инвестиције у нашој земљи и у 
иностранству, обилази „као киша око Крагујевца“ и на њих гледа ко на смрдљив сир. 
Председник редовно (понекад и јавно) позива и прима у госте бизнисмене из региона, најчешће 
колико сам приметио из Мађарске и Хрватске. И то је добро. Не ваља, међутим, што је прекинуо 
комуникацију с домаћим бизнисменима. При томе не мислим на инстант бизнисмене од којих 
председник покушава да направи српски „ноувеау рицхе“. Ти су за једнократну употребу.  
Тај презир према нама, домаћим пословним људима, нашем капиталу и нашим инвестицијама 
постаје индикативан.  
А није тако изгледало пре четири и по године (12.5.2014.) кад је у Палати Србија у функцији 
премијера имао сусрет с нама и обећао: „Ово је отварање сталног дијалога“. На конференцији за 
новинаре рекао је да ће се такви састанци практиковати свака два месеца и први сусрет најавио 
у Нишу.  
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И после тога – мук. Премијер, а касније председник Србије заборавио је на дато обећање и 
домаће привреднике.  
Председника и дворску свиту око њега тешко је убедити да су за стабилан и дугорочно одржив 
привредни раст од изузетне важности домаћи бизнисмени и домаће (али не државне) 
инвестиције. Премијерка се недавно похвалила да је Србија у првом кварталу ове године имала 
директне стране инвестиције вредне више од 600 милиона евра. Па толико новца нуди само 
један домаћи бизнисмен, Мирослав Мишковић, спреман да инвестира у Србији, али никако од 
државе да добије потребне дозволе на које чека три-четири године. Ревизорско-консултантска 
фирма „Ернст и Јанг“ покушала је да објасни српским политичарима колико су важне домаће 
приватне инвестиције, да постоји значајан простор за њихово повећање и додатно стимулисање.  
Светска искуства су да нема успешне националне економије без домаћих бизнисмена. Србија, 
међутим, није у добрим односима са нама, њеним пословним људима. Кад се уђе у АПР и 
погледа показатељ ЕБИТДА види се да највећи годишњи оперативни кеш праве државна 
предузећа, компаније у страном власништву и фирме чији су власници српски „ноувеау рицхе“.  
Да се разумемо, нисам присталица изолационизма. Србији треба јак прилив страних 
инвестиција. Не смета ми ни упадљиво и агресивно пристизање капитала из две-три 
пријатељске земље, под условом да се иза тих инвестиција не крије домаћи капитал претходно 
изнет из Србије и опран у иностранству, а власници тог новца не желе да се види да је њихов па 
га крсте као „страни капитал“.  
Хоћу да кажем, нема стабилног и одрживог раста без домаћих капиталиста и њихових 
инвестиција. Зато бих волео да чујем „Хвала ти, брате Србине“.  
 
 

 

 
 

Муке трудница "на одређено"  
Аутор:Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА 

 

Због неусклађених закона жене које се одлуче за потомство, а немају стални посао, у 
незавидном положају 
БРОЈ уговора о раду на одређено време у Србији је последњих година све већи, чему је 
допринела и државна забрана запошљавања у јавном сектору. Међу запосленим на одређено у 
најнеповољнијем положају годинама су припаднице лепшег пола које су после дужег чекања 
почеле да раде, а затим због ризичне трудноће морале на боловање. 
Накнаде, обрачунате по новом Закону о финансијској подршци породицама са децом, у 
њиховом случају су мизерне, а врло често и касне. 
Јасмина Михњак, са портала "Бебац", сматра да иако су, по новом закону, жене које су у сталном 
радном односу и оне са ороченим уговорима изједначене, у пракси није тако. То само говори да 
Закон о финансијској подршци породицама са децом и Закон о раду нису усклађени, а морали 
би да буду. 
- Системски најпре морају да се реше проблеми односа према будућим мамама - каже она. - 
Нико данас не говори о томе да трудницама касне исплате и по три месеца, што овај закон и не 
регулише, али проблем мора да се реши. Када не добијате толико дуго ни динара и још вам је 
накнада прилично смањена онда већ можемо да говоримо о сиромаштву. 
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Она наглашава да је свеједно да ли данас жене раде у приватној или државној фирми. Када су на 
трудничком и породиљском одсуству, оне по закону имају потпуно иста права. Међутим, може 
да се догоди да жена рецимо ради 18 месеци, али да је за то време имала три прекида и 
потписала три уговора. То значи да ће јој се сабирати три плате и поделити са 18. Накнада коју 
ће примити на боловању ће без обзира на то колика је била плата бити знатно мања у односу на 
ону коју је добијала док је радила. 
ПОШТОВАТИ ЕВРОПСКЕ СТАНДАРДЕ ПЛАТЕ мама и будућих мама не смеју да буду 

испод европских стандарда, тврди Јасмина Михњак. Она наводи да по Међународној 

декларацији о заштити материнства зарада жене на трудничком и породиљском не сме да буде 

нижа од две трећине плате коју је имала пре него је родила дете. 

- Ова одредба је непоштена, јер можда је та жена пре тих уговора радила 10 година на 
неодређено и фирма уредно плаћала доприносе - каже Михњак. 
Јована Ружичић из "Центра за бебе" сматра да је недопустиво да се у исти кош такозване 
"породиљске мафије" стављају жене које су принуђене да раде "на црно" и да их газда 
повремено пријављује са онима којима преко везе "учине" да се већ трудне запосле и пријаве их 
на нереално висок износ. 
- Нису сви у могућности да данас кажу да неће да раде док их не пријаве - каже наша 
саговорница. - За сваки месец "на црно" њима у обрачуну за накнаду стоји нула, што указује да 
је период од 18 месеци сталног запослења по новом закону за обрачун накнаде у овом случају 
предуг. Још су угроженије оне које су примале 70.000, од чега су половину добијале на руке, а 
остатак на рачун. Сада им је основица само део на који су плаћени доприноси. 
По њеном мишљењу, малверзације се могу спречити већим ангажовањем инспекције рада, 
пооштравањем казне за послодавце и смањењем пореза фирмама за стално запослење.  
 
 

 

 
 

Брнабић: Свима говорим - пробудите се, ово је наше време 
Извор:Бета 

 

Србија није била међу победницима треће индустријске револуције која се односила на 
аутоматизацију у фабрикама и зато треба да се бори да буде међу победницима четврте 
револуције која доприноси дигитализованој, умреженој привреди, рекла је премијерка Србије 
Ана Брнабић за Зидојче цајтунг. 
"Србија жели да буде део тога, и то у првим редовима, иако је ова земља са дигитализацијом 
почела тек пре неколико година. То би нам помогло да остваримо наш главни, стратешки циљ, 
чланство у Европској унији", казала је Брнабић уочи Привредног форума у организацији тог 
немачког листа, на коме ће данас учествовати и то на панелу са премијерима Естоније и 
Исланда. 
Зидојче цајтунг наводи да Влада Србије рачуна на то да што је земља модернија, то ће бити 
атрактивнија за инвеститоре. 
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"Били смо 2013. на ивица банкрота, незапосленост је била 24 одсто. Када сам прошле године 
ступила на дужност, ситуација је била потпуно другачија. Дуг и стопа незапослености су били 
ниски. Био је то добар тренутак да се започне са дигитализацијом", казала је Брнабић. 
Додала је да свима говори "Пробудите се, ово је наше време, ако пропустимо ову шансу 
мораћемо дуго чекати да је поново добијемо". 
Брнабић је истакла и да електронска управа помаже у борби против корупције, зато што ће 
Влада радити транспарентније и ефикасније. 
Тај лист оцењује да Ана Брнабић од Србије жели да направи другу, модерну државу и наводи да 
је њен сан "Србија као нека врста дигиталног средишта - Дигитал хуб - за цео Балкан". 
 

 


