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Од данас креће исплата већих пензија 
 
Нешто више од 90.000 пензионера који су самостално обављали делатност, данас ће први 
добити пензије са већим износом. 
Према распореду исплате ПИО Фонда, 6. новембра ће октобарски чек примити пољопривредни 
и војни пензионери, а 10. и сви остали, преноси РТС. 
Већина пензионера добиће пет одсто повишице, а остали, због укидања Закона о привременом 
умањењу пензија, од осам до 13,3 одсто више него пре умањења. 
Министар за рад, запошљавање, борацка и социјална питања Зоран Ђорђевић за Јавни сервис 
каже да ће сви пензионери осетити повећање, као и да је укупан број пензионера преко 
1.700.000, преноси ТаЊуг. 
„Оно што је битно – средства су обезбеђена у буџету за ову и за следећу годину. Што се тиче 
самог укидања Закона који је био о привременом умањењу то је било 2,32 милијарде на 
месечном нивоу, а за ово повећање од пет посто за овај део пензионера који то треба да прими 
за њих је 1,02 милијарде на месечном нивоу”, истиче Ђорђевић. 
Он каже да ће 1.300 000 пензионера имати пет одсто повећање у односу на септембарску 
пензију. 
„Како то изгледа – тих милион пензионера којима није дирана пензија до 26.643 динара, њима 
ће бити повећана пет посто. Онима до 34.003 динара, када се врати после укидања Закона, па 
разлика до пет посто, тако да ће бити пет одсто повећање”, објаснио је Ђорђевић. 
Он је додао да је то урађено баш због тога што је било разних критика да ће бити урушен 
систем, да ће то да уруши пензиони систем. 
„Управо са овом мером ми нисмо хтели да урушавамо систем и избегли смо тако нешто”, 
истиче министар. 
На питање колика је просечна пензија у Србији након ове компликоване рачунице, уз три 
повишице које су исплачене, ове сада и истовремено укидања Закона о привременом умањењу 
пензија, Ђорђевић каже да ће она бити 26.320 динара, што је за око 5,4 одсто више. 
Упитан колико наплата доприноса утиче на побољшање ситуације у буџету ПИО Фонда, каже 
да је у односу на неки ранији период, када је била дотација из буџета и у износу од 48 одсто, 
данас је 29 одсто. 
„То је један од разлога зашто смо повецали пензије. Када гледамо наплату доприноса у односу 
на исти период прошле године, она је веца за нешто више од девет одсто и износи 29 
милијарди”. 
На питање шта је у овом тренутку извесније за пензионере - повишица или једнократна помоћ 
и када то могу да очекују, министар каже дс се ускоро очекује предлог Министарства финансија 
и да после тога може да се види како ћемо у следећу годину и да ли има простора у овој. 
Какав је одговор на захтеве синдиката пензионера који је тражио да се укине Закон о 
привременом умањењу пензија, а сада тражи да се исплати део пензија који у међувремену 
није уплаћиван, министар поручује пензионерима да Влада Србије води рачуна о њима. 
„Свакако нећемо коментарисати нешто што се налази пред судовима и пред Уставним судом, 
али оно што ја добијам као информацију је да ПИО Фонд углавном када се појави на 
рочиштима, пресуђује се у корист ПИО Фонда. 
Не бих волео да то буде додатни трошак нашим пензионерима. Они треба да верују у Владу 
Србије, мислим да смо одговорним радом у протекле цетири године то и доказали”, закључио 
је министар. 

http://www.politika.rs/
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Шта доносе измене Закона о инспекцијском надозру? 
 
Инспекторима убудуће неће бити потребан налог и неће морати да се легитимишу на уласку у 
неку трговину ради провере да ли она издаје фискалне рачуне, већ ће моћи као „тајни купац” 
лично да се осведочи да ли ће за робу коју је „пазарио” добити рачун. 
То је, наиме, једна од новина предвиђених Изменама и допунама Закона о инспекцијском 
надозру, о којем је јавна расправа недавно окончана. 
У току је усклађивање закона са пристиглим примедбама, након чега ће бити послат Влади на 
разматрање, речено је ТаЊугу у Министарству државне управе и локалне самоуправе. 
Новине које Закон о инспекцијском надозру доноси су између осталог, увођење мешовитог 
инспекцијског надзора у предузећима, заједничко обављање инспекцијских послова, фирмама 
ће се дати могућност да признају прекршаје, што је, наводе, модел који је већ заживео код 
саобраћајних прекршаја, а омогућава блаже санкције. 
Када је реч о изменама закона које се тичу самоиницијативног пријављивања прекршаја у 
„сопственим редовима”, досадашња могућност да компаније позову инспекторе у саветодавну 
посету биће проширена. 
Фирме ће, након усвајања измена и допуна, моћи саме да се јаве инспектору и кажу да су 
направиле прекршај. 
„То значи да ће инспектор моћи да им наложи припрему плана и да им помогне да пословање 
усагласе са прописима”, додају у министарству. 
У случају основане сумње да лице обавља делатност као нерегистровани субјекат, или да не 
издаје рачун, може се користити, ради доказивања, „прикривена куповина” и то ако се на други 
начин не могу обезбедити потребни докази, или би то било значајно отежано. 
„Прикривена куповина се обавља без претходног обавештавања и предочавања надзираном 
субјекту службене легитимације и налога за инспекцијски надзор, а овај механизам препознаје 
законодавство у другим, развијеним државама и оруђе је у рукама инспектора у борби са 
несавесним привредницима”, кажу за ТаЊуг у министарству. 
Такође, када измењен закон ступи на снагу, након гласања народних посланика у Скупштини, 
локалне самоуправе у Србији моћи ће да споразумом уреде заједнички рад више инспекција на 
локалу. 
Како истичу у ресорном министарству, биће уведен институт „Субјект од поверења”, а циљ је, 
кажу, да се фокус инспекција са кажњавања помери на подршку пословања предузећа. 
 
 
 

 
 

Суд председнику Војног синдиката одузео чин, остао без посла 
Аутор текста:Бета 
 
Председник репрезентативног Војног синдиката Србије Новица Антић остао је без 
посла у Војсци Србије након што је Војни дисциплински суд у другом степену 
одлучио да му се одузме чин, пише лист "Данас". 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-/1
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Како је за "Данас" потврдио адвокат који је заступао Антића у дисциплинском спору, Вук 
Туфегџић, другостепени суд је почетком септембра одлучио да председнику Војног синдиката 
Србије одузме чин. 
"Просто ми је била неверованта одлука суда. Погажени су сви правни принципи", казао је 
Туфегџић и додао да је жалба већ предата Управном суду. 
Новица Антић казао је да још увек није добио решење суда и да из тог разлога не сме да 
коментарише. 
Против Новице Антића поднета је дисциплинска пријава због иступања у јавности на 
протестима које је организовао Војни синдикат Србије током 2016. и 2017. године. 
Лист подсећа да је почетком године у Војно-дисциплинском суду у Нишу оглашен кривим за 
повреду дисциплине, кажњен враћањем у претходни чин и новчаном казном од 5.000 динара. 
Суд је у првостепеној пресуди закључио да је Антић кроз јавна иступања "повредио начело 
политичке неутралности и изражавао и заступао политичка уверења у служби", што Закон о 
војсци забрањује, а на шта се потом Антић жалио, да би суд у другом степену донео одлуку да 
му се одузме чин. 
 

Драмски синдикат: Оставка Савића једино решење, рок уторак 
 
Представници Драмског синдиката Народног позоришта у Београду (СИНГЛУ) 
данас су на састанку са председником Управног одбора Народног позоришта 
Александром Гаталицом рекли да је једини могући начин да се реши садашња 
ситуација да управник Дејан Савић поднесе оставку, и то најкасније до 6. 
новембра. 
Чланови синдиката изнели су став да су несавестан рад, бројни пропусти у пословању Савића, 
урушавање угледа Народног позоришта и Савићеви скандалозни и неистинити иступи у 
медијима произвели огромно незадовољство међу члановима синдиката и осталим запосленим 
у Народном позоришту. 
Уколико до 6. новембра до 22 сата Савић не поднесе оставку и ако синдикату до тада не буду 
достављени одговори на сва питања постављена у допису од 30. новембра, синдикат ће 
предузети све законом прописане мере, укључујући и штрајк, речено је Гаталици. 
Након захтева за оставку Савића, чланови Председништва синдиката и њихови правни 
саветници били су приморани да напусте просторију, због тога што се једна чланица 
Уметничког савета нецивилизовано понашала, викала и дозивала обезбеђење, наводи се у 
саопштењу Драмског синдиката Народног позоришта. 
 

 
 

"Не може преко ноћи, прво било 3%, па 6%, 10% па сад 12%"  
 
Сви у систему су свесни да медицинари одлазе из Србије на рад у иностранство, 
али не могу се ствари променити преко ноћи, каже Милика Ашанин, директор 
КЦС. 
"Имали смо последњих година повећања, прво 3 одсто 2015, па 6 одсто, па 10 одсто и сада ево 
најаву озбиљног повећања од 12 одсто“, рекао је он гостујући у емисији 150 минута. Како додаје, 
свесни су да не може све преко ноћи, односно да је потребно неко време за опоравак нашег 
здравства. 

http://rs.n1info.com/a357685/Vesti/Vesti/Osudjen-Novca-Antic.html
http://rs.n1info.com/a357685/Vesti/Vesti/Osudjen-Novca-Antic.html
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Радица Илић, из Синдиката медицинских сестара и техничара Србије, каже да они апелују да, 
колика год да је плата, потребно је поправити услове.  
 
На констатацију да се често каже да из Србије долази у иностранство најбољи кадар, Илићева 
каже да то важи за раднике с ових простора, пре свега због присутне емпатије али и 
образовања.  
 
"Дајемо све од себе, образујемо се, али имамо проблем још са признавањем знања. Ми 
полажемо велике наде да се суштински нешто промени да можемо да зауставимо ову пошаст да 
масовно људи одлазе“, каже Илићева.  
 
Према подацима из 2016, 1.200 лекара је те године отишло из земље. Упозорење је да ће се за 
десет година драстично осетити мањак.  
 
"Видим да су грађани забринути, и сви у систему смо свесни да тих одлазака постоји, али то је 
миграција на глобалном нивоу. На пример, 2.000 здравствених радника из Немачке ради у 
Енглеској“, каже Ашанин.  
 
Како је рекао, на све начине ће се борити да задрже медицинаре.  
"Кренуло је са повећањима, надамо се да ће ићи боље, не можемо преко ноћи. Држава је пре 
неколико година кренула са адаптацијом болница. Пуно смо урадили од тих средстава“, додаје.  
 
Илић упозорава да ће неки проблеми тек да се манифестују:  
 
"Постоје проблеми који ће тек доћи кад дођу на примену закони који су усвојени. Као синдикат 
пружамо руку власти и инсистирамо да се укључимо више.“ 
 

 
Радионица о мирном решавању радних спорова у пиротској Комори 
Пише: З. Панић  

 
 
Решавање радних спорова на цивилизован и хуман начин уз избегавање скупих и 
дуготрајних судских поступака, била је тема радионице о мирном решавању 
радних спорова у оквиру пројекта „Социјални партнери заједно за повећање 
видљивости института мирног решавања радних спорова“ која је одржана у 
Уговорној Окружној Привредној комори Пирот. 
Радионицу је реализовало Удружење грађана Иницијатива за развој и сарадњу, уз подршку 
Солидар Суиссе – Канцеларије у Србији, а у партнерству са Уједињеним гранским синдикатима 
„Независност“, Савезом самосталних синдиката Србије, Унијом послодаваца Србије и уз 
подршку Републичке агенције за мирно решавање радних спорова и УО Привредне коморе 
Пирот. 
Циљ радионице, у којој су учествовали представници послодаваца и синдиката са подручја 
Пиротског округа, је указивање на значај измена и допуна Закона о мирном решавању радних 
спорова и представљање института мирног решавања радних спорова и његове предности у 
односу на судско решавање спорова, саопштено је после ове радионице. 
Од данас већи износ на пензионим чековима 
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Ђорђевић: Сви пензионери ће осетити повећање 
 
Нешто више од 90.000 пензионера који су самостално обављали делатност, данас 
ће први добити пензије са већим износом. 
 
Према распореду исплате ПИО Фонда, 6. новембра ће октобарски чек примити пољопривредни 
и војни пензионери, а 10. и сви остали. Већина пензионера добиће пет одсто повишице, а 
остали, због укидања Закона о привременом умањењу пензија, од осам до 13,3 одсто више него 
пре умањења. 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић у интервјуу за 
РТС каже да ће сви пензионери осетити повећање, као и да је укупан број пензионера преко 
1.700.000. 
„Оно што је битно – средства су обезбеђена у буџету за ову и за следећу годину. Што се тиче 
самог укидања Закона који је био о привременом умањењу то је било 2,32 милијарде на 
месечном нивоу, а за ово повећање од пет посто за овај део пензионера који то треба прими за 
њих је 1,02 милијарде на месечном нивоу“, истиче Ђорђевић за РТС. 
Према његовим речима, 1.300.000 пензионера ће имати пет одсто повећање у односу на 
септембарску пензију. 
„Како то изгледа – тих милион пензионера којима није дирана пензија до 26.643 динара, њима 
ће бити повећана пет посто. Онима до 34.003 динара, када се врати после укидања Закона, па 
разлика до пет посто, тако да ће бити пет одсто повећање.То је урађено баш због тога што је 
било разних критика да ће бити урушен систем, да ће то да уруши пензиони систем, управо са 
овом мером ми нисмо хтели да урушавамо систем и избегли смо тако нешто“, рекао је 
министар. 
Он је навео да ће просечна пензија бити 26.320 динара, што је за око 5,4 одсто више него пре. 
Кометнаришући захтеве синдиката пензионера који тражи да се укине Закон о привременом 
умањењу пензија, а сада тражи да се исплати део пензија који у међувремену није уплаћиван, 
министар Ђорђевић је поручио да Влада Србије води рачуна о пензионерима. 
„Свакако нећемо коментарисати нешто што се налази пред судовима и пред Уставним судом, 
али оно што ја добијам као информацију је да ПИО Фонд углавном када се појави на 
рочиштима, пресуђује се у корист ПИО Фонда. Не бих волео да то буде додатни трошак нашим 
пензионерима. Они треба да верују у Владу Србије, мислим да смо одговорним радом у 
протекле четири године то и доказали“, рекао је министар. 
 
 

 
 

Стижу увећане пензије 
Ј. Ж. С.   
 

У петак почиње исплата за најстарије 
НА рачун пензионера који су радни век провели као самосталци у петак ће лећи пензија без 
умањења. Они ће бити први који ће после четири године, колико је важио Закон о 
привременом умањењу, примити пензије без умањења. 
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Четири дана касније, дебље коверте ће стићи и на адресе пољопривредних и војних 
пензионера, а 10. новембра и најстаријима из категорије запослених. 
Пензионерима у Србији примања су умањена у новембру 2014. године у складу са спровођењем 
државних мера штедње. Од тог смањења изостављено је око милион оних са примањима до 
25.000 динара. 
Они са већим пензијама, њих око 750.000, добијали су 22 одсто мање, на разлику између 
25.000 и 40.000 динара, док су износи изнад 40.000 динара смањивани за 25 одсто. 
Свима онима који нису учествовали у државној штедњи примања ће бити увећана за пет одсто. 
 

Будуће маме чекају примања од априла 
Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА  
 

Ни после пет месеци није решен статус радница "Хенди тела". Документа 30 
трудница заробљена у угашеној фирми 
ПОМОЋ трудницама из пропале фирме "Хенди тел" ни после пет месеци није стигла. 
Породиље су, уз велику муку и уз ангажовање премијерке Ане Брнабић, свој новац добиле 
средином септембра, док су папири 30 будућих мајки још заробљени у непостојећој фирми, а 
последње што су примиле су накнаде за март и април. Министар Зоран Ђорђевић им је још у 
јулу обећао да ће држава учинити све да помогне, а да је "власник фирме кооперативан и вољан 
да реши проблем". 
 
Како су "Новости" већ писале, катанац на око 200 продавница мобилних телефона и технике 
стављен је још крајем маја, без икакве најаве. Документацију у "Хендију" нико од маја није 
обрађивао, па се тачан број жена којима су ускраћена права званично и не зна. Без посла је 
остало око 900 радника, међу којима је 68 породиља и тридесетак трудница. 
Марија Стојковић, трудница из Јагодине, каже да је од 30 оштећених, 11 будућих мама 
боловање отворило у мају, а осталих 19 раније. Неке су се у међувремену и породиле. 
- Свим женама које су биле на породиљском у тренутку када је "Хенди" пропао исплаћен је 
новац за период од маја до септембра - каже наша саговорница. - Од 1. јула, по новом закону о 
финансијској подршци породицама са децом, новац леже директно на рачун, а нама 
трудницама је речено да не постоји начин, по званичним прописима, да нам се заостали дуг 
уплати. 
Она наводи да књиговођа који ради за непостојећу фирму "Хенди" још није предао дознаке ни 
за мај месец у Републички фонд за здравствено осигурање. То значи, тврди наша саговорница, 
да су сви извештаји лекарске комисије за последњих пет месеци заробљени у "Хендију". 
- Ни после толико времена у РФЗО није стигао податак да сам на боловању, иако сам прошла 
неколико комисија - каже Стојковић. - У решавању проблема последњих месеци нико никада 
није раздвајао труднице и породиље, а испало је да смо ми будуће маме грађани другог реда. 
Сада се надлежни позивају на закон, као да у јуну нису знали да он постоји. 
Марија Стојковић 
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КОНАЧНО Решена дилема обрачуна плата мајкама које су с 
ПОРОДИЉСКОГ ОТИШЛЕ НА НОВО ТРУДНИЧКО 
Н. Говоруша 
 
Не зна се ни ко пије, ни ко плаћа - општи је утисак новопечених мајки када се сусретну са 
новим Законом о финансијској подршци породици са децом. Ипак, једна група жена је посебно 
збуњена - мајке које су везале породиљско и нову трудноћу. Питање свих питања било је како 
ће се њима обрачунавати плата због оних фамозних 18 месеци. 
- У случају да мајка рађа једно дете за другим, за друго породиљско одсуство обрачунаваће се у 
основици за обрачун накнаде зараде сва примања на која су плаћени доприноси у периоду од 
18 месеци пре отварања другог трудничког. С обзиром на то да се и за време породиљског 
плаћају доприноси јасно је да и та примања улазе у основицу за обрачун - одговор је Сандре 
Козоморе Суботин, директорке Агенције за пословне услуге Козомора и председнице 
Удружења за превентивне и заштитне делатности Републике Србије. 
Пластично преведено, ситуација је слична као и са првим породиљским одсуством 
- све што је мајка примала са доприносима до другог трудничког, а обухвата 
период од 18 месеци, биће обрачунато и подељено са 18. 
Долази се до закључка да ће мајке примати исту накнаду као и на првом породиљском 
одсуству. 
Подсећања ради, месецима се писало о проблематичном Закону који је изашао 1. јула. Највећа 
забуна настала је око рачунице накнаде, јер уместо 12 месеци, колико је било предвиђено 
старим Законом, сада у обрачун улази 18 месеци пре одласка мајке на породиљско одсуство. 
Ако мајка није радила свих 18 месици пре породиљског, њена зарада је била значајно умањена, 
јер јој се број месеци које је радила, макар то било, рецимо шест, делило на 18, па су неке мајке 
биле осуђене на накнаду на породиљском од свега 900 динара. 
С тим у вези, такви случајеви су новим Законом могући и због тога што није прописана 
минимална могућа накнада на породиљском, као што је то до тог 1. јула био случај. 
Последњи нерешени случај био је управо статус мајки са спајањем два трудничка, односно 
породиљска одсуства, па би овим образложењем требало да је стављена тачка и на те нејасноће. 
 

 
 

Раст запослености највећи у Војводини 
      
По подацима Републичког завода за статистику, на крају трећег квартала ове године у Србији је 
било 2.146.842 запослена лица. 
 
У односу на исти квартал прошле године, укупна регистрована запосленост је повећана 3,3 
процента, што значи да је запослено 69.268 радника. 
Запослених у радном односу на крају септембра било је 1.991.285, ван радног односа 77.991, 
регистрованих индивидуалних пољопривредника 77.566. Највише запослених је у категорији 
радних односа, где је за годину забележен раст од 3,7 одсто, или 71.661 радник. Раст 
запослености доминатно је сконцентрисан у региону Војводине и Београдском региону. 
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Највеће повећање броја запослених у овој години бележи прерађивачка  индустрија – 27.646 
радника више, административне и помоћне услужне делатности – 13.689, грађевинарство – 
7.720, услуге смештаја и исхране – 7.075 и трговина на велико и мало и поправка моторних 
возила – 6.459. 
Иначе, број запослених у јавном сектору за прва три квартала ове године смањен је за 6.941 
радника.      
Љ. М. 


