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С ММФ-ом о укидању пенала за превремено пензионисање 
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић 

 
 
Представници Савеза самосталних синдиката Србије затражиће сутра од ове 
финансијске институције да се укине трајно умањивање пензија за све оне који су 
пре 65 године отишло у пензију 
 
Представници Савеза самосталних синдиката Србије разговараће сутра с мисијом 
Међународног монетарног фонда, која од прошлог петка борави у Београду. Тема разговора 
између осталог биће укидање трајних пенала за превремено пензионисање за шта је овај 
синдикат поднео иницијативу на Социјално-економском савету још пре три године. 
– У среду поподне састајемо се с ММФ-ом и пошто нисмо од њих добили никакав предлог тема 
за разговор, поставићемо им конкретно питање око укидања пенала за све оне који оду у 
пензију пре 65. године. Како је то тема која занима све будуће пензионере па и оне који су се 
пензионисали, очекујемо да добијемо убедљиве аргументе за и против – каже Љубиша 
Орбовић, први човек овог синдиката. 
На констатацију да се министар рада, Зоран Ђорђевић, о томе већ негативно изјаснио истичући 
у интервју за „Политику” да, када је о овом закону реч, тренутно се не размишља о измени 
истог. 
Орбовић каже да се не пита само министар за то, већ да одлука треба да буде резултат 
аргумената. 
У Србији према расположивим подацима од 2015. до данас око 30.000 пензионера плаћа 
пенале за превремено пензионисање. Ове казне могу максимално да иду до 20,4 одсто за пет 
година. 
Орбовић каже да ће се с ММФ-ом разговарати уопште о томе како они виде функционисање 
ПИО систем и да ли има начелног договора како ће се убудуће усклађивати пензије, јер 
формуле за то још нема, па најстарији не знају ни за колико ће им се, ни када ће им се пензије 
кориговати. 
– Осим тога хоћемо да проверимо да ли се новим изменама Закона о ПИО спрема 
пооштравање услова за одлазак у старосну пензију, јер сам сведок да је сваки нови предлог или 
нацрт закона, било да је реч о пензијама или раду, увек много лошији по оне на које треба да се 
примени од претходног – каже Орбовић. 
На дневном реду с ММФ-ом биће и Закон о агенцијском запошљавању који је доживео много 
измена, али још увек нема коначне верзије. 
– Сматрам да нема смисла да на снази остану трајни пенали, већ да се укину када пензионер 
напуни 65 година. Предочићемо ММФ-у чињеницу да је међу онима који плаћају ове пенале 
много оних који су против своје воље остали без посла и морали превремено да се 
пензионишу. Свима њима за сваки месец обрачунава се умањење од 0,34 одсто на пензију – 
каже он. 
Званичници тврде да су трајно смањење висине пензије, пенали или превремено 
пензионисање, уведени зато што у просеку радник, који оде у превремену старосну пензију, 
дуже прима пензију (што значи да ће примити већи број пензија и укупно више новца) у 
односу на осигуранике који оду у старосну пензију након што наврше општу старосну границу, 
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а притом су имали исту дужину стажа и висину зарада и доприноса током осигурања. То је 
пракса и у великом броју европских држава. На тај начин се висина пензије доводи у везу са 
дужином стажа, уплаћеним доприносима и очекиваном дужином њеног коришћења. 

 
О накнадама за породиље вероватно тек крајем године 
Аутор: Катарина Ђорђевић 

 
 
Измене и допуне Закона о финансијској подршци породицама, упркос обећањима 
министара, још нису ушле у скупштинску процедуру 
Упркос најавама министара Владе Србије да ће се измене и допуне Закона о финансијској 
подршци породицама са децом наћи пред републичким посланицима у првој половини ове 
године, овај закон се, по свему судећи, неће наћи на дневном реду пролећног заседања, које се 
завршава 31. маја. Како у разговору за наш лист истиче Татјана Мацура, народна посланица и 
представница иницијативе „Маме су закон”, овај закон се не налази у скупштинској процедури, 
што значи да су шансе да стигне на дневни ред заседања само теоретске. 
– Мислим да се о овом закону неће причати све до јесени, али не очекујем да ће се било шта 
конкретно догодити до децембра, када почне расправа о буџету за 2020. годину или када се 
усвоји нови буџет. Судећи по најавама ресорних министара, промене ће бити козметичке, а не 
суштинске и њима неће бити обухваћена највећа група жена које су оштећене овим законом. То 
су, пре свега, жене које немају 18 месеци радног стажа у континуитету и породиље које су 
радиле на црно или су годинама волонтирале у некој фирми. Мислим да ће се промене 
односити само на жене са високим примањима, које су по новом обрачуну добијале три уместо 
пет просечних плата, и на пољопривреднице од којих законодавац захтева да имају осигурање 
од 24 месеца, за разлику од осталих породиља, које за остваривање накнаде за породиљско 
одсуство и одсуство са рада ради неге детета морају да имају осигурање 18 месеци – истиче 
наша саговорница. 
Татјана Мацура подсећа да Иницијатива „Маме су закон” тражи измену оних тачака закона 
које угрожавају породиље које су радиле мање од 18 месеци у континуитету, мајке 
предузетнице, мајке које имају децу са инвалидитетом, децу која су рођена као треће и четврто 
дете у породици пре 1. јула а имају мање од десет година и мајке које зарађују више од три 
републичке просечне плате. Њихов предлог измене закона садржи јасне тачке, међу којима је и 
та да ниједна породиља не сме да прима надокнаду мању од минималца у Србији. 
На питање каква је судбина Закона о финансијској подршци породицама са децом, у 
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања одговорили су нам да је 
Радна група за праћење и процењивање ефеката примене закона, на чијем се челу налази др 
Славица Ђукић Дејановић, министарка без портфеља задужена за демографију и популациону 
политику, на основу досадашњег рада и добијених података предложила могуће измене и 
допуне појединих одредаба закона, које неће нарушити његову суштину, а које би биле у оквиру 
садашњих могућности буџетског система. О предложеним изменама потребно је да се изјасни и 
Министарство финансија. По добијању изјашњења, наставиће се даљи рад на изради нацрта 
закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом, како би 
био упућен у скупштинску процедуру. 
У кабинету др Славице Ђукић Дејановић, министарке без портфеља задужене за демографију и 
популациону политику, нисмо добили никакав одговор када смо поставили питање о судбини 
Закона о финансијској подршци породици са децом. 
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Након обуставе поступка Уставног суда за оцену уставности Закона о привременом уређивању 
начина исплате пензије 

Протест пензионера 17. маја на Тргу Николе Пашића 
Пише: Бета 

 
 
Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије најавило је данас да ће у 
петак 17. маја у 11 сати одржати протест на Тргу Николе Пашића због обуставе 
поступка Уставног суда за оцену уставности Закона о привременом уређивању 
начина исплате пензија које су покренули посланици. 
Председник тог удружења Јован Тамбурић рекао је новинарима у опозиционој „Слободној 
зони“ у Пионирском парку да протест организују и због нетранспарентне реформе пензионог 
система Србије, подржављење управљања фондом ПИО, начина извештавања Радио-
телевизије Србије о проблемима дискриминације пензионера у урушавања фонда ПИО. 
Он је подсетио да је Уставни суд обуставио поступак на седници одржаној 25. априла и да су у 
том удружењу „изненађени и запрепашћени таквом одлуком“. 
„Већина судија Суда није смогла храбрости и стручног дигнитета да спроведу поступак оцене 
уставности Закона“, рекао је Тамбурић и додао да они „нису смогли храбрости да раде посао за 
који су плаћени и за који су се заклели“. 
Он је навео да иако још увек нису добили образложење одлуке о обустави, да то удружење 
сматра да није испуњен ни један услов за обуставу поступка. 
Тамбурић је казао да су пензије такође због раста цена требале бити повећане за 26 одсто, а да 
су оне повећане само 8,9 посто. 
„На такав начин од пензионера је од 2012. године отето од четири до пет милијарди евра“, 
рекао је Тамбурић и позвао све пензионере и грађане да дођу на протест. 
Он је рекао и да наведена одлука Уставног суда такође „обесхрабрује пензионере да траже 
правду због високих судских такси“. 
Председник Удружења за заштиту уставности и законитости Саво Манојловић рекао је да се 
поставља питање зашто је тај поступак обустављен, као и да у самом Уставном суду не постоји 
сагласност да ли је то питање уставно или није. 
„Прва проблематична ствар јесте да имамо одударање од праксе, напоменуо бих да је пре 
годину дана везано за нето примања у јавном сектору Уставни суд одбио иницијативу поводом 
Закона, значи у том случају Уставни суд је пре тога сам том иницијативом покренуо поступак“, 
рекао је Манојловић и додао да је сада постпуак већ био покренут тиме што је преко 25 
посланика поднело предлог за оцену уставности. 
Он је казао да је било неколико „проблематичних одлука тог суда пред Ускршње празнике, у 
року од недељу, две одбачене су пензије, противуставне чланарине Привредној комори и 
одбачен Закон о Београду на води“. 
„Како Уставни суд не одлучује толики дуг временски периоду, а онда у једном моменту, тајминг 
пред празнике такође гура то, када се вероватно процењује да је најбољи тајминг јер протести 
пре празнике када људи нису ту, јењавају“, рекао је Манојловић. 
Он је навео да се Уставни суд понаша као „ној и забија главу у песка код кршења уставности 
или хрчка који се укопава када му се да одређени проблем и онда провири када никог нема“. 
Професорка права Весна Ракић Водинелић рекла је да је Уставни суд донео једну необичну 
одлуку и обустави поступак. 
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Она је казала да је на тај начин Уставни суд ипак „ћутке стао на становиште да је Закон о 
смањењу пензија био неуставан и незаконит“. 
„Не можемо са много шанси очекивати да подношењем тужби судовима, (пензионери) 
обезбеде повраћај онога што им је неуставно и незаконито одузето“, рекла је Ракић Водинелић. 
 

Синдикат правосуђа одбија да потпише колективни уговор без топлог 
оброка и регреса 
Пише: Бета 

 
 
Председница Синдиката правосуђа Србије Слађанка Милошевић истакла је данас 
да тај синдикат неће пристати на потписивање колективног уговора за државне 
органе уколико не буде конкретизовано право на накнаду на топли оброк и регрес. 
На конференцији за новинаре, Милошевић је рекла да тај синдикат такође неће престати да се 
залаже за те захтеве све док Влада Србије не престане да законе примењује селективно, јер се 
ради о, како се изразила, „злоупотреби овлашћења Владе“. 
Милошевић је додала да се у правосуђу спроводи референдум да ли су запослени за 
потписивање понуђеног уговора или за штрајк. 
„Текст (колективног уговора) који је послат у надлежна министарства је враћен измењен. 
Министарство државне управе смо упозорили да су они који су овлашћени да преговарају са 
нама понизили синдикат овим поступком. Без топлог оброка и регреса, уговор нећемо да 
потпишемо из принципа. Боримо се за примену закона једнаког за све“, изјавила је 
Милошевић. 
Председница тог синдиката истакла је да министар финансија Синиша Мали треба да објасни, 
ако нема новца, зашто га нема и где је. Она је изнела податак да се од 2013. до 2018. године број 
предмета у тужилаштву увећао за 62 одсто, а да државни званичници у јавности износе 
информације да је смањена стопа криминала. 
„Одакле милион евра за обнову цркве у Паризу? У јавним предузећима 280.000 запослених 
има право на топли оброк, регрес и друга права, иако послују са губитком. Пара има, али нису 
добро распоређене“, рекла је Милошевићева. 
Пре неколико дана Државна ревизорска институција је објавила да је у 2017. години 
„неправилно“ потрошено 217 милијарди динара буџетског новца. „Предлагали смо да, уместо 
најављеног повећања плата и пакетића, који постоје као могућност у закону, тај новац буде 
усмерен на топли оброк и регрес, који нам по закону припада“, рекла је Милошевић. 
 

Ђорђевић: Безбедност и здравље на раду треба стално да се унапређује 
Пише: Бета 
     
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић 
данас је рекао да Влада Србије много чини да свакодневно унапређује безбедност 
и здравље на раду. 
Он је на конференција „Безбедност и здравље на раду у женском предузетништву“ истакао да је 
Србија у тој области далеко испред неких земаља ЕУ. 
„То не значи да треба да се охрабримо да станемо већ да и даље радимо на томе, да лестицу 
подижемо што више“, рекао је Ђорђевић. 
Подсетио је да је Влада Србије 2019. прогласила годином безбедности и здравља на раду. 
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„Желимо да скренемо пажњу да су безбедност и здравље на раду питање које се тиче свих нас“, 
казао је Ђорђевић и додао да ће се то имати у виду у изради и допуни закона и писању нових 
прописа. 
По његовим речима, појачаним инспекцијским надзорима и прекршајним пријавама ће се 
утицати на послодавце да се више баве у улажу у безбедност и здравље радника. 
Ђорђевић је најавио да ће у овој години манифестације посвећене безбедности и здрављу на 
раду бити организоване у сарадњи са Холадијом, која је по том питању „број један не само у 
Европи већ и у свету“. 
„Србија узима за себе право да бира оне који су набољи јер и она жели да буде најбоља“, 
истакао је министар. 
 

 


