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Највиша пензија девет пута већа од најниже 
Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА  
 

У Србији велике разлике између висине месечних примања, а оне долазе до 
изражаја и зависно од града и општина. Износ од 132.065 динара прима тренутно 
19 корисника 
НАЈВИША пензија у Србији виша је од најнижег износа који стиже на адресе српских 
пензионера око девет пута! Највишим чеком тренутно може да се похвали свега 19 корисника 
Фонда ПИО. Она се исплаћује према важећем Закону о ПИО за све категорије корисника, 
укључујући и професионална војна лица, за 45 година стажа и износи 132.065 динара. 
Најдебљу месечну коверту, према подацима са званичног сајта Фонда ПИО, примају корисници 
из категорије запослених. 
 
Откад су уведене пољопривредне пензије, оне су на дну листе по висини и сада износе 11.272 
динара, док је најнижи чек према важећем закону за кориснике из категорије осигураника 
запослених и самосталних делатности 14.338 динара. 
Према статистици Фонда, општина у коју стижу минимална пензионерска примања је Мало 
Црниће. Њихови најстарији суграђани месечно имају у просеку тек нешто више од 100 евра, 
односно 12.938 динара. За петама су им пензионери из Жабара, чија коверта је дебља за свега 
484 динара и сада је 13.422 динара. 
Разлика у односу са корисницима из Осечине, који су следећи на зачељу списка је 1.556 динара. 
На њиховом чеку у просеку је исписано 14.978 динара. Рековчани и Варваринци их следе, код 
првих је пензија 15.346, а други примају месечно у просеку 15.537 динара. 
На списку је тренутно 1.713.123 корисника, а просечна примања за све категорије и врсте права 
је 26.335 динара. Осим оних који су чак дупло испод просека, има и градова у којима су чекови 
и виши. Тиме могу да се похвале у београдској општини Савски венац, затим на Старом граду, 
следе Нови Београд и Врачар, а њихов укупан просек са којим држе врх листе је 34.364 динара. 
Са 33.552 динара друго место припада Новосађанима, следе Панчевци са 31.775, Борани 
30.568... 
ОД ЈАНУАРА ВЕЋА ПРИМАЊА 
ПЕНЗИЈЕ у Србији, од следеће године, требало би да се усклађују по "швајцарском моделу" 
који би у 2020. години донео повећање од око пет одсто, што је у односу на тренутни просечан 
износ око 1.350 динара. Овај модел практично би значио да ће чекови за више од 1,7 милиона 
пензионера расти по моделу који подразумева усклађивање са 50 одсто инфлације и 50 одсто 
раста просечне зараде. 
 

ХИЉАДАРКА ВИШЕ НА ЧЕКУ: "Швајцарски модел" повећава пензије 
Ј. Ж. С.   
 

"Швајцарска формула" обрачуна МОГла би да повећа пензије за око пет одсто. 
Овај модел обезбеђује да неће доћи до већих издатака него што је могуће 
ОД Нове године пензионери у Србији моћи ће да рачунају на чекове више за око пет одсто 
уколико се усвоји, како је најавио министар финансија Синиша Мали, "швајцарска формула" за 



4 

 

усклађивање пензија. То значи да ће на рачуну оних који имају просечан износ од 26.335 
динара лећи још додатних око 1.300 динара више. 
 
Надлежни ових дана као најадекватније решење помињу "швајцарску формулу" која 
подразумева усклађивање 50 одсто са инфлацијом, а 50 одсто са зарадама. 
- Та формула је једноставна и разумљива - објашњава Милојко Арсић, професор Економског 
факултета у Београду. - Такође обезбеђује да неће доћи до већих издатака за плате и пензије 
него што је одрживо. Код, примера ради, усклађивања са БДП-ом је проблем са кашњењем 
података за бруто домаћи производ, па имамо и ревизије БДП-а. С друге стране, великом броју 
људи није баш ни јасно шта је БДП, док су зараде свима јасне и видљиве. 
Он додаје да су подаци о инфлацији и зарадама сада много ажурнији. На пример, за прошлу 
годину се калкулише са растом БДП-а од 4,4 одсто, али према подацима за последње месеце 
изгледа да ће се раст кориговати надоле, на 4,2 одсто, па се поставља питање са којим би се 
растом БДП-а заправо индексирале пензије, ако би се користила друга формула. 
Према статистици ПИО фонда дно листе по висини примања држе пољопривредне пензије. На 
њихове адресе сваког месеца стигне 11.272, тако да ће коверте бити дебље за око 550 динара. 
Најнижи гарантовани износ за остале категорије пензионера је 14.338 динара и 105.000 њих од 
1. јануара могу да рачунају на додатних 720 динара. 
 
Стручњаци објашњавају да би од свих могућих модела индексације пензија о којима се причало 
претходних месеци сваки на крају дао сличан резултат, односно у једној години један модел би 
дао нешто већи раст пензија, у другој други, али би у дужем периоду они генерисали сличан 
раст. 
Циљ је да би два осигураника која су током радног века уплатили једнак износ доприноса, 
требало да добију једнаку очекивану суму пензија. Модели, у основи, значе да ако се очекује да 
осигураник 10 одсто дуже користи пензију, његова пензија треба да буде за толико процената 
мања - што већина људи сматра правичним. 
До 2006. године износи за најстарије су индексирани управо по "швајцарском моделу" који је 
тада укинут због инсистирања Светске банке у оквиру тадашњег аранжмана са ММФ. Затим су 
2010. године уведене мере штедње и пензије су биле усклађиване само са ценама и делом раста 
БДП преко четири одсто годишње. Након стабилизације, Влада је укинула формулу за 
усклађивање пензија крајем 2018. и најавила нову од 2020. године. 
СВИ ИМАЈУ ФОРМУЛЕ 
СВЕ земље Европе имају формуле за усклађивање пензија, а највише њих користи комбинацију 
раста цена и раста зарада. Аустрија, Италија, Француска и Шпанија усклађују пензије са растом 
цена. Раст зарада у обрачуна укључују и Финска, Чешка, Словачка, Румунија и Бугарска. 
 

 
 

Боље нормалан износ минималца, него најјевтинија радна снага 
Аутор: Марија Бракочевић 

 
Синдикати: Минималну цену рада треба повећати, али чак ни то неће задржати 
радну снагу у земљи. – Послодавци: Може већа цена, али не преко грбаче 
привреде која због мањка радне снаге има веће трошкове рада 
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До 2023. године, према предвиђањима ММФ-а и Светске банке, БДП по главни становника 
Србије биће око 10.400 долара, што ће бити повећање од 44 одсто, у односу на ову годину. 
Грађани Србије ће, по тој рачуници, живети све боље и стандард ће бити све виши, уверен је 
 министар финансија Синиша Мали. Ипак, драстично повећање минималне цене рада, које је 
актуелно у неким земљама у региону, није добро, сматра он, јер инвеститори не трпе 
непредвидивост у пословању, па сада компаније из тих земаља зову и желе да преместе 
пословање у Србију. 
– Прошле године је минимална цена рада повећана 8,6 одсто, а стопа раста економије била је 
4,3 процента. То је бољитак за запослене у Србији, па ћемо са том политиком наставити и ове 
године – обећао је министар финансија. 
Сходно томе, поставља се питање да ли Србија треба да има најјевтинију радну снагу, да би и 
убудуће у њу долазили инвеститори, или је можда ипак боље установити реалну минималну 
цену рада и тако ублажити даљи одлив радника. И представници послодаваца и синдиката 
сагласни су да је земљи потребна реална, односно нормална минимална цена рада, јер са 
радном снагом већ ионако кубуримо. 
У Унији послодаваца Србије истичу да повећање минималне цене рада треба да буде реално, и 
то за наредну годину око шест одсто. 
– То значи да минималац треба да буде реално увећан, у односу на оно што смо створили у 
држави. Јер, од вишка БДП-а не треба само да се повећавају расходи привреде, већ део од 
профита који је створила држава треба да остане и за привреду да би она могла да развија 
домаће инвестиције. Стога је, да би нам долазили инвеститори, боље имати реалну минималну 
цену рада, што ћемо и тражити на седницама СЕС-а, него најјевтинију радну снагу – уверен је 
Небојша Атанацковић, почасни председник Уније послодаваца. 
Садашња цена минималца је 155 динара, а о новом износу ће се тек разговарати. У унији истичу 
да су спремни да се, уколико то по рачуну Министарства финансија буде могуће, минимална 
цена рада повећа на износе који синдикати траже, али ипак не преко грбаче привреде. 
– Тражићемо да нам се, рецимо, у том случају смањи оптерећење на плате, да се укину неки 
парафискални намети, на другачији начин обрачунава порески кредит… Јер, не желимо да се 
од повећања минималне цене рада направи убиство домаће привреде. Фактички, тражићемо да 
нам се компензује повећан трошак рада на који нисмо рачунали, пошто сад имамо ситуацију да 
на тржишту рада нема појединих кадрова, као на пример конобара, возача, мајстора... А кад их 
већ нема, онда ми морамо да плаћамо више оне који су ту на располагању. Зато уколико 
држава буде компензовала увећане трошкове рада, послодавци могу да прихвате и неке друге 
износе минималне цене рада – сматра Атанацковић. 
И представници синдиката сматрају да је Србији потребније да има нормалну цену рада, барем 
у висини минималне потрошачке корпе, него најјевтинију радну снагу како би привукла 
инвеститоре. 
– Овако како се држава сада понаша, са минималном ценом рада и потрошачком корпом, 
довешће нас до тога да веома брзо нећемо имати ни радну снагу, а камоли стране улагаче. Са 
таквим платама и минималном ценом рада можемо и да дајемо субвенције, али радне снаге 
неће бити, а нећемо имати ни шансу да је увозимо из окружења јер је то проблем и околних 
земаља – истиче Ранка Савић, председница Асоцијације слободних и независних синдиката. 
Решење проблема види у томе да се послодавци ослободе огромних намета које је држава 
увела, а не да се до решења долази преко леђа радника. 
За синдикате је шест одсто повећања актуелне минималне цене рада о којем говоре 
представници послодаваца – мало повећање. Сматрају да минималац свакако треба повећати, 
али су уверени да чак ни то неће задржати радну снагу у земљи. 
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– Ипак, и са таквим мерама треба покушати да би се задржали радници, јер нам реално прети 
велика опасност, пошто земљи већ сада недостају лекари, возачи, мајстори... Има простора и за 
повећање плата, пошто се власт ионако хвали привредним растом – уверена је Савићева. 
 

 
Кркобабић најавио нову формулу за усклађивање пензија 
Пише: Бета 

 
 
Министар без портфеља у Влади Србије Милан Кркобабић изјавио је данас у 
Новом Саду да је за пензионере најважније да су пензије редовне, да су сигурне и 
да прате раст зарада, те да је то оно што им омогућава да мирно живе. 
Кркобабић је на отварању Сајма пензионера у Новом Саду најавио нову формулу за 
усклађивање пензија. 
„Не желим да се пензионери Србије претворе у статистичаре, економисте и да се баве 
формулама. Желимо да буду задовољни и да им та формула омогући да достојанствено живе“, 
казао је Кркобабић. 
Он је додао да је разговарао и са председником Србије Александром Вучићем, са којим се 
сложио да је потребно „посебно бринути о пензионерима“, те да, кад год је то могуће, државна 
каса дозволи једнократне помоћи пензионерима, а поготово онима са најмањим износима. 
„То је права истинска брига за пензионере, а ово на данашњем сајму је друга димензија те 
бриге. То је сфера очувања достојанства и друштвеног стандарда пензионера – здравствена 
заштита, одлазак у бање, куповина и апел на трговинске ланце да дају попусте. Ово је свест о 
томе да морамо да уважимо ту групацију“, казао је Кркобабић. 
Он је послао и поруку „најмлађим грађанима Србије“, да се и они брину о својим бакама и 
декама. 
„То је кључна порука, да када крену у нови дан погледају своје друштвене мреже и то је потпуно 
нормално. Али нека се после сете бака и дека, нека их позову, нека им пожеле добро јутро и дан 
ће бити лепши и декама и бакама и њима, али и свима нама“, додао је он. 
Заменица градоначелника Новог Сада Љиљана Коковић, рекла је да се Сајам пензионера 
одржава већ четврти пут у том граду и додала да је његова важност у томе што се најстарији 
градјани на њему лако могу обавестити о свим програмима, услугама и производима који су им 
намењени. 
Председник Извршног одбора Банке Поштанска штедионица Бојан Кекић, која је генерални 
спонзор Сајма, рекао је да то заправо није спонзорство, већ да кроз ову сарадњу „враћају дуг 
пензионерима“. 
Према његовим речима, више од 630.000 пензионера имају отворене рачуне у тој банци, а све 
услуге које су им понудјене, прилагођене су њиховим могућностима и очекивањима. 
„Рецимо, одржавање рачуна за пензионере у Банци је само 70 динара, а на банкарском 
тржишту то је три пута нижа накнада него код осталих. Оно што је такодје битно је да могу 
седам дана унапред да подигну пензију“, рекао је Кекић. 
Међу излагачима су и разне бање, геронтолошки центри и представници фирми које се баве 
дистрибуцијом производа занимљивих за старије генерације. 
У Аули Новосадског сајма овај догађај ће трајати до суботе 25. маја, а медју штандовима су и 
Поште Србије, Дунав осигурање, Дом здравља Нови Сад са најавом отварања „саветовалишта 
за баке и деке“ у оквиру градских мера пронаталитетне политике, али и друге клинике и 
здравствене организације. 
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Просечна зарада у Србији у марту 54.271 динар 
Пише: Бета 

 
 
Просечна нето зарада у Србији за март износила је 54.271 динар, а бруто зарада 
(заједно са порезима и доприносима) 74.755 динара, саопштио је данас Рпублички 
завод за статистику. 
     
 
У поређењу са истим месецом претходне године, просечна нето зарада већа је за 9,9 одсто 
номинално и 6,9 одсто реално, док је бруто зарада номинално већа за 9,5 одсто, а реално за 6,5 
одсто. 
Раст нето зараде у периоду јануар–март 2019. године, у односу на исти период прошле године, 
износио је 9,5 одсто номинално и за 6,9 одсто реално, док су бруто зараде повећане 9,3 одсто 
номинално, односно 6,7 одсто реално. 
Медијална нето зарада за март 2019. године износила је 40.765 динара, што значи да је 50 
одсто запослених остварило зараду до тог износа. 
 
 

 
 

Војвођанска плата прескочила 51.000 динара 
      
Запослени у Србији, по подацима Репубичког завода за статистику, у марту су имали просечну 
нето зараду од 54.271 динара, што је 4.845 динара више него у фебруару. 
 
У поређењу с истим месецом лане, просечна нето зарада номинално је већа 9,9 одсто, а реално 
6,9. 
Медијална нето зарада за март ове године, саопштио је РЗС, износи 40.765 динара, што значи 
да је половина запослених имало плату управо до тог износа. 
Просечна мартовска плата у Војводини износила је 51.191 динар, што је 3.080 мање од 
републичког просека, али 1.765 више него у фебруару. Од седам војвођанских области нето 
зараду већу од републичког просека има само Јужнобачака област – 55.543 динара. Она уједно 
једина има и већу просечну нето зараду од војвођанског просека, док је у преосталих шест 
области плата запослених била мања. Најближе војвођанској мартовској просечној плати су 
Јужнобанатска област с 50.259 динара и Средњобанатска с 50.105. Просечна мартовска нето 
зарада у Севернобачкој области била је 49.062 динара, у Сремској 47.865, Севернобанатској 
47.892 и Западнобачкој 46.279. 
У Новом Саду нето зарада 61.790 динара 
У марту је у седам локалних самоуправа у Војводини забележена нето плата већа од 50.000 
динара, а први пут су толики износ остварили и запослени у Сремским Карловцима. Сента, која 
је у фебруару по висини просечне плате пала испод 50.000, у марту се поново вратила у групу 
општина које имају веће просечне нето зараде. Највећа мартовска плата, као и претходних 
месеци, забележена је у Новом Саду – 61.790 динара, затим у Панчеву – 53.157, Вршцу – 43.133, 
Зрењанину – 52.054, Суботици – 50.071, Сремским Карловцима – 50.285 и Сенти – 50.046. 
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Код приватника више него упола мања зарада 
У марту су нето плате запослених у јавном сектору биле 60.243 динара, а ван њега 51.455. По 
подацима РЗС-а, зараде радника у правним лицима у марту биле су 57.779 динара, а код 
предузетника 28.130. Разлика је  29.649 динара и она је већа него што је била у фебруару, тако 
да су запослени у правним лицима наставили да зарађују дупло од оних који раде код 
приватника. 
 
Ниједна од 45 општина у Војводини у марту није имала просечну нето зараду запослених мању 
од 40.000 динара и све су биле изнад тог износа. Ипак, најнижа мартовска нето зарада  бележи 
се у Сробрану – 40.899 динара, Малом Иђошу – 41.083, Бачком Петровцу – 41.236, Ковачици – 
41.246, Новом Бечеју – 42.992, Иригу – 42.650, Тителу – 42.040 и Жабљу 42.631. 
Мању мартовску просечну месечну нето зараду од фебруарске имају Беочин – 4,6 одсто, Вршац 
– 4,2, Нови Кнежевац – 2,2 и Пландиште – 0,8 одсто. У исто време, мартовску зараду већу од 
фебруарске имали су запослени у свим преосталим локалним самоуправа у Војводини, а 
највеће повећање бележи се у Новом Саду – 6,2 одсто, затим у Сенти – 5,1, па у Суботици – 4,1, 
Сремској Митровици – 4,3 и у Руми – 4,7 одсто. 
Љ. Малешевић 
 
 


