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Нећемо радити до 70. године 
 
В. ЦРЊАНСКИ СПАСОЈЕВИЋ  
 

Предлог правника да се омогући дужи радни век изазвао различите реакције. 
Министарство рада не размишља о померању границе за пензију 
ПРЕДЛОГ стручњака окупљених на прошлонедељном скупу Савеза удружења правника Србије 
и Републике Српске, да се радни век, онима који то желе, продужи са 65 на 70 година живота, 
различито је прихваћен. Док део стручне јавности сматра да ће повећање свакако бити 
неминовност, у синдикатима на ово не гледају благонаклоно. У Министарству рада пак кажу да 
се о томе још није разговарало, али су отворени за све предлоге. 
Правници из Савеза, како се чуло на скупу у Будви, поднеће конкретну иницијативу 
надлежним министарствима да радни век не мора да се заврши по сили закона са 65 година 
живота, већ са 70. Послодавац би запосленом могао да понуди било пуно радно време, било 
пола радног времена. Тако не би дошло до наглог одлива искусних, стручних кадрова, и остало 
би више времена за преношење знања на новозапослене. 
Други предлог правника биће да убудуће доприноси уплаћени током свих радних година 
појединца уђу у његову основицу за обрачун пензије. 
Посланик ПУПС-а Мома Чолаковић подсећа на иницијативу међународне заједнице да се 
радни век продужи до 67 година живота. Каже, у оквиру пензијских организација и ПУПС-а 
ради се на предлогу законских измена. 
- Главно питање је како ће бити одржив пензиони систем у Србији с обзиром на број 
запослених. Ако имамо мање радне снаге, мање је пара у ПИО фонду, па се поставља и питање 
његовог опстанка и раста сиромаштва код пензионера. У таквим условима све указује на то да 
ћемо морати да разговарамо о обавезном, а не о вољном продужењу радног века - примећује 
он. 
У Министарству за рад кажу да се измене и допуне Закона о раду усвајају у дијалогу између 
синдиката, послодаваца и државе, који ће, према акционом плану, почети 2020. 
- Предлози да се омогући продужење радног века до навршених 70 година живота, као и да се 
пензија рачуна на основу свих укупно уплаћених доприноса током радног века, засада нису 
предмет тог дијалога, али сви који сматрају да ће одређени предлози унапредити државу у 
одређеним областима могу да их доставе надлежнима - поручују из Министарства.  
 
ТРЕБА ПОДСТИЦАТИ МЛАДЕ 
СЕКРЕТАТ Већа Савеза самосталних синдиката Србије Зоран Михајловић оштро се противи 
одлагању тренутка одласка у пензију, мада нема ништа против тога да се то омогући онима 
који желе: 
- Не можемо радни век повећавати зато што немамо довољно младе радне снаге. Тако могу да 
га повећају и на 100 година! Треба дати младима боље плате и услове рада, па неће одлазити у 
иностранство. Замислите рудара са 67 или 70 година! Или конобара како у тим годинама носи 
пуну тацну чаша! 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:774790-PUNI-SALTERI-U-DECEMBRU-Uhvatili-poslednji-voz-za-penziju
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:774790-PUNI-SALTERI-U-DECEMBRU-Uhvatili-poslednji-voz-za-penziju
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А када ће млади да нађу посао? Рад до 70. године погодује једино директорима 
државних предузећа 
 
ИЗВОР: ТАНЈУГ  

 
Београд -- Иницијатива да се промени Закон о раду и омогући стални радни однос 
до 70. године живота наишао је на негативне реакције синдиката. 
  
Како се наводи, усвајањем тог предлога сужава се шанса за запослење младих, док послодавци 
сматрају да се треба залагати за што либералнији приступ у коме послодавац и запослени сами 
уговорају свој однос. 
На саветовању правника у Будви пренето је да постоји инцијатива за измену закона тако да се 
омогући продужетак радног века за оне који то желе до 70. године живота. 
Иза иницијативе стоје еминентни стручњаци, па ће бити упућена надлежним 
министарствима. 
Предлог не задире у могућност да се старосна пензија може остварити са навршених 65 година 
живота и 15 година стажа. 
Синдикат "Слога" је оценио да је иницијатива "политичког, а не економског карактера", да 
"иде" без квалитетне расправе и стручног мишљења, да иде наруку руководиоцима у јавним и 
државним предузећима, а на штету младих. 
Потпредседник Савеза самосталних сидниката Србије Душко Вуковић рекао је да иза предлога 
стоји мали број стручњака, те да је "опште мишљење да је довољно да се са 65 година иде у 
пензију". 
"Постоје многе делатности у којима је јако тешко радити не само физички, него и психички, 
имајући у виду развој технологије, оптерећење и стрес, да би заиста требало да имамо ту једну 
цивилизацијску предност да доживимо и живимо 'треће доба' и да у пензији уживамо, јер смо 
за њу издвајали 40 или 45 година", каже он. 
Почасни председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић каже да се послодавци 
"залажу за што либералније, односно слободније односе између света рада и света капитала" 
"То би требало да буде уговорни однос између послодавца и запосленог. Зависи од ситуације, 
некад је то корисно, некад није - али то би требало да буде ствар њиховог договора", каже он и 
додаје да када радници и послодавци нађу најбољи интерес - онда га има и држава. 
Доцент на факултету за пословне студије и право Универзитета Унион "Никола Тесла" Весна 
Станојевић је за "Политику" објаснила да би модалитети рада поред пуног радног времена 
могли да буду и пола радног времена, рад од куће и неки други. 
"Ако би радио половину радног времена до 70, други запослени или неки новозапослени 
радник могао би да ради другу половину радног времена", рекла је она и додала да би то 
"омогућило ново запошљавање кадрова, али и повећало могућност преноса искуства, знања и 
вештина, са старијих на млађе". 
Душко Вуковић из СССС објашњава да би управо усвајање оваквих предлога онемогућило 
младима "да брзо дођу у достојанствене услове рада, буду запослени на неодређено време и 
замене ту старију генерацију". 
"Аргумент да до 70. треба да преносите искуство мислим да није у реду, јер онај ко је довољно 
искусан, има довољно знања и афинитета да то пренесе, има и довољно времена да то уради и 
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до 65. године", каже Вуковић и додаје да се продужењем радног века не спречава одлазак 
младих из Србије. 
Из синдиката Слога поручили су да се "Србија озбиљно суочава са губитком квалитетне и 
стручне радне снаге готово у свим тржишним сферама, а тежња већине младих је да по 
завршетку оду" и оценили да би Влада и Скупштина Србије требало да се баве проблемима 
повећања плата и подизања стандарда грађана, "а не доношењем још једног у низу октроисаног 
закона који већину грађана ове земље ставља у поданички положај". 
Атанацковић у име послодаваца сматра да би се усвајање оваквог предлога "сигурно у неком 
броју негативно одразило на запошљавање младих". 
"Међутим, постоје велике разлике у оценама око тога ко ради, шта ради и са којом стручном 
спремом и колико је он неопходан и даље да ради после 65. године, а са друге стране треба 
отворити простор за младе у неким другим доменима", сматра он. 
Просечна зарада у Србији је 54.000 динара, медијална просечна зарада је 40.000 динара, што 
значи да је прима до 50 одсто запослених у Србији, док је вредност "потрошачке корпе" преко 
70.000 динара, а ти подаци говоре зашто млади одлазе из Србије, каже Душко Вуковић и 
додаје да би требало нешто да се уради на повећању зарада, да се омогуће бољи услови рада, да 
се младима помогне да дођу до стана, овде оснују породице и тако утичу на економију Србије, 
"а не да се ослањамо на старију генерацију". 
 

 
 

У пензију са 70 година - за и против 
 
Извор: Танјуг 
      
БЕОГРАД: Иницијатива да се промени Закон о раду и омогући стални радни однос до 70. 
године живота наишао је на негативне реакције синдиката, јер се сужава шанса за запослење 
младих, док послодавци сматрају да се треба залагати за што либералнији приступ у коме 
послодавац и запослени сами уговорају свој однос.  
 
На саветовању правника у Будви пренето је да постоји инцијатива за измену закона тако да се 
омогући продужетак радног века за оне који то желе до 70. године живота. 
Иза иницијативе стоје еминентни стручњаци, па ће бити упућена надлежним министарствима.  
Предлог не задире у могућност да се старосна пензија може остварити са навршених 65 година 
живота и 15 година стажа.  
Синдикат "Слога" је оценио да је иницијатива "политичког, а не економског карактера", да 
"иде" без квалитетне расправе и стручног мишљења, да иде на руку руководиоцима у јавним и 
државним предузецима, а на штету младих. 
Потпредседник Савеза Самосталних сидниката Србије (ССС) Душко Вуковић рекао је да иза 
предлога стоји мали број стручњака, те да је "опште мишљење да је довољно да се са 65 година 
иде у пензију". 
"Постоје многе делатности у којима је јако тешко радити не само физички, него и психички, 
имајући у виду развој технологије, оптерећење и стрес, да би заиста требало да имамо ту једну 
цивилизацијску предност да доживимо и живимо ''треће доба'' и да у пензији уживамо, јер смо 
за њу издвајали 40 или 45 година", каже он.  
Почасни председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић каже да се послодавци 
"залажу за што либералније, односно слободније односе између света рада и света капитала". 
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"То би требало да буде уговорни однос између послодавца и запосленог. Зависи од ситуације, 
некад је то корисно, некад није - али то би требало да буде ствар њиховог договора", каже он и 
додаје да када радници и послодавци нађу најбољи интерес - онда га има и држава.  
Доцент на факултету за пословне студије и право Универзитета Унион - Никола Тесла Весна 
Станојевић је за Политику објаснила да би модалитети рада поред пуног радног времена могли 
да буду и пола радног времена, рад од куће и неки други. 
"Ако би радио половину радног времена до 70, други запослени или неки новозапослени 
радник могао би да ради другу половину радног времена", рекла је она и додала да би то 
"омогућило ново запошљавање кадрова, али и повећало могућност преноса искуства, знања и 
вештина, са старијих на млађе". 
Душко Вуковић из СССС објашњава да би управо усвајање оваквих предлога онемогућило 
младима "да брзо дођу у достојанствене услове рада, буду запослени на неодређено време и 
замене ту старију генерацију". 
"Аргумент да до 70. треба да преносите искуство мислим да није у реду, јер онај ко је довољно 
искусан, има довољно знања и афинитета да то пренесе, има и довољно времена да то уради и 
до 65. године", каже Вуковић и додаје да се продужењем радног века не спречава одлазак 
младих из Србије.  
Из синдиката Слога поручили су да се "Србија озбиљно суочава са губитком квалитетне и 
стручне радне снаге готово у свим тржишним сферама, а тежња већине младих је да по 
завршетку оду" и оценили да би Влада и Скупштина Србије требало да се баве проблемима 
повећање плата и подизања стандарда грађана, "а не доношењем још једног у низу октроисаног 
закона који већину градана ове земље ставља у поданицки положај". 
Атанацковић у име послодаваца сматра да би се усвајање оваквог предлога "сигурно у неком 
броју негативно одразило на запошљавање младих". 
"Међутим, постоје велике разлике у оценама око тога ко ради, шта ради и са којом стручном 
спремом и колико је он неопходан и даље да ради после 65. године, а са друге стране треба 
отворити простор за младе у неким другим доменима", сматра он.  
Просечна зарада у Србији је 54.000 динара, медијална просечна зарада је 40.000 динара, што 
значи да је прима до 50 одсто запослених у Србији док је вредност "потрошачке корпе" - преко 
70.000 динара, а ти подаци говоре зашто млади одлазе из Србије, каже Душко Вуковић и 
додаје да би требало нешто да се уради на повећању зарада, омогућити боље услове рада, 
младима да дођу до стана, овде оснују породице и тако утичу на економију Србије, "а не да се 
ослањамо на старију генерацију". 
 
 

 
 

Матковић о пензионом систему: Проблеми због незапослености, сиве 
економије... 
 
АУТОР:Стефан Станковић 
 
"Ми у региону имамо сличне проблеме који нису толико везани за старење, 
колико су везани за чињеницу да нам је стопа запослености ниска када се 
поредимо са ЕУ и то са просеком ЕУ. Када узмемо у обзир и сиву економију и 

http://rs.n1info.com/journalist25/Stefan-Stankovic
http://rs.n1info.com/journalist25/Stefan-Stankovic
http://rs.n1info.com/journalist25/Stefan-Stankovic
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избегавање плаћања доприноса, постоји проблем да се пензиони систем изнесе", 
сматра Гордана Матковић, са факултета ФЕФА. 
У земљама у окружењу пензиони системи су пред колапсом, негативни демографски трендови 
и исељавање чине их неодрживим, упозоравају стручњаци. Они који за 20 година одлазе у 
пензију тешко ће од државне пензије моћи да преживе, преносе хртватски медији, док у Босни 
и Херцеговини наводе да ће за пет до 10 година пензииони систем бити доведен у питање. 
Михаило Гајић из Либека каже да се, када се говори о пензијама, стално помиње и пензиони 
фонд. 
"То није фонд, ми не плаћамо новац који се капитализује, него се средства од нас који радимо 
распоређује пензионерима. Када је тај систем замишљен, идеја је била да ћемо увек имати 
више деце, али се у међувремену десило много ствари, више немамо породице с много деце. 
Сада би требало да буде дупло више запослених него пензионера. Када би сви незапослени у 
Србији и још пола милиона који раде на црно, ми бисмо опет били кратки за 400 хиљада да би 
пензиони фонд био одржив", рекао је Гајић. 
Гордана Матковић је додала да је Србија, као и све земље "Бизмарковог типа" много проблема 
решавала кроз осигурање и додала да се из фонда не исплаћују само старосне пензије. 
 "Ја сам против тог односа оних који плаћају допринос и броја пензионера. Питање је колико је 
оних који раде у сталном радном односу, колико их не плаћа доприносе... Подизањем нивоа 
запослености без економског напретка ми немамо о чему да причамо, ни о образовању, 
здравству.. Без повећања продуктивности, смањења сиве економије, а онда и анализе шта је то 
у фонду припадало према неком старом концепту социјалне заштите, а шта да се исплаћује из 
буџета, независно од тога да ли су доприноси уплаћивани", рекла је она. 
Гајић је напоменуо да је Србија пропустила читаву деценију, пошто смо ниво дохотка од пре 
кризе достигли тек 2016. и додао да наша земља расте спорије у односу на окружење. 
"Нижи нам је раст од прошлогодишњег, земље у окружењу расту брже. Низак квалитет 
институција је разлог за то, то спречава инвестиције и даље пословање у Србији што спречава 
да расту плате и пензије. На дуги рок требало би размислити о реформи система, да се направи 
консензус за социјалне пензије и да се оне исплаћују свима и да постоји приватни фонд", рекао 
је Гајић. 
Говорећи о таквој реформи, Матковић је упитала шта ће онда бити с онима који су уплаћивали 
високе доприносе, а пензија би била једнака за све. Како је рекла, такав систем би захтевао 
велике транзиционе трошкове. 
"То се показало као скупо решење, пошто средства свих који су запослени не би ишао у фонд, 
него на друге рачуна и онда би дефицит био већи. То би морала држава да надокнади или би се 
смањиле пензије садашњих пензионера", каже Матковић. 
Она каже да је важно да ствари посматрамо на дуги рок, јер су то промене с дугорочним 
последицама, а, како каже, без правих пројекција ћемо се вртети у круг. 
"Кад смо размишљали 2003. о реформи пензионог система, ја сам мислила да и пензионери 
који се запосле плаћају доприносе, то је правац у коме иде свет, јер су људи здравији, могу дуже 
да раде, послови су такви и омогућавају да неко ко је у пуној снази може да ради. Осетљиво је то 
питање старосе границе, када кажемо да људи морају дотле да раде. Наше очекивано трајање 
живота није као у другим земљама", истакла је. 
Гајић је на крају упозорио да реформа не би смела да буде урађена "преко колена", пошто би 
трајала три до четири деценије, а уколико би до ње дошло, садашњи пензионери би наставили 
по старом. Каже да би имала високе трошкове, али би онда будући били нижи. 
"Ништа није савршено, да почнемо да причамо о томе и да постигнемо консензус каква нам 
реформа треба. Будућност нашег друштва од тога зависи. Нисмо окренути консензусу, више 
волимо вођу који ће да преузме одговорност. Хајде да видимо како систем изгледа, па ћемо да 
видимо где ћемо да завршимо", рекао је Гајић. 


