
1 

 

          
 

15-16. јун 2019. 
 
 

                                        

  

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

   ПРЕС КЛИПИНГ 

http://www.politika.rs/
http://adbox.inbox-online.com/bannerRedirect?bannerId=522&bannerZoneId=1202
http://www.pravda.rs/


2 

 

 
 
 

ПЛАЋЕНО ОДСУСТВО ЗА РАДНИКЕ "ФИЈАТА": На посао само по 
позиву(стр.3) 
МИНИМАЛАЦ ВЕЋИ ЗА 4.000 ДИНАРА? Раст плата за 350.000 
радника са најнижим примањима(стр.4) 
Дилеме о инвалидским пензијама(стр.5) 
Послодавци додатно оптерећени ако запосле пензионере(стр.6) 
ММФ: Највећи проблеми земаља Западног Балкана недостатак 
капитала и мала запосленост(стр.7) 
Нова економија: Егзодус у јавној управи, 45.000 запослених 

мање(стр.8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 
 

ПЛАЋЕНО ОДСУСТВО ЗА РАДНИКЕ "ФИЈАТА": На посао само по позиву 
М. Луковић  
 
Запослени крагујевачког "Фијата" од 17. јуна на плаћеном одсуству до максимално 
87 дана. Са оваквом "паузом", значи да би до краја године радили непуних шест 
недеља 
РАДНИЦИ "Фијат-Крајслер аутомобили Србија" ће, до краја ове године, како је одлучило 
пословодство, на посао долазити само по - позиву. 
 
Руководство фабрике је донело одлуку да су запослени у крагујевачком "Фијату" од 17. јуна на 
плаћеном одсуству, које може трајати најдуже 87 радних дана. Радници "Фијата" су због те 
одлуке забринути, али у Синдикату верују да ова фабрика има будућност и додају да су имали 
састанке с пословодством и премијерком Аном Брнабић и да се, како кажу, тражи решење за 
садашње проблеме. 
Разлог за овакав потез пословодства је пад потражње аутомобила на светском тржишту. Зато ће 
се производња у наредном периоду одвијати у складу с потражњом. 
- Министарство привреде је, на захтев пословодства "Фијата", одобрило додатних 87 дана 
плаћеног одсуства. То свакако не значи да ће и бити толико нерадних дана - појашњава Зоран 
Марковић, председник Самосталног синдиката. 
У Синдикату кажу да би 87 радних дана плаћеног одсуства до краја године био најгори 
сценарио. То значи да би запослени радили тек четрдесетак радних дана. 
- Видећемо како ће бити. Свако од нас је забринут. На посао долазимо због зараде од које 
издржавамо породице. Добар сигнал је то што се са Владом Србије тражи решење. О томе смо 
разговарали са пословодством, имали смо састанак и са премијерком Аном Брнабић, и 
верујемо да ће фабрика у Крагујевцу опстати - каже Зоран Марковић. 
Уз зебњу за будућност, радници су свесни тога да ће се садашње стање, односно већ планирано 
умањење зарада, одразити и на њихова примања у наредној години. Рецимо, за одмор или дане 
празника плаћа се просек из претходних дванаест месеци. 
За време проведено на плаћеном одсуству, запосленима ће исплаћивати 65 одсто плате у 
односу на просек зараде у претходној години. 
ОТПУШТАЊЕ НИЈЕ У ПЛАНУ 
У данима када се организује производња, сви производни радници ће радити и тако 
равномерно делити актуелно стање у фабрици, кажу у Синдикату. Додају да није у плану 
отпуштање радника. 
Иначе, радним даном, у две смене, са производних трака у овој фабрици силази 416 
аутомобила. 
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МИНИМАЛАЦ ВЕЋИ ЗА 4.000 ДИНАРА? Раст плата за 350.000 
радника са најнижим примањима 
 
Синдикати би били задовољни са повећањем минималне месечне зараде за 4.000 до 5.000 
динара, док послодавци нуде раст од 1.620 динара. Преговори почињу у јулу, а синдикати 
очекују да ће држава пристати на раст од око 15 одсто што је око 4.000 динара, сазнаје "Блиц". 
Минимална месечна зарада коју у Србији прима 350.000 радника и која данас износи око 
27.000 динара тако би од јануара наредне године могла да буде око 31.000 динара. Како сазнаје 
"Блиц Бизнис", коначна одлука биће позната до половине септембра, а званични преговори 
између владе, синдиката и послодаваца ће почети за око три недеље. 
Синдикати који ће са Владом и послодавцима преговарати у име радника још нису спремили 
конкретну рачуницу са којом би изашли пред преговарачке стране, али начелно знају како би, 
како наводе, "цела прича требало да иде". 
"Држава је до сада пристајала на повећање од око осам до 10 одсто, док су синдикати у 
захтевима били прилично радикалнији. Имајући у виду минималну потрошачку корпу и најаве 
званичника да би минимална цена рада требало у наредне три године да се изједначи са 
минималном потрошачком корпом сада би повећања требало да буду већа и да износе између 
15 и 20 одсто. Практично минималац би износио између 31.000 и 32.000 динара и ми би са 
толиким повећањем од 4.000 до 5.000 динара за следећу годину били задовољни", каже наш 
извор из редова синдиката. 
С друге стране, Небојша Атанацковић, председник Уније послодаваца Србије и један од 
чланова преговарачког тима за повећање минималца, каже за "Блиц" да послодавци на ову 
тему годинама покушавају да уведу једину могућу економску логику. 
"Сва повећања плата треба да буду једнака годишњем повећању БДП и инфлације. То је у овој 
години укупно око шест одсто. Послодавци ће, дакле, тражити да минимална зарада буде око 
28.600 динара. Наравно, ми смо спремни да пристанемо и на већи минималац али под условом 
да нам држава повећање рефундира тако што ће смањити пореске намете - оценио је 
Атанацковић за "Блиц Бизнис". 
"Минимална цена рада биће знатно повећана у септембру, а крајем године биће повећане и 
плате у јавном сектору и пензије. Србија за првих пет месеци привукла 17 одсто више страних 
директних инвестиција и новца у односу на исти период прошле године. “ Свака та цифра 
значи ново радно место, нови динар у буџет и нама даје могућност да повећавамо плате и 
пензије. Већ сада размишљамо о повећању минималне цене рада и очекујте значајно повећање 
минималне цене рада у септембру, да би људи још боље живели и имали још веће плате"” , 
рекао је јуче министар финансија Синиша Мали. 
Раст од 6 до 10 одсто 
Од 2010. године држава је повећавала минималац седам пута. На захтеве синдиката за 
повећање најниже загарантоване зараде у земљи није пристајала у 2014. и 2016. години. 
Минималац је од 1. јануара ове године повећан 10 одсто, а у 2017. години шест одсто. 
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Дилеме о инвалидским пензијама 
 
Уколико се деси да кориснику инвалидске пензије она у међувремену буде укинута, јер је на 
контролном прегледу констатована промена у здравственом стању, нема сметњи да он оствари 
право на старосну пензију када за то испуни услове 
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић 
Инвалид који ради и који за две године пуни 65 година, а хтео би раније у пензију, јавио се ових 
дана „Политици” у недоумици шта да ради. Да ли да затражи инвалидску пензију (верује да би 
је добио), или, да ипак сачека још две године и оде у пуну, старосну пензију. 
– Знам да у случају пуне старосне пензије не бих плаћао пенале. Не знам да ли бих одласком у 
инвалидску пре 65. године морао да их плаћам. А и чуо сам да једног дана сви инвалидски 
пензионери када напуне 65 година буду преведени у старосне. Па не знам да ли би ми то 
умањило, или можда повећало пензију – пита он. 
Није се, каже, ни сетио да се раније распита за ова своја права. Можда би, иначе, већ дуго био у 
пензији. Инвалидност му није сметала да ради и зато о пензији није раније ни размишљао. 
У Фонду за пензијско и инвалидско осигурање одговарају да пензија, било да је инвалидска или 
старосна, јесте лично право сваког пензионера и висина зависи од укупно остварене зараде и 
навршеног пензијског стажа осигураника. 
Дакле, не зависи од тога којој категорији пензионера припада већ од година стажа и дужине и 
висине уплате доприноса. 
Истовремено одредбама Закона о ПИО није предвиђено да корисници инвалидске пензије, 
када напуне године живота потребне за остваривање права на старосну пензију, могу да 
остваре право на старосну пензију, кажу у ПИО. 
Међутим, уколико се деси да кориснику инвалидске пензије она у међувремену буде укинута, 
јер је на контролном прегледу констатована промена у здравственом стању, односно, утврди се 
да нема више потпуног губитка радне способности, нема сметњи да он оствари право на 
старосну пензију када испуни за то законом прописане услове. 
Дакле, нема аутоматског преласка са инвалидске на старосну, нити су предвиђени пенали за 
инвалидске пензионере. Јер, инвалидност може да настане много пре 65. године живота и 
запослени мора да се пензионише. Али, због тога неће бити кажњен. 
Наиме, могућност аутоматског превођења инвалидских у старосне пензионере укинута је и 
нови закон о ПИО предвиђа да инвалидски пензионер, који напуни 65 година и тиме стекне 
услов за пуну старосну пензију (без плаћања пенала), не може да почне да прима пензију као 
старосни пензионер. 
Када се у поступку вештачења утврди потпуни губитак радне способности, одређује се рок за 
обављање обавезног контролног прегледа. Овај преглед се обавља најкасније у року од три 
године од дана утврђивања инвалидности. 
Уведен је као превентивна мера за спречавање евентуалних злоупотреба. Корисницима 
инвалидске пензије, код којих на контролном прегледу не буде потврђено раније утврђено 
стање инвалидности, укида се право на инвалидску пензију, а онима који се не одазову на овај 
преглед исплата се обуставља. 
Право на инвалидску пензију престаће и обуставиће се исплата и ако се утврди да инвалидност 
више не постоји. Уколико се утврди да инвалидност и даље постоји, неће престати право на 
инвалидску пензију и она ће се и даље исплаћивати, а корисник може наставити да ради. 
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Дакле, онај ко испуњава услов у виду година живота прописаних за остваривање права на 
старосну пензију, не може остварити право на инвалидску пензију. 
Корисник инвалидске пензије, остварене по основу потпуног губитка способности за 
професионалну војну службу (војни инвалидски пензионер), може поново да се запосли, 
односно може поново бити у осигурању без икаквих ограничења. То значи, да му се због 
поновног запослења не може обуставити исплата инвалидске пензије, нити може због 
запослења бити позван на поновни преглед пред органима вештачења ради утврђивања 
промена у стању инвалидности, предвиђено је Законом о ПИО. 
 

Послодавци додатно оптерећени ако запосле пензионере 
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић 

 
 
Од 11. априла свако ко запосли пензионера мора да му плаћа и обавезан допринос за 
здравствено осигурање по стопи од 10,3 процента, што раније није био случај 
 
Зоран Ћосић, предузетник из Београда, изненадио се када му је рачуновођа недавно јавио да за 
два пензионера, који раде у његовој фирми од 11. априла, мора да уплаћује посебно здравствено 
осигурање. Без обзира на то што су пензионери иначе здравствено осигурани. 
– Почетком априла ове године, књиговођа ме је обавестио о томе, јер је у међувремену 
измењен Закон о здравственом осигурању. Плаћати здравствено некоме ко га већ има трајно, 
да не кажем доживотно, нема никакве логике. Како се то зове, зар то није пљачка пореских 
обвезника, пита овај дугогодишњи читалац „Политике”. 
Не зна, додаје, шта је следеће и пола у шали, поља озбиљно, каже да ће можда својим 
запосленим пензионерима ускоро морати да плаћа и допринос за осигурање од губитка посла, 
ре не види крај пореским наметима, а при томе се од послодаваца тражи да запошљавају што 
више радника. 
Упитан како је то било раније, каже да је одувек било да се запосленом пензионеру уплаћују 
доприноси за пензијско осигурање, које утиче на висину пензије. Јер, када пензионер заврши с 
послом може у Фонду ПИО да тражи прерачун пензије за тај радни стаж који је провео код 
послодавца – каже Ћирић. 
На питање каква се порука шаље послодавцима на овај начин, одговара да је то кажњавање. 
Јер ко ће сада да запосли неког новог пензионера када зна да има додатни намет. Њега, истиче, 
здравствено осигурање по новом за два пензионера сада месечно кошта 10.000 динара. Иако на 
изглед то нису велике паре, то је, истиче, додатни намет за сваког ко ради. 
У Пореској управи за „Политику” потврђују да је чланом 15. Закона о здравственом осигурању, 
који је ступио на снагу 11. априла ове године, уређено питање приоритетног осигурања. По том 
члану пензионери осигураници, који су засновали радни однос, немају више обавезу да изаберу 
основ осигурања по коме ће бити осигурани, већ морају бити осигурани као запослени. 
Примена ове одредбе, наводе у Пореској управи, односи се како на пензионере који су 
засновали радни однос пре 11. априла ове године, тако и на оне који су се запослили после тог 
датума. 
Дакле, приоритетни основ осигурања за пензионера који је у радном односу је по основу 
запослења, а не пензије, закључују у Пореској управи. 
И заиста ако се погледа Закон о здравственом осигурању, наводи се да послодавци који заснују 
радни однос са корисником пензије почев од 11. 4. 2019. године, поред пореза на зараду по 
стопи од 10 одсто и доприноса за ПИО по стопи од 26 процената морају да плаћају и допринос 
за здравствено осигурање по стопи од 10,3 процента. 

http://www.politika.rs/scc/autor/897/Jasna-Petrovic-Stojanovic
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Допринос за случај незапослености се не плаћа. С друге стране, ако пензионер склопи уговор о 
обављању привремених и повремених послова или уговор о делу, ауторски уговор, уговор о 
породичном смештају према прописима о социјалној заштити, уговор о стручном 
оспособљавању и усавршавању уз накнаду, као и други уговор у ком се за извршен посао 
остварује накнада односно награда, приоритетно су осигурани по основу коришћења пензије. 
 

 
ММФ: Највећи проблеми земаља Западног Балкана недостатак 
капитала и мала запосленост 
 
Пише: Бета 

 
Највећи проблеми земаља региона Западног Балкана су недостатак капитала и ниска 
запосленост, рекао је данас виши регионални представник Медјународног монетарног фонда 
за централну и источну Европу Надим Илахи. 
 
Он је, говорећи о стабилности финансија и економском расту на Самиту министара финансија, 
гувернера и директора пореских управа у Бечићима, рекао да је потребно пре свега унапредити 
и пословно окружење јер су Мађарска, Пољска и Словачка постигле успех захваљујући томе. 
„Велико ограничење региона Западног Балкана је слаба инфраструктура што одбија 
инвеститоре да улажу јер су лоши путеви и има много граничних прелаза“, рекао је Илахи. 
Додао је да је „кључно питање региона што пролази кроз демографске промене и што се 
смањује радно активно становништво због мањег прираштаја и исељавања младог и 
образованог становништва, а што негативно утиче да привредни раст“. 
Члан Председништва Савеза економиста Србије и бивши министар финансија Србије Душан 
Вујовић истакао је да „регион Западног Балкана расте брже него земље еврозоне али да тај раст 
није заснован на факторима који су одрживи на дужи рок“. 
Он је рекао да су остварене „неке резерве, али их не треба олако трошити већ их треба 
повећавати за лоша времена“. 
Члан Фискалног савета Србије Владимир Вучковић казао је да је Србија прошла пут од најгорег 
стања до тога да по нечему постане добар пример. 
„Србија је успела да обезбеди макроекономску стабилност и имала среће да на медјународном 
тржишту има обиље капитала по ниским каматама, а да су инвеститори прихватили ризике 
што је дало позитивне резултате“, рекао је Вучковић. 
Истакао је да је макроекономска стабилност важан предуслов али не и довољан за привредни 
раст. 
Он је рекао да је Србији потребан привредни раст већи од три одсто и да су потребне 
инвестиције које то обезбедјују. 
„Не треба сипати новац на улепшавање градова, када се не улаже довољно у комуналну 
инфраструктуру, заштиту животне средине већ треба улагати у оно што омогућава привредни 
раст“, рекао је Вучковић. 
Истакао је да је инвеститорима важније какав је тренд раста спољњег дуга него колико је висок. 
„Боље је када је спољни дуг висок, али са тенденцијом пада, него ако је мањи, али са 
тенденцијом раста“, рекао је Вучковић. 
Разлози због којих млади људи емигрирају из земаља, заједничком именом зову се, како је 
рекао, лоше управљање државом а у то спада ниво корупције, владавине права и други услови. 
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Директор корпоративних послова и комуникација компаније Јапан тобако интернешенел 
(ЈТИ) за Западни Балкан Горан Пекез казао је да су појачана сарадња државних органа у 
региону Западног Балкана, појачана контрола и акцизна политика ускладјена са куповином 
моћи становништва предуслови за предвидиве државне приходе, као и за смањење нелегалне 
трговине дуваном. 
„Дуванска индустрија је један од највећих пореских обвезника у региону, само је ЈТИ платио 
порез у региону више од 606 милиона евра“, рекао је Пекез. 
У земљама Западног Балкана дуванска Индустрија, према његовим речима, чини 11 одсто 
укупних буџетских прихода. 
Сви регионални кандидати за чланство у ЕУ имају како је рекао изградјену праксу акцизних 
календара и веома је важно придржавати се тога. 
„Тако се води рачуна о куповној моћи становништва и спречава раст илегалне трговине“, рекао 
је Пекез. 
Казао је да је Босна и Херцеговина подигла акцизу са 28 евра на 1.000 цигарета у 2010. години 
на 90 евра на 1.000 цигарета у 2018. години што је повећало илегалну трговину са шест на 
више од 50 одсто. 
„Такав пораст акциза и цена дуванских производа био је превелик терет за потрошаче па су се 
окренули илегално тржишту“, рекао је Пекез и апеловао на још већу сарадњу влада региона на 
сузбијању сиве економије на тржишту дуванских производа. 
 

Нова економија: Егзодус у јавној управи, 45.000 запослених мање 
Пише: Бета 

 
 
У јавној управи Србији је од увођења мера рационализације крајем 2013. године, број 
запослених смањен за више од 45.000, наводи се у недавно објављеној Екстерној евалуацији 
Стратегије реформе јавне управе у Србији, пише Нова економија. 
     
Међутим, значајан негативни споредни ефекат тих мера био је да су органи јавне управе чешће 
запошљавали нове људе на привременој основи, оцењује се у евалуацији, а наводи Нова 
економија. 
Оцењено је и да је на руководећим местима у државној управи диспропорционално висок број 
вршилаца дужности – привремених. 
По стању 31. октобра 2018. године, од укупно 370 руководећих положаја на нивоу централне 
владе, 322 је попуњено руководиоцима, од којих су 214 (или 66 одсто) били вршиоци дужности. 
У извештају се подсећа да су рестриктивне мере запошљавања из 2013. године и даље на снази. 
Аутори извештаја оцењују да, имајући у виду опсег реформе јавне управе и потребе у вези са 
процесом европских интеграција, постоје разлози да се очекује да ће број запослених у 
средњорочном периоду расти. 
У Србији су сада на 100 становника 6,4 запослена у јавној управи, у ЕУ их је 8,5, а у „новим 
државама чланицама ЕУ“ осам запослених. 
 
 


