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Пензионери гласају за швајцарску формулу 
Аутор: Ј. Петровић-Стојановић 

 

Пензионерима Србија највише би одговарало да се пензије убудуће усклађују са швајцарском 
формулом, односно 50 одсто с растом цена на мало и 50 одсто с растом зарада, потврђују у 
Савезу пензионера Србије. 
Ово је показала мини-анкета коју су међу пензионерима спровели Савез пензионера Војводине, 
градске организације пензионера Београда и Ниша, градских и општинских удружења, као и 
окружних одбора пензионера, каже Ђуро Перић, доскорашњи председник Савеза пензионера 
Србије. 
– Како би се заузео дефинитиван став и уважило мишљење највећег броја пензионера о томе 
како да се усклађују пензије, савез је покренуо иницијативу да се о томе најстарији изјасне 
најкасније до 31. јула, што је и урађено. Међу предлозима су били: усклађивање са инфлацијом 
50 и растом БДП 50 одсто, усклађивање са инфлацијом 50 и растом зарада исто толико или 
швајцарска формула или усклађивање са инфлацијом 40 одсто и растом зарада 60 посто 
(побољшана швајцарска формула) – каже Ђуро Перић. 
– Коначан предлог, дакле, усклађивање пензија са швајцарском формулом биће ускоро упућен и 
председници владе Ани Брнабић и министру финансија, будући да за месец и по дана у Србију 
стиже и мисија Међународног монетарног фонда, с којом ће представници владе разговарати на 
ову тему – каже Перић. 
– Неопходно је да ова вишемилионска популација, која од 2014. године нема формулу за 
усклађивање пензија, коначно јавно буде обавештена када ће им се, по ком моделу и за колико 
повећавати пензије. Пре годину дана укинута је формула за привремено умањење пензија и од 
тада се само слушају обећања надлежних да ће се пензије повећавати, али за колико, коме и 
када нико да каже – категоричан је Ђурић. 
На питање да ли су се пензионери изјаснили и о другој иницијативи, која се тиче повраћаја 
умањених пензија од 10 до 24 одсто од октобра 2014. до септембра 2018. године, будући да су и 
за то имали рок до 31. 7. Перић каже, да о томе још није донета коначна одлука. 
– Пензионерима је сада најважније да знају шта их чека од наредне године. Колико повећања 
пензија и када тачно. Не треба изгубити из вида да велики број пензионера има неки кредит и 
да мора на време да га отплаћује, па хоће да рачуна с редовним примањима и отплаћује редовно 
дуг – каже он. 
Иначе, иницијатива да се врате умањене пензије резултат је тога да је део пензионерске 
популације (око 700.000) поднео највећи терет у стабилизацији јавних финансија. 
Полазећи од става Уставног суда да су пензије имовина пензионера, као и од члана 58. Устава 
Србије, који утврђује да се умањена имовина мора надокнадити, у савезу сматрају да су се сада 
стекли услови да се изађе са предлогом надлежним државним институцијама. Односно да се 
сачини програм повраћаја умањених пензија у периоду важења Закона о привременом 
уређивању начина исплате пензија. 
При томе, каже Перић, треба имати у виду да предлог не би смео да угрози јавне финансије 
Србије. У зависности од тог става, Савез пензионера Србије покренуће ово питање пред 
надлежним државним органима. 
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Ђорђевић: Идуће године просечна плата изнад 500 евра 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Министар рада, запошљавања, борачких и социјалних питања Зоран Ђорђевић 

изјавио је данас да би требало направити добру предикцију када је у питању висина минималне 

цене рада, да ће бити веће плате, пензије и минималци, а да ће следеће године просечна плата 

бити изнад 500 евра.  

"Када причамо о минималној цени рада, важно је направити добру предикцију, да немамо 
стресне ситуације, да се преброде неке економске кризе. Ми знамо колико смо направили, 
колики је бруто домаћи производ и колико су порасли трошкови живота. Свакако ћемо ићи 
преко тога, али права вест је да ће бити веће плате, пензије и минималци. Следеће године 
просечна плата биће изнад 500 евра", рекао је Ђорђевић гостујући на ТВ Хепи. 
Он је навео да би инвестициони циклус од 10 милијарди евра могао да буде велика сигурност да 
ће бруто домаћи производ бити у плусу.  
 

 
 

 
 

МЕСЕЧНО СЕ ИЗ СРБИЈЕ ИСЕЛИ 4.250 ЉУДИ! Детаљно истраживање 
упалило аларме, упозорење стигло и од ММФ: Зауставите одлив радне 
снаге или вам прети ПАД 
Аутор:М. Андрејић  
 
Сваког дана из Србије се у просеку исели 139 људи. Нашу земљу месечно у просеку напусти 
4.250 људи, а годишње 51.000, показују подаци Европског статистичког завода који је 
анализирао миграције у 2018. и обелоданио да је прошле године 228.000 радника са Западног 
Балкана променило место боравка. 
Да су миграције радне снаге, најчешће квалификоване, озбиљан проблем за Србију указао је и 
Међународни монетарни фонд. Како је ова међународна финансијска институција упозорила у 
свом најновијем извештају на 117 страна, Србија је земља у коју радо долазе страни инвеститори, 
али и земља која има све израженији проблем одлива радне снаге. Зато први пут у овом 
документу сугерише влади да донесе пакет мера како би се зауставио „одлив мозгова“, односно 
спречиле даље миграције, посебно квалификованих радника. И не само то - ММФ наводи и 
последице које би несумњиво могле имати утицај и на земљу, и на појединца. 
 “Значајан одлив радника, укључујући квалификовану радну снагу, смањује радну снагу и 
продуктивност у Србији, што негативно утиче на раст. Такође, знатно је успорен и раст 
запослености жена у поређењу са запосленошћу мушкараца током последње две године, а родни 
јаз у учешћу радне снаге и даље је на око 11 процената и сличан је другим земљама региона”, 
наводи се у извештају ММФ. 
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Ова међународна организација истовремено не спори да стопа незапослености у Србији пада и 
да је достигла 12,7 одсто у првом кварталу 2019. године, што је најнижи ниво од 2011. 
"И запосленост стабилно расте од 2014. године, док неформална запосленост опада. Ипак, око 
400.000 људи (око 5,5 одсто становништва из 2016. године) емигрирало је у земље ОЕЦД-а 
између 2008. и 2016.", наводи се у извештају. 
Небојша Атанацковић из Уније послодаваца указује да су тренутне околности такве да 
послодавци тешко налазе адекватне и квалификоване раднике, иако је, како наводи, добро 
образована и исплатива радна снага и даље међу главним позитивним факторима код страних 
инвеститора. 
"У Србији је евидентан осетан недостатак радне снаге, како квантитативно, тако и квалитативно, 
у погледу обучености и едукације. Зато ми се чини да би велики инвеститори имали проблем да 
ангажују довољно технолошки обучених радника, односно да би их тешко пронашао ван 
великих центара", рекао је Атанацковић за "Блиц Бизнис". 
Румуни подигли плате за 16 одсто, Хрвати за пет  
Последњих годину дана Румунија је повећала плате за 16 одсто како би зауставила одлив радне 
снаге и подстакла долазак странаца, показују нови подаци европске статистичке агенције 
Еуростат. У сличним бригама су и бугарски послодавци, где су за годину дана плате порасле око 
13 одсто, а према Еуростату, трећа по расту плата је Словачка (око 9 одсто). Одмах иза ње су 
Словенија, балтичке земље и Чешка, где су за годину дана плате порасле око 8 процената. Цена 
сата рада у Хрватској је у години дана порасла око 5 одсто, што је упола више од просека ЕУ, али 
мање него у упоредивим транзицијским земљама. 
"Плате морају ићи горе и у Србији и већ иду. Мислим да ћемо овим темпом за 3 до 4 године 
достићи Хрватску и Словачку. У односу на прошлу годину зараде су већ порасле за 15 до 20 
одсто и ту сигурно неће бити крај. Мојој компанији највише недостају машински и електро 
инжењери, али и ЦНЦ оператери и слични кадрови. Зато се трудимо да им понудимо боље 
зараде, али и да организујемо и обуке и преквалификације за све који желе да раде", каже 
Радослав Веселиновић, власник "Галеб групе". 
Говорећи о одласку медицинског кадра из Србије председник Новог синдиката здравства 
Живорад Мркић каже за "Блиц Бизнис" да је најављено повећање плата медицинским сестрама 
од 15 одсто "можда највеће повећање плата медицинских сестара у претходних десет или 15 
година". 
"Ако ме питате да ли ће повишица од 15 одсто зауставити одлив ових кадрова у иностранство 
кажем да хоће успорити, али не и потпуно зауставити. Зато апелујем на Владу да направи тело 
које ће пратити миграције људи по професијама", оценио је Мркић за "Блиц Бизнис". 
ММФ: Кључна едукација и јачање институција 
ММФ у извештају наводи да је раднике могуће задржати тако што је потребно обезбедити 
могућности за квалификоване људе у Србији, али и јачати институције и унапредити пословно 
окружење". У извештају подсећају и да су се српске власти сагласиле да ће могућности за 
едукацију и обуку које ће припремити ученике и раднике за савремену економију бити кључне, 
заједно са регулативом која се односи на потребе бизниса. 
Такође, ММФ примећује да координационо тело за питања миграција, које води Министарство 
рада, ради на стратегији и акционом плану за спречавање “одлива мозгова” из Србије, а наводи 
се и значај политика које подстичу женско предузетништво и решавају препреке које 
обесхрабрују жене да учествују у радној снази. 
Усвојен закон о сезонцима, у плану регулисање агенцијског запошљавање 
Српске власти најавиле су у једном од претходних састанака са ММФ-ом да ће наставити да 
имплементирају структурне реформе, како би унапредили пословно окружење и подржали већи 
привредни раст, првенствено приватног сектора. 
Међу мерама које се спроводе ради даљег повећања учешћа радне снаге, наведено је и усвајање 
закона о једноставнијем сезонском запошљавању у одређеним делатностима. 

https://www.blic.rs/biznis/vesti/digitalizacija-olaksala-prijavu-radnika-angazovanje-sezonaca-moguce-i-u-gradevini/l01x6r9
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"До септембра 2019. године влада планира да усвоји и Закон о раду кроз агенције за привремено 
запошљавање, са циљем побољшања услова рада за запослене у овим агенцијама и 
елиминисања нелојалне конкуренције у овој области", саопштено је из Владе. 
Измењен је и Закон о финансијској подршци породицама са децом, а у плану је и унапређење 
мера за отклањање ограничења за учешће женске радне снаге, на основу Националне стратегије 
за родну равноправност 2016-20. Из Владе наводе да ће спровести мере чији је циљ 
обезбеђивање равноправнијег учешћа жена и мушкараца у родитељству. 
 
 

Ђорђевић: Следеће године просечна плата изнад 500 евра 
Извор:Танјуг 
 
Министар рада, запошљавања, борачких и социјалних питања Зоран Ђорђевић изјавио је данас 
да би требало направити добру предикцију када је у питању висина минималне цене рада, да ће 
бити веће плате, пензије и минималци, а да ће следеће године просечна плата бити изнад 500 
евра. 
"Када причамо о минималној цени рада, важно је направити добру предикцију, да немамо 
стресне ситуације, да се преброде неке економске кризе. Ми знамо колико смо направили, 
колики је бруто домаћи производ и колико су порасли трошкови живота. Свакако ћемо ићи 
преко тога, али права вест је да ће бити веће плате, пензије и минималци. Следеће године 
просечна плата биће изнад 500 евра", рекао је Ђорђевић гостујући на ТВ Хепи. 
Он је навео да би инвестициони циклус од 10 милијарди евра могао да буде велика сигурност да 
ће бруто домаћи производ бити у плусу. 
Погледајте и колико повећање "минималца" је предложило Министарство финансија, а који су 
били захтеви синдиката и послодаваца на последњем одржаном састанку. 
 
 

СРБИЈА И ММФ Списак обавеза исписан на 117 страница 
Извор:РТС  
 
Потписан у јулу 2018, испреговаран као саветодавни, пре Србије у овакав однос са Фондом ушли 
су још само Сејшели. 
Годину дана касније, јасно је – са ММФ-ом нема везе без обавезе, пише РТС. 
"Нема, али то смо знали унапред", оцењује Иван Николић, сарадник Економског института. 
Додаје да су резултати добри па се стиче утисак да нема никаквих проблема. 
Саша Ранђеловић, ванредни професор Економског факултета упозорава да би "евентуално 
непоштовање споразума послало негативан сигнал међународним финансијским тржишима и 
инвеститорима у погледу кредибилитета економске политике у Србији, што би могло да има 
негативне финансијске последице по услове задуживања земље". 
А најновији списак обавеза које ће Србија морати да испуни до краја године исписан је на 117 
страница и јавно је доступан на сајту Фонда. 
"По члану 4. статута, Фонд има право увида у стање економије сваке земље чланице, а поготово 
земље са којом има аранжман. Ми смо у обавези да све информације доставимо Фонду на увид", 
каже Иван Николић. 
Након што скенира економску ситуацију, ММФ прави списак препорука. 
Тендер за Ласту и Петрохемију 
Тако Србија до децембра мора да приватизује Комерцијалну банку. Тендер је већ расписан. Како 
незванично сазнаје РТС, рок за достављање необавезујућих понуда истиче следеће недеље. А ко 
је заинтересован за Комерцијалну банку сазнаћемо 10. септембра, за када је заказано отварајуће 
необавезујућих понуда. 

https://www.blic.rs/biznis/vesti/ostra-polemika-da-li-novi-zakon-o-agencijskom-zaposljavanju-izjednacava-prava-radnika/ty5t08q
https://www.blic.rs/biznis/vesti/ostra-polemika-da-li-novi-zakon-o-agencijskom-zaposljavanju-izjednacava-prava-radnika/ty5t08q
https://www.blic.rs/biznis/vesti/pregovori-o-minimalcu-koji-su-predlozi-na-stolu/pc55rde
http://www.blic.rs/autori/rts
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Касни се са тендером за Петрохемију, али и за Ласту, која ће такође морати да се приватизује. И 
компанија Тоза Марковић, која је у власништву Србијагаса, биће на распродаји. 
"У неким сегментима су констатовани одређени помаци у погледу приватизације или 
реструктурирања, а то су 'РТБ Бор', 'Железара', 'Галеника'... Али постоји и даље релативно 
значајан портфолио предузећа, која можда тренутно нису толико проблематична, али која у 
случају неког значајнијег поремећаја или стреса, могу поново да представљају извор 
нестабилности, или финасијски ризик по буџет", сматра Ранђеловић. 
Када је о формулама реч, извештај ММФ-а открива како ће се повећавати пензије. На 50 одсто 
инфлације додаваће се 50 одсто раста зарада. То значи да ће, ако цене у једној години, на 
пример, порасту за два, а плате за шест одсто, пензионери моћи да се надају повећању од четири 
одсто. 
"То је формула која је постојала и раније. Од ње се одустало само у оном тренутку када смо 
редуковали пензије како бисмо испунили фискалне критерујуме, уравнотежили сва иступања 
која смо имали у јавним финансијама. Како је то сада завршено враћамо се на формулу коју смо 
имали. Да се усклађујемо пола са растом потрошачких цена, пола са растом зарада", подсећа 
Николић. 
Наводи се и да ће примена такозване швајцарске формуле почети у првој половини следеће 
године. Остало је још да се тачно прецизира ког датума у години пензионери могу да се надају 
повишици. Пре кризе 2008. године, пензије су се, на пример, повећавале два пута годишње: у 
априлу и октобру. 
Таква промена би представљала позитивну измену у односу на досадашњу праксу, сматра Саша 
Ранђеловић. У последњих пар година, ми имамо политику дискреционмог повећања пензија, 
сходно стању у буџету или политичким циклусима, додаје. 
"Готово све евроспке земље имају неку врсту правила како ће се пензије сваке године 
повећавати. У великом броју земаља је то швајцарска формула, али готово да не можете наћи 
уређену европску земљу где се пензије повећавају дискреционо, на бази утисака или 
политичких циклуса", наводи Ранђеловић. 
Буџет импресиван, одлив мозгова депресиван 
У овом извештају ММФ скенира и економску ситуацију у Србији. Па се тако наводи да је велики 
напредак направљен када је реч о буџету, а смањење удела ненаплативих кредита описује се као 
импресивно. 
"Као што сте видели, похвале су на све стране за монетарну и фисклану политику, за владу 
генерално. Наравно, ту постоје отворена питања на који начин подићи структрурне факторе 
који би требало да убрзају раст наше економије, јер то није на задовољавајућем ниовоу. Фонд 
цени да би већ од наредне године требало да подигнемо раст на четири одсто, што би било врло 
задовољавајуће", каже Николић. 
Из извештаја се види се да је Србија земља у коју страни инвеститори радо долазе, али и да 
становништво одавде све чешће одлази. Зато по први пут у свом извештају ММФ сугерише 
влади да донесе пакет мера којим ће зауставити одлив. 
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Стојиљковић: Нисмо близу компромиса о минималној цени зараде 
Аутор:ФоНет  

 

Не видим да смо близу компромиса када је реч о минималној цени зараде, изјавио је за ФоНет 
председник Уједињених гранских синдиката "Независност" Зоран Стојиљковић, истичући да 
предлози који се чују од представника Владе и послодаваца за синдикат нису довољни. 
Он очекује да ће договор ићи у правцу још неозваниченог предлога да минималац буде повећан 
за 6 до 10 одсто. 
"То је испод доње преговарачке црте за синдикате", поручује Стојиљковић и додаје да би са 
минималцем испод 32.000 или 33.000 динара било тешко да се достигне циљ да се 2021. године 
изједначе минимална зарада и минимална потрошачка корпа. 
"Љубазно разговарамо, размењујемо аргументе, али не видим да смо близу компромиса", казао 
је Стојиљковић и додао да постоји воља да се минималац повећа, али да то није довољно. 
Министар рада Зоран Ђорђевић рекао је јуче да очекује постизање компромиса када је реч о 
минималцу и за петак најавио састанак радне групе која се бави тим питањем. 
 

 
 

 
 

„Швајцарски модел” у новчаник пензионера доноси 1.315 динара  
Аутор:А. Миката  

 

У септембру ће се знати тачна рачуница, а веће пензије могу се очекивати у новембру или 
децембру 
ВИШЕ од 1,7 милиона пензионера у Србији с нестрпљењем очекује септембар, јер ће се тада 
тачно знати колико ће бити званично повећање пензија. 
Старији суграђани надају да ће Влада до краја недеље објавити да ли је тачно да ће повећавати 
пензије према "швајцарском моделу". У Немањиној 11 су заиста најближи идеји да по овом 
моделу повећају примања пензионера у Србији. Међутим, тек када мисија ММФ дође у Србију (у 
септембру или почетком октобра), биће јавно саопштено колико ће бити дебљи пензионерски 
новчаник. 
- У септембру ће бити прецизних назнака са коликим приходима буџет располаже, па ће се 
јасније знати рачуница у вези с повећањем пензија - рекао је Синиша Мали, министар 
финансија у Влади Србије. - Трећу годину заредом имамо суфицит, а ове године, закључно са 
јулом, он износи 48,5 милијарди динара. То значи да имамо бољу наплату пореза и доприноса и 
све је већи број запослених, што је показатељ да наша економија расте. 
Шта значи "швајцарски модел"? То значи да ће пензије расти по моделу који подразумева 
усклађивање са 50 одсто инфлације и 50 одсто раста просечне зараде. То би практично значило 
повећање од пет одсто у просеку. Рецимо, просечна пензија од 26.300 динара била би у том 
случају "тежа" за 1.315 динара. 

http://rs.n1info.com/journalist133/FoNet-
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Да ли је мисија ММФ прихватила "швајцарски модел"? Ресорни министри су већ обавестили 
ММФ о плану да се повећају пензије, о томе колико би то оптеретило буџет и одакле би се нашла 
средства, тако да је извесно да ће мисија одобрити повећање. С обзиром на то да се њихова 
посета очекује у септембру или почетком октобра, повећање пензија би могло да буде у 
новембру или децембру. 
Колико је новца потребно за повећање? 
За повећање по "швајцарском моделу" од пет одсто, из буџета би требало да се издвоји 28 
милијарди динара. Према мишљењу великог броја стручњака, овај модел је најбољи и 
најправеднији за све старе суграђане.  
ЗАШТО ЈЕ УКИНУТ "ШВАЈЦАРСКИ МОДЕЛ"? 
ОВАЈ модел је у Србији постојао од 2003. до 2006. године, али је укинут на захтев Светске банке 
у оквиру тадашњег аранжмана са ММФ. Да подсетимо, пензионери су се тада жалили, због чега 
је дошло до ванредних, нереалних повећања пензија 2008. године. Она само што нису срушила 
пензиони систем, који је већ тада "клецао" под теретом све већег броја пензионера и мало 
легално пријављених радника. 
 
 

 

 
 


