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Швајцарском формулом до реалних пензија 
Аутор: Ј. Петровић-Стојановић 

 

Фискални савет се залаже да укупни расходи за пензије падну испод 9,5 или 10 одсто БДП, да се 

омогући ванредно усклађивање пензија како би се заштитио социјални положај најстаријих 

Мада се још чека да влада јавно саопшти нову формулу за усклађивање пензија од наредне 
године, пензионери који су остављали коментаре „Политици” скептични су према швајцарцу. 
Брину да усклађивање 50 одсто са зарадама и исто толико с растом инфлације представља даље 
осиромашење ове вишемилионске популације. 
Иако је већина њих већ имала искуство с швајцарском формулом, јер су се пензије током 2000. 
управо тако усклађивале, не верују да ће овог пута бити исто као тада. Сигурни су да пензије 
неће учествовати са 60 одсто у просечној заради, јер у новој формули тако нешто није 
предвиђено. 
Упитан имају ли пензионери разлога за толику бригу, Никола Алтипармаков, члан Фискалног 
савета Србије, каже за „Политику”, да се швајцарска формула, која подразумева усклађивање 50 
одсто са инфлацијом и 50 процената са растом зарада, користи у великом броју европских 
земаља. 
– Ова формула омогућава са једне стране да се не смањује реална куповна моћ пензија 
(индексација за инфлацију) и додатно да се реална куповна моћ увећава (индексација са 
зарадама) како би и пензионери осетили ефекте привредног раста и повећања животног 
стандарда у будућим годинама. Анализе фискалног савета показују да би ова формула била 
економски одржива у дугом року и не би представљала финансијски терет, или ризик за буџет у 
наредним деценијама. Одредба, која је неколико година била на снази у Србији у прошлој 
деценији, којом је покушавано да се гарантује одређени однос просечних плата и пензија – била 
је првенствено резултат кратковидих политичких компромиса и није одражавала добру 
пензијску праксу нити дугорочно одрживо решење – истиче он. 
 Просечна пензија, додаје, зависи од много елемената. Она укључује и инвалидске пензије, које 
су биле предмет бројних злоупотреба у последњих неколико деценија, као и велики број 
превремено пензионисаних радника или породичних пензионера. Зато није добра пракса 
покушавати да се вештачки ограничи однос просечне пензије и плате, али је могуће 
пензионерима пружити додатне гаранције у смислу ограничавања минималних расхода за 
пензије у БДП. 
– Тако је на пример могуће прописати, и Фискални савет се за то залаже, да се, ако би 
швајцарска формула у наредним годинама довела до тога да укупни расходи за пензије падну 
испод 9,5 или 10 одсто БДП, омогући ванредно усклађивање пензија како би се заштитио 
социјални положај пензионера, односно како би се обезбедила међугенерацијска солидарност и 
осигурало да текуће генерације радника не издвајају мање од 10 одсто БДП за пензионере. Што 
би било у складу са европским просеком и европском праксом – истиче Алтипармаков. 
Милан Ненадић, председник Савеза пензионера Војводине, каже да је у овом часу најважније да 
се формула донесе, јер је већ дуго нема, а да би по њима идеално било да се пензије убудуће 
усклађују или с растом инфлације 50 одсто и исто толико с растом БДП-а, или с растом зарада 
од 60 одсто и 40 процената раст инфлације. 
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– Како год да влада одлучи биће добро, само не треба очекивати да ће пензије не знам колико 
много бити веће, јер је реч о усклађивању по пола, а не за цео износ раста зарада или раста 
инфлације – каже он. 
Не одустају, додаје, ни од идеје да се за 700.000 најстаријих нађе начин да буду обештећени за 
умањене пензије у протекле четири године. Он каже да чланови савеза нису за вођење судских 
спорова ни пред домаћим, ни пред страним судовима, већ да држава предложи начин како да 
врати умањено. 
Ненадић очекује да би пензионери у четвртом кварталу ове године, с обзиром на добре 
финансијске резултате, требало да добију повећање пензија, јер од прошле године никаквих 
корекција није било. 
И Миша Радовић, председник Удружења синдиката пензионера Србије, поздравља одлуку да 
пензионерска популација коначно сазна када ће добијати веће пензије и за колико. Он каже да 
је швајцарски модел добар, али брине да не буде само мртво слово на папиру, или да га власт 
стави ван снаге чим им зафали пара у буџету. 
Радовић подсећа да је им је из Министарство рада током јула стигао одговор у коме их 
обавештава да се према члану 4 Закона о исплати привремено умањених пензија, оне исплаћене 
у складу с овим законом те се сматрају коначним, па нема правног основа да се пензоионерима  
исплати разлика између износа пензија утврђеног решењем пре ступања на снагу овог закона. 
И пред тога ово Удружење, каже он, неће одустати од тужби Стразбуру за враћање умањених 
пензија, јер је реч стеченој имовини коју нико нема права да узима. 
 

 

 
 
Пенали за рано пензионисање остају јер се у Србији сада дуже живи 
Пише: Љ. Буквић 

 
Држава је законом пружила могућност свима који су напорно радили да оду у превремену 
старосну пензију, али им је и ако се за њу одлуче одузела 0,34 одсто месечно од онога што би 
имали да су дочекали „пуну“ пензију. 
Од прошлог лета Савез самосталних синдиката нарочито је био гласан када је тражио да се 
свима који су отишли у превремену старосну пензију укину „казнени поени“ након што напуне 
65 година. Иако је било наговештаја да би држава могла да изађе у сусрет синдикалним 
захтевима, све је извесније да од тога неће бити ништа.  
Према рачуници ПИО фонда, издаци у случају укидања ових пенала били би тежак терет за 
државни буџет. Тако је крајем прошле године на списку оних који су се одлучили за одлазак у 
пензију пре него што су испунили услов за одлазак у пуну старосну (у случају мушкараца 65 
година, код жена је то сада 62,5 година) било неких 28.000 људи. 
Међутим, према подацима ПИО фонда у које смо имали увид, почетком јула ове године број 
корисника ове пензије био је већи од 43.100, на основу чега је овај фонд направио и 
финансијски оквир за наредних осам година.  
Уместо садашњих 350 милиона динара колико државу коштају садашњи пре времена 
пензионисани пензионери, у наредној би тај трошак, уколико би држава одлучила да укине 
„пенале“, могао да буде већи од 545 милиона динара. ПИО фонд је направио и пројекцију за 
наредне године, тако би укидањем ове одредбе, трошак ПИО фонда био повећан у 2021. на 900 
милиона динара, да би до 2027. нарастао до две милијарде динара.  
Упркос свему, председник Савеза самосталних синдиката Љубисав Орбовић за Данас каже да 
неће одустати од тог предлога иако држава за сада тврди да нема могућности да то уради.  
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– Не одустајемо, јер људи просто нису физички у стању да раде, нарочито када се ради о 
реалном сектору. Посебна прича су они људи који су у превремену пензију морали да оду зато 
што су били проглашени технолошким вишком, значи нису бирали сами. Овом одредбом они су 
додатно кажњени – истиче Орбовић.  
Он каже да од државе не добијају позитивне одговоре на овај предлог и да је образложење које 
су добили на седницима СЕС-а то да је животни век у Србији продужен, те да буџет то не може 
да издржи. Самостални синдикат ће наставити да инсистира на укидању тих пенала јер, како 
каже Орбовић, са свих страна добијају позитивне реакције људи који говоре да је то 
„некоректно“.  
Мишљење Фискалног савета одраније је познато, а његов члан, економиста Никола 
Алтипармаков за наш лист каже да је тај предлог фискално неодржив и неправедан. Он подсећа 
и на то да се историја понавља и да синдикати када размишљају о оваквим стварима треба да 
погледају мало и у историју.  
– Одредба која је уведена у Закон из 2014. је слична, готово идентична оној коју смо имали и у 
закону из 1964. Тада су пенали били неких четири одсто на годишњем нивоу. Шта се онда 
десило осамдесетих? Дошло је до друштвено-политичких превирања и синдикати су тражили 
укидање тих пенала. Није то тада био једини неосновани захтев, било их је још неколико попут 
високе индексације пензије, али погледајте шта се десило после крајем осамдесетих и 
деведесетих. Дошло је до урушавања система јавних финансија. Мислим да синдикати треба да 
се запитају да ли би ефекат био и сада много другачији – напомиње Алтипармаков.  
Објашњење синдиката да су поједини људи мимо своје воље морали да оду у превремене 
старосне пензије за Алтипармакова није прихватљиво.  
– Имате могућност одласка, значи нико вас не тера да одете у пензију. Македонци, на пример, 
немају ни ту могућност. Док смо разговарали на ову тему, било је прича да се каже колико је 
заиста тих људи који нису својом вољом отишли, али нисмо добили прецизне податке о томе. 
Неко ко је три или четири године био ван тржишта рада тешко може да се рачуна у ову 
категорију – каже Алтипармаков.  
Он напомиње да сличан систем постоји у свим развијеним земљама. „Нема ту никакве алхемије, 
ако уведете једном делу привилегије, трошак сносе сви остали“, наглашава Никола 
Алтипармаков. 
Када може да се иде у превремену пензију  
Мушкарци који ове године пуне 65 година могу да иду у старосну пензију, док је женама 
потребно да имају најмање 62 године и шест месеци живота и минимум 15 година стажа. 
Међутим, женама које желе у превремену старосну пензију треба 38 година и шест месеци стажа 
и најмање 57 година живота. Мушкарци који у 2019. желе да оду у превремену пензију морају да 
имају 40 година стажа и минимум 57 година и осам месеци живота.  
 
 

Све сигурнији подбачај привредног раста 
Пише: М. Обрадовић 

 
Привредни раст у другом тромесечју у односу на исти период прошле износио је 2,9 одсто, 
саопштио је јуче Републички завод за статистику. 
Заједно са проценом за друго тромесечје, РЗС је кориговао и резултат у првом кварталу са 2,5 на 
2,7 одсто. Раст бруто домаћег производа (БДП) у првом тромесечју нешто је слабији него што је 
Народна банка Србије пре месец дана проценила, на 3,1 одсто. 
Чини се да је утолико мања вероватноћа да се оствари зацртани привредни раст у целој години 
од 3,5 одсто. Народна банка је тада проценила да ће у трећем тромесечју БДП порасти за око 
четири одсто на годишњем нивоу, а у последња три месеца у години и на више од четири одсто 
и да ће тако бити достигнут планирани раст. 
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Саговорници Данаса су ипак песимистичнији у односу на ту прогнозу и истичу да се по свему 
судећи наша привреда враћа на стопу раста од три одсто. 
Михаило Гајић, економиста Либека, истиче да је 2,9 одсто мање него што се очекивало и да 
након раста у 2018. базираног на једнократним факторима поново долазимо на раст од три 
одсто што је и Фискални савет у својим студијама описао као дугорочни тренд српске привреде. 
“Да ли ће бити три или 3,5 одсто није од великог значаја за нас, јер неће имати велики утицај ни 
на плате ни на стандард грађана. Нама су потребне стопе од преко пет одсто годишње с обзиром 
да земље Централне и Источне Европе имају веће стопе раста од Србије иако би требало да буде 
обрнуто, с обзиром да је наша основица мања. То указује на фундаменталне проблеме наше 
привреде, пре свега корупцију, владавину права и ефикасност институција. Са оваквим 
институцијама ми смо на око три одсто годишње, с тим што из године у годину раст може да 
осцилира у зависности да ли је добра пољопривредна година или имамо неки негативни потрес 
из иностранства када све иде доле”, објашњава Гајић додајући да би у другом полугодишту био 
потребан годишњи раст од 4,2 одсто да би се достигло оних 3,5 одсто за целу 2019. што он 
оцењује тешко изводљивим будући да је то више него у у било која четири претходна квартала. 
И економиста Саша Ђоговић из Института за истраживање тржишта је ближи томе да ће раст на 
крају године бити три него 3,5 одсто. 
“Косовске царине негативно утичу на прехрамбену индустрију и производњу грађевинског 
материјала, имамо рецесионе назнаке из Немачке, а почетком године и из Италије и немамо 
довољно ни домаћих ни јавних инвестиција, тако да не видим како можемо доћи до 3,5 одсто. И 
овај раст углавном вуку услуге, пре свега грађевинарство, саобраћај и трговина. То указује на 
структурне проблеме у индустрији. Улагања у индустрију са ниском додатом вредношћу 
лимитирају привредни раст. Досадашња политика је углавном маркетинг где се држава 
представља као највећи послодавац. За више стопе раста, од најмање шест одсто за шта постоји 
резервоар, треба смањити намете на рад, дигитализовати јавну управу и дозволити домаћим 
предузетницима да се пробуде”, оцењује Ђоговић. 
Ипак, у подацима о БДП-у, али и индустрији види се неки напредак у другом тромесечју у 
односу на прво, Тако је након стагнације, односно раста од нула одсто у четвртом тромесечју 
прошле године и 0,8 одсто у првом тромесечју 2019, у периоду април-јун је БДП порастао у 
односу на претходна три месеца за 1,2 одсто. Највећи раст је остварило грађевинарство 16,8 
одсто, информисање и комуникације 8,2 одсто, као и саобраћај и трговина  са растом од 5,1 
одсто. 
Гледано како се троши БДП, највећи раст је остварен код потрошње домаћинстава 3,2 одсто, 
државна потрошња је порасла за 2,4 одсто, бруто инвестиције за 8,6 одсто, док је извоз био већи 
за 9,1 одсто, а увоз за 10,9 одсто. 
Занимљиво је да је међугодишњи раст инвестиција у првом полугодишту ове године износио 8,2 
одсто, док је у истом периоду прошле године био чак 14 одсто. Додуше у другој половини 2018. 
раст инвестиција је значајно успорио на свега 5,7 одсто, па остаје да се види да ли ће и у другом 
полугодишту ове године уследити пад или су улагања равномерније распоређена. 
И последњи индустријски подаци су позитивни уколико се то може рећи за привредну област 
која је у првих седам месеци ове године мања него у истом периоду прошле за 1,3 одсто. Наиме, 
индустријска производња у јулу ове године већа је за 3,7 одсто у односу на исти месец 2018. 
године. Рударство је и даље мање него прошле године (2,3 одсто међугодишње) и то пре свега 
због вађења нафте и гаса и руда метала, док је добра вест да је прерађивачка индустрија већа за 
шест одсто него у јулу 2018. С друге стране није више ни вест да постоји проблем са сектором 
снабдевање електричном електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијом у ком је 
забележен пад од 5,3 одсто. 
Ђоговић истиче да је опоравак индустрије на месечном нивоу очекиван јер су завршени 
ремонти у нафтном и хемијском сектору, али да је и даље проблем са јавним предузећима. 
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“Јавна предузећа, па и ЕПС који је значајан за нашу привреду је партократска творевина, где се 
ухлебљују подобни и прави гласачка машина. Недостатак корпоративног управљања, тржишних 
правила и одговорности доводи до мањка инвестиција, неблаговремених инвестиција и онда то 
даље има ефекат на целу привреду и на инвестициону тражњу коју би повукле инвестиције у 
електроенергетски сектор”, напомиње Ђоговић. 
Са тим се слаже и Гајић који каже да ЕПС већ месецима плаћа цех тога што је дуго ниво 
инвестиција био мањи од амортизације. 
“Инвестиције у машине и откривање нових копова угља биле су мале, а с друге стране новац се 
исисава зарад одржања социјалног мира. Плате су више него што је законом требало да буде 
пошто је Фискални савет утврдио да нису смањиване плате иако је закон тако прописао, а и ЕПС 
има вишак запослених”, закључује наш саговорник. 
Учешће врста непокретности на тржишту некретнина 
Највећи удео на тржишту некретнина има продаја станова, на тај сегмент односи се 34 одсто 
склопљених уговора вредних готово половину износа из укупног промета. Следи 
пољопривредно са близу 20 одсто и грађевинско земљиште са 15 процената. Нешто је слабија 
продаја кућа, око 13 одсто, на гараже и помоћне објекте односи се шест и седам одсто 
трансакција, док пословни простор и објекти недостају и у промету учествују са укупно три 
процента. 
 

 

Синдикати пензионисаних војних лица: Вестима о повећању пензија 
води се кампања за изборе 
Пише: Бета 

 
Удужење синдиката пензионисаних војних лица Србије саопштило је данас да је честим вестима 
о повећању пензија почела предизборна кампања за парламентарне изборе 2020. године. 
„Терорисањем пензионера и јавности Србије вестима о повећању пензија и додели једнократне 
новчане помоћи пензионерима започела је кампања за парламентарене изборе 2020. године 
под паролом ‘брже, боље и јаче'“, наводи се у саопштењу. 
Додаје се да ту вест уместо да саопшти директор Фонда за пензијско и инвалидско осигурање 
Србије то је учинио председник Србије и лидер Српске напредне странке (СНС) Александар 
Вучић на седници Главног одбора странке коју су „преносиле све телевизије под контролом“. 
„Једнократна помоћ од 5.000 динара у децембру и никад веће повећање у јануару наредне 
године је вест која пензионерима треба да замени сиромаштво и све до сада отето“, навело је 
Удружење. 
Истиче се да је „као и до сада, изјава председника најава избора и манипулација старим и 
болесним пензионерима која траје годинама“. 
Медији који, како се наводи, објављују овакве најаве „прикривају чињенице о подржављењу 
Фонда ПИО, дугогодишњој приватизацији односно отимању његове имовине, потпуној обустави 
редовног усклађивања пензија са растом цена и бруто домаћег производа (БДП), игнорисању 
уставне обавезе државе да пензионерима, оштећеним смањењем пензија врати дуг са каматом“. 
„Умањивањем пензија од 2013. године, а затим и потпуном обуставом редовног усклађивања 
пензија у складу са растом цена и БДП од 2015. године остварене су највеће уштеде односно 
отимање од свих пензионера у Србији које се процењују и до пет милијарди евра у периоду од 
2012. године до краја 2019. године“, наводи се у саопштењу. 
Нуђење новчане помоћи после, како се наводи, „бахатог и ничим оправданаог смањивања 
куповне моћи пензија је превара на коју наседа највећи број пензионера којима пензија не 
обезбеђује ни минимум животних потреба и достојанства“. 
Додаје се да „у остваривању манипулације незаменљиву улогу имају медији под контролом 
актуелне власти“. 
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Инфлација је, како навело Удружење у периоду од 2012. до 2018. године износила 26,6 одсто, а 
раст бруто домаћег производа БДП 12,1 одсто, што значи да су пензије требале да се ускладе за 
најмање 26,6 одсто, односно усклађивање је сваке године требало да буде најмање пет-шест 
одсто. 
„У том периоду су пензије усклађене само за 8,9 одсто, што значи да су пензионери остали 
ускраћени само по основу раста цена, односно инфлације за 17,4 одсто једнократно, док би 
парцијално (годишње) усклађивање укупно било и до 25 одсто кумулативно“, наводи се у 
саопштењу Удружења синдиката пензионисаних војних лица. 
Смањивањем дела пензија по Закону о привременом уређивању начина исплате пензија, током 
четири године, од пензионера је, како је наведено, отимано око 210 милиона евра годишње“. 
Војни пензионери су, како се наводи, додатно оштећени јер им је Закључком владе Србије 2015. 
године о ванредном усклађивању пензија од 1. јанура 2008. године за 11,06 одсто у њега 
урачунатао законски остварено и коришћено редовно повећање пензија у 2007. години, чиме су 
оштећени за 4,21 одсто. 
 
 

Све више инвеститора а све мање радника 
Пише: Миша Бркић, новинар 
 
Око 800.000 младих (од 15 до 29 година) намерава да напусти Србију и оде „трбухом за крухом“. 
Показало је најновије истраживање јавног мњења. 
Србију је за седам година напустило 600.000 људи. Талас исељавања узео је маха, па је Србија 
водећа у региону и у светском врху по исељавању младих и образованих људи. У потрази за 
егзистенцијом и бољим животом одлазе и средовечни људи, појединачно или породично. 
Тренд исељавања узео је маха од кад су на власт у Србији дошли напредњаци. У последње време 
присуствујемо необичном парадоксу. Реторика председника напредњака и шефа државе о 
Србији као обећаној земљи и „тигра“ у региону (а и шире) у потпуном је нескладу с бежанијом 
њених грађана у иностранство. 
Зашто људи тако масовно напуштају Србију? 
Не верујем да су једини разлози ауторитарни демократски режим, неслобода медија, корупција, 
одсуство правне државе. Јесу у извесној мери. Чини ми се, као и код сваке масовне емиграције 
да се и овог пута ради превасходно о економским разлозима. 
Али, шта фали Србији за коју њен председник тврди да је економски змај на Балкану и један од 
европских шампиона развоја? Да ли су ти нови паметни и образовани гастарбајтери заправо 
размажени па „трче“ у бели свет у потрази за потрошачким хедонизмом, капиталистичком 
алијенацијом или јефтином дрогом? Или су довољно образовани и паметни да разумеју како је 
Србија држава у којој нема извесности, да је бесперспективна земља. 
Али, како је могуће да Србија нема извесност а, на пример, у њу је 2018. године ушло 3,5 
милијарди евра директних страних инвестиција и у првој половини ове године још две 
милијарде евра, што би требало да сугерише будући економски просперитет а што је премијерка 
Ана Брнабић оценила као потврду напретка и стабилности државе? 
И још приде, председник Србије најављује 10-12 милијарди евра државних инвестиција. Зар то 
„само што није стигло“ златно доба није довољно јак магнет који би паметне, способне, веште, 
образоване младе и средовечне људе везао за родну груду? 
Не. Они и даље не виде извесност и не верују у обећања о златном добу. 
Пред егзодусом нових гастарбајтера власт трчкара по свету, прича бајке о просперитету, нуди 
мито и покушава да убеди младу дијаспору да се врати у отаџбину. Све ради, само никако да 
стави прст на чело и размисли да ли је исправан развојни модел који је формулисао и спроводи 
председник државе. 
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Можда је време да се председник отараси илузије и преиспита досадашњи модел форсирања 
директних страних инвестиција, јер се, очигледно, није показао као убедљив за грађане који 
масовно беже из Србије. Није уопште наивно питање како је могуће да у једну државу за годину 
и по дана уђе пет милијарди евра страних директних инвестиција (које по својој суштини треба 
да донесу просперитет) а грађани масовно беже из такве државе. 
Нејасно је да ли председник државе разуме проблем и може ли да понуди нови развојни 
концепт. Настави ли тврдоглаво да спроводи привредни модел који исушује Србију од памети, 
знања и вештина председник постаје кључни саучесник стварања државе која је само тигар од 
папира на Балкану. Његова је и одговорност што у Србији престаје да важи онај универзални 
цивилизацијски код да „на младима свет остаје“. 
Аргумент који је пре неки дан изнео немачки амбасадор у Београду – да исељавање из Србије 
није ништа страшно јер се оно догађа у читавом региону – само је бедан покушај да се охрабри 
погрешан савезник и амнестира за погрешан модел развоја. Тачно је да је исељавање тренд који 
је захватио Хрватску и Босну и Херцеговину. Али, откуд толико гастарбајтера из Србије у 
Немачкој ако је она (мислим Србија) економски лидер у региону? 
 

 
 

 
 
Послодавци хоће олакшице да би више запошљавали 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
НОВИ САД: Унија послодаваца Србије упутила је допис министру финансија у Влади Србије 
Синиши Малом са захевом да се продужи рок важења члана 45 Закона о доприносима за 
обавезно социјално осигурање, који послодавцима даје могућност да заснују радни однос с 
незапосленима уз повраћај дела уплаћених доприноса за обавезно социјално осигурање по 
основу зараде.  
Другим речима, да им се продуже пореске олакшице за ново запошљавање. 
Наиме, крајем децембра ове године рок важења тог члана истиче, а послодавци сматрају да је 
управо право на повраћај дела плаћених доприноса за новозапослено лице у великој мери 
утицало на ново запошљавање, посебно у микро, малим и средњим привредним друштвима. 
Корист од ове олакшице имали су како послодавци, тако и незапослени који су добили прилику 
да заснују радни однос. УПС у допису истиче да, „имајући у виду економске прилике и тржиште 
на којем послују, послодавци имају велика очекивања да се рок за пореске подстицаје за 
новозапослена лица продужи”. 
Питање продужетка пореских олакшица за ново запошљавање представници УПС-а 
представили су и на седници Савета запошљавања, тако да су министри из Владе Србије с тим 
њиховим захтевом већ упознати. УПС очекује да ће послодавцима и даље бити омогућено да 
користе поменуте пореске олакшице које утичу на раст запослености у приватном сектору и да 
ће Министарство финансија и даље подржавати раст и развој малих и средњих привредних 
друштава. 
УПС закључује да би престанак важења тог пореског подстицаја имао негативне последице по 
ново запошљавање, а посебно запошљавање дугорочно незапослених лица. 
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Фијатови радници поново у фабрици, нови модел тек од 2021. 
Извор:Танјуг 
 
КРАГУЈЕВАЦ: Радници "Фијат Крајслер аутомобили Србија" у Крагујевцу вратили су се данас на 
посао после тронедељног колективног годишњег одмора.  
У синдикату "Независност" у тој фабрици кажу да ће до краја године имати још око 25 радних 
дана, за које ће им бити исплаћена пуна дневница, док ће за остале дане бити плаћени 65 одсто 
од просечне зараде коју примају. 
Председник синдиката "Независност" крагујевачког Фијата Зоран Станић рекао је за Тањуг да 
ће до Нове године радници радити у две смене на производњи "фијата 500 Л", а да званичних 
најава о почетку производње новог модела "фијат 500 ђардинијера" за сада нема. 
Он додаје да производња сваке године опада, да, без обзира на то, није било отпуштања али да 
радници сами одлазе због смањених дневница. 
 

 

 
 
 

НА ПРОДАЈУ ИМОВИНА ГРАЂЕВИНСКОГ ГИГАНТА Почетна цена 250 
милиона динара 
Извор:Танјуг 
 
Некретнине фирме "Ратко Митровић Дедиње" у стечају понуђене су на продају, а укупна 
почетна цена имовине груписане у осам целина већа је од 250 милиона динара, објавио је 
стечајни управник. 
Највреднија целина у којој су производна хала на више хиљада квадратних метара у Београду и 
власништво над младеновачком "Вестрос градњом" понуђена је по почетној цени од 185,6 
милиона динара. 
На продају су понуђени и станови, локални и пословни простори на територији Београда. 
Јавно надметање за имовину Ратка Митровића заказано је за 3. октобар. 
 
 

Хрватски хирург завршио на суду јер ПРЕВИШЕ РАДИ 
Извор:Пословни дневник  
  

Здравствени синдикати у Хрватској данас у болницама организују протест "Пет до 12", а из 
Министарства здравства одмах су им поручили да се запослени који на пола сата прекину рад не 
смеју окупљати јер би се то онда сматрало штрајком који није пријављен. 
Но, синдикати су им узвратили како по Закону о раду сваки радник има право на паузу или 
одмор од рада у трајању од најмање пола сата, коју може да користи како хоће, укључујући и 
могућност да излази изван установе, односно простора послодавца, и то независно од посла који 
обавља. Понашање Министарства назвали су недопустивим. 
Сматрају како су проблеми у здравству велики. Стање је по њима неиздрживо, јер је све мање 
заинтересованих за тежак рад са малом платом. Зато они који раде падају с ногу. Цели 
здравствени систем тренутно се одржава баш на прековременом раду. 
Прековремени сати лекарима који немају право одлучивања о колективном уговору могли би 
послужити и као преговарачки алат. Шта би се догодило када би доктори одлучили да више 

https://www.blic.rs/autori/tanjug
http://www.blic.rs/autori/poslovni-dnevnik
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неће радити прековремене сате, објаснио је Игор Трипало, руководилац Одељења за општу 
хирургију у Општој болници Огулин. 
''Након већ трећег викенда у месецу дошло би до тоталног колапса. Не би могле да се организују 
службе, не би радила Хитна помоћ, а и на клиникама би било проблема. Не би имао ко 
дежурати ни радити'', каже Трипало. 
Према Закону о раду, објашњава Трипало, допуштено је 180 прековремених сати, а лекари често 
на месечној бази имају пуно више од тога. Он је управо због вишка прековремених сати завршио 
на суду, али је ослобођен оптужбе. ''И даље се тако ради. Већина лекара је у прекршају, али ми 
морамо радити зато што морамо мислити на пацијенте'', казао је Трипало. 
 

 

 
 

Градске власти: Панчевачки возачи од среде за воланом; Синдикат: 

Штрајк се наставља  
Аутор:С. Б. М. 

 

После вишечасовних преговора постигнут је договор између Града Панчева и возача АТП 
Панчево који су од у уторак у неформалном штрајку, јер је од њих 129, 64 запослених отворило 
боловање 
ПОСЛЕ вишечасовних преговора постигнут је договор између Града Панчева и возача АТП 

Панчево који су од у уторак у неформалном штрајку, јер је од њих 129, 64 запослених отворило 

боловање.  

Како "Новости" сазнају, нормализација саобраћаја на релацији Панчево-Београд очекује се 

током среде, а до краја недеље на осталим линијама градског и приградског саобраћаја. 

ВОЗАЧИ ДЕМАНТУЈУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Наводе Градиначелника о постигнутом договору демантује представник возача Јово Јовић. Он 
је за "Новости" рекао да они нису задовољни постигнути предлогом, да је звао сваког возача 
понаособ и да нико од њих не жели да пристане на понуђено повећање зарада. Зато ће, кажу, са 
неформалним штрајком наставити и даље.  
 

 

Фијат: Радници поново у фабрици, нови модел можда од 2021 године  
Извор:Танјуг 

 

Радници "Фијат Крајслер аутомобили Србија" у Крагујевцу вратили су се данас на посао после 
тронедељног колективног годишњег одмора 
Радници "Фијат Крајслер аутомобили Србија" у Крагујевцу вратили су се данас на посао после 

тронедељног колективног годишњег одмора. 

У синдикату "Независност" у тој фабрици кажу да ће до краја године имати још око 25 радних 
дана, за које ће им бити исплаћена пуна дневница, док ће за остале дане бити плаћени 65 одсто 
од просечне зараде коју примају. 
Председник синдиката "Независност" крагујевачког Фијата Зоран Станић рекао је за Тањуг да 
ће до Нове године радници радити у две смене на производњи "фијата 500 Л", а да званичних 
најава о почетку производње новог модела "фијат 500 ђардинијера" за сада нема. 



11 

 

Према његовом мишљењу, производња "фијат 500 ђардинијера" могла би да почне тек 2021, јер 
је, како каже, тешко истовремено производити два модела. 
Он додаје да производња сваке године опада, да, без обзира на то, није било отпуштања али да 
радници сами одлазе због смањених дневница. 
 

 

Авио-механичари чекају купца: Други покушај продаје ЈАТ технике  
Аутор:С. БУЛАТОВИЋ 

 

Министарство привреде расписало је јавни позив за приватизацију "ЈАТ технике"; У другом 
позиву почетна цена 10,2 милиона евра 
ЗА "ЈАТ технику" се поново тражи купац. Пре само месец дана је први покушај проглашен 
неуспешним, јер није стигла ниједна понуда. Министарство привреде креће у нову потрагу. Јуче 
је расписан нови јавни позив. Почетна цена овог пута је - 10,2 милиона евра, што је половина 
процењене вредности. Рок за подношење понуда истиче 4. октобра. Под новим условима, кажу 
упућени, има заинтересованих. 
Потенцијални купац мора да се бави одржавањем и оправком ваздухоплова, најмање у 
последњих пет година. Услов је да је у 2018. години остварио самостално или на 
консолидованом нивоу пословни приход од најмање 40 милиона евра. Потребно је да има 
капацитет за базно одржавање и оправку ваздухоплова на минимум десет позиција у паралели 
истовремено, и то најмање последње две године, да поседује сертификате за базно и линијско 
одржавање авиона типа Бомбардиер и Ембраер, као и сертификате за базно и линијско 
одржавање за минимум три од четири авиона типа Б737ЦЛ, Б737НГ, А320 Сериес и АТР 42/72... 
Испуњеност ових услова може да докаже и преко правног лица које је у потпуном власништву 
учесника. 
- Приватизација "Јат технике" је дуго очекивана - објашњава Петар Војиновић, уредник 
ваздухопловног портала Танго Сиx. - Тренутно су, према мојим информацијама, озбиљно су 
заинтересоване барем две веће иностране компаније које се баве овим послом. Након 
снижавања цене од 50 одсто, према правилима овог типа јавног надметања, готово сигурно ћемо 
за месец дана имати новог, стопостотног власника "Јат технике". Нови инострани власник пре 
свега купује капацитет који је највећи у региону, традицију и стручност. "Јат техници" хитно 
треба инвестиција, јер је потребно доста уложити у њену инфраструктуру, алате и уопште 
модернизовати компанију како би се она прикључила последњим технолошким трендовима у 
свету. 
Како објашњава Војиновић, до сада менаџмент "Јат технике" то није могао да уради из редовних 
прихода. Као државно предузеће подлегали су забрани запошљавања и дизања плата. 
- У веома конкурентном послу одржавања авиона, то им је прилично везивало руке - додаје 
Војиновић. - Упркос томе актуелни менаџмент је успео да одржи компанију, она позитивно 
послује и већ је у последње две године знатно увећала способности одржавања авиона улагањем 
и добијањем алата за нове типове летелица. 
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Вучић: Свим пензионерима једнократно 5.000 динара до краја године 
Извор: Танјуг,РТС 
 
Сви пензионери у Србији ће добити до краја године једнократну помоћ од 5.000 динара, изјавио 
је председник Србије Александар Вучић. Он је рекао и да ће пензионери добити повећање 
пензија од децембра или јануара. 
"Волео бих увек да можемо више да помогнемо најсиромашније пензионере", рекао је Вучић. 
Казао је да ће већ од новембарске плате бити увећане за медицинске раднике и да ће 
медицински техничари имати највеће повећење, највероватније од 15 одсто. 
"Ове године од новембра иду већа примања за људе у јавном скетору, за здравствене раднике. У 
Србији имамо 57.000 медицинских техничара, а заједно са око 1.000 техничара у социјалном 
сектору, то је око 58.000 и верујем да ћемо им повећати плате за 15 одсто", рекао је. 
Вучић је нагласио да је то значајано повећање животног стандарда, с обзиром да је инфлација 
годишње до два одсто. 
Како је рекао, нешто ниже повећање, али исто веома значајно, имаће и лекари. 
 

 


