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Краће радно време значи и ниже плате 
Аутор: Марија Бракочевић 
 

Скраћивање радне недеље може да подстакне производњу и побољша ниво образовања и 

здравље радника. – Највећи број послодаваца цену рада множи бројем сати проведених на 

послу 

Власти данског града Одшереда увеле су четвородневну радну недељу за све запослене у 
општинској администрацији, у којој ради око 300 људи, тако да ће тамошњи службеници 
убудуће и петак моћи да користе као слободан дан. Као нерадни дани у Србији су засад на снази 
најчешће субота и недеља, односно радна недеља стандардно траје 40 сати, у просеку 176 сати 
рада месечно. Иако има оних који у шаљивом маниру поручују да би у Србији било идеално да 
понедељак постане дан одмора од викенда, уторак припрема за рад, среда – радни дан, а 
четвртак дан одмора од рада и петак припрема за предстојећи викенд, једно је ипак сигурно: 
највећи број послодаваца радницима би смањио плате када би се радна недеља код нас свела на 
четири дана. 
Економиста Иван Николић сматра да је Србија далеко од феномена који у западној Европи све 
више добија на значају, посебно зато што је наша стопа незапослености и даље двоцифрена. 
– Скраћивање броја радних дана у недељи донело би ниже зараде, јер највећи број послодаваца 
цену рада множи са бројем сати проведених на послу. Нема ту превелике мудрости – јасан је 
Николић. 
Да са таквом идејом и те како треба бити опрезан, уверен је и економиста Јуриј Бајец, који 
истиче да би приватни сектор у Србији негативно реаговао на свођење радне седмице на четири 
дана, посебно са становишта обезбеђивања резултата профита и производње. 
– Нашој држави би било боље да размишља о томе како да уреди однос плата у јавном сектору, 
а не да размишља о четвородневном раду. Скраћивање радне седмице било би круна свих 
наших напора, али пре тога ми имамо још много посла. Привреда нам је на скромном 
технолошком нивоу, тако да је код нас допринос радног фактора и даље велики. То не би могло 
тек тако да се прекине, а да не изазове огромне последице по укупне економске резултате. У 
јавном сектору негативне последице скраћивања радне недеље највише би се виделе са 
становишта ефикасности рада, што би се у крајњој линији одразило и на привредни раст земље 
– објашњава Бајец. 
Основна претпоставка овог предлога је да ће људи бити успешнији и продуктивнији ако раде 
четири дана, да ће с већом успешношћу више производити. Чак је и руски премијер Дмитриј 
Медведев недавно изнео претпоставку да ће у будућности у тој земљи бити успостављена 
четвородневна радна недеља како би се помогло радницима да превазиђу синдром изгарања на 
послу и умор. 
– Смањивање радне недеље и броја радних сати је идеал којем сви тежимо – да радимо мање, 
зарадимо исто или више, и плату потрошимо на задовољство. Али, ми ипак не можемо да се 
поредимо са Данском, мада не треба заборавити ни то да је Србија још осамдесетих година 
прошлог века била међу првим европским земљама која је поставила стандарде у дужини радне 
недеље. Пример за то је фирма „Јавор” из Ивањице, која је била једна од најуспешнијих 
текстилних компанија у Југославији. У њој је уведено шесточасовно радно време, а показало се 
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да се због тих новитета у раду производња није смањила. Продуктивност је чак била већа, 
фирма је остваривала профит, ефикасност је била одлична – подсећа Ранка Савић, председница 
Асоцијације слободних и независних синдиката. Ипак, како додаје, у Србији би скраћивање 
радне недеље могло бити мач са две оштрице, посебно кад се зна да се све више ради на замени 
радне снаге, да многа занимања нестају са тржишта рада, процесе рада преузимају роботи... 
– Проблем је што наши послодавци често не поштују овдашње законе о радној недељи, а 
стандард је 40 сати седмично, па радници остају на послу и дуже од осам сати дневно. Тај рад им 
углавном није плаћен, а тако је често у грађевинарству, трговини, неким индустријама... – 
истиче Савићева. 
Многи теоретичари сматрају да је форсирање запослених да раде превише сати погрешан 
концепт, јер не само што су уморни радници склони грешкама и повредама, већ и њихово 
незадовољство обара продуктивност. Једно од бројних истраживања показало је да код особа 
које дневно раде 11 и више сати постоји двоструко већи ризик од депресије у односу на особе 
које раде уобичајених осам часова дневно. Новије студије подржавају оправданост захтева за 
четири радна дана у недељи, јер се показало да смањено радно време подстиче производњу и 
побољшава ниво образовања и здравље радника. 
 
 

Нема слуха за муке пензионера 
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић 
 
Удружења најстаријих очекују од надлежних да се што пре пронађе законит начин за враћање 

неисплаћених делова пензија, као и да се укину трајни пенали за ранији одлазак у пензију 

Удружење синдиката пензионера Србије упутило је писмо председнику државе и 
председницама владе и скупштине с молбом да се помогне и садашњим и будућим 
пензионерима, и то тако што ће им се пре свега вратити све умањене пензије у протекле четири 
године, али и укинути пенали за превремено пензионисање. 
Михајло Радовић, председник овог Удружења, каже да је приоритет да се уваже захтеви 
синдикалних и других пензионерских организација и да се на законит начин приступи враћању 
неисплаћених делова пензија са каматом. Ова умањења су последица примене закона којим су 
неуставно исплаћиване смањене пензије од 2014. до 2018. године. 
Од надлежних очекујемо и разумевање кад је реч о укидању казнених поена за све који се 
пензионишу пре 65. године живота. Пре свега због чињенице да је много оних који имају пун 
радни стаж 45 година, али не и 65 година старости, а држава их и поред тога кажњава 
умањењем пензија, објашњава Радовић. 
– При томе ту има и много оних радника који су због пропасти фирме морали у превремену 
пензију и који су сада по два основа оштећени и додатно кажњени. Уколико ови пенали већ 
морају да постоје, онда је у реду да буду привремени, а не трајни и да се укину за све пензионере 
после навршене 65. године живота. 
У циљу спречавања даљег сиромашења пензионера, ово Удружење захтева и да се што пре 
утврди износ минималних пензија које су довољне за квалитетан живот достојан човека, а што 
сада није случај. 
Најстарији имају много примедби и на начин на који се приватизује имовина ПИО фонда, пре 
свега бање, па су затражили од надлежних да се престане са распродајом ове имовине у бесцење. 
– Тражимо израду имовинских карата и на основу тога социјалних карата, као и посебне 
социјалне програме за сиромашне грађане, ван ПИО Фонда – каже Радовић. 
Да пензионери упорно покушавају да добију одговоре на своје проблеме потврђује и писмо 
Удружења синдиката пензионисаних војних лица Србије, чији су представници сумњичави 
према најављеној швајцарској формули, према којој би од Нове године требало да се усклађују 
пензије. 
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– То је све због претходног лошег искуства које је ова вишемилионска популација имала у 
протекле четири године, када су пензије биле умањене или су се повећавале онда кад је то 
држави одговарало. Могу ли пензионери бити сигурни да ће статистички подаци о кретању 
зарада бити објективни у условима примене „одокативних” метода праћења њиховог кретања и 
велике заступљености сиве економије у Србији? Зашто се напушта усклађивање пензија за пуни 
раст цена, односно инфлације, и дела раста БДП-а, чиме се гарантовало усклађивање пензија за 
пун раст цена-инфлације? – пита Јован Тамбурић, председник овог удружења. 
Може ли се, каже он, говорити о „дарежљивости” према пензионерима док се не врате делови 
пензија неисплаћени због њиховог умањивања од новембра 2014. године и ванредно 
усклађивање пензија због њиховог недовољног усклађивања са растом цена од 2012. до 2018. 
године за најмање 15 процената. 
Тамбурић тврди да за редовно усклађивање пензија са растом цена нису потребна додатна 
финансијска средства, јер она већ постоје због увећања прихода буџета од пореза на увећане 
цене. Исто тако, због повећаних плата долази и до увећања прихода Фонда ПИО од уплаћених 
доприноса. 
– Када све ово знамо, поставља се питање због чега се пензије не усклађују са пуним процентом 
раста цена и плата. Влада Србије је поново пропустила прилику да отвори јавну расправу о 
реформи пензијског система Србије. Удружење ће заједно са другим синдикатима и 
удружењима пензионера и синдикатима запослених у наредном периоду покренути народну 
иницијативу, у којој ће предложити темељну реформу пензијског система Србије, после које 
пензијски фонд треба да постане финансијски одржив и независан од владе – закључује 
Тамбурић. 
 
 

 
 

Пословање крагујевачке фабрике од краја 2018. године под велом тајне 
Пише: Зоран Радовановић 

 
Фирма ГИМ, чији је представник Бранко Стефановић долазио у фабрику, и компаније које 
контролише Слободан Тешић, до пре годину дана нису имале повлашћени статус у Застави 
оружју. 
Напротив, пешадијско наоружање за извоз куповале су по ценама по којима су их у Застави 
пазарили и Југоимпорт СДПР, али и остали трговци оружјем. Да ли је тако и од краја прошле 
године, односно од смене пословодства у Застави оружју, не зна се, пошто је пословање 
предузећа, од тада, изван било какве контроле не само јавности, него и запослених и њихових 
представника, кажу данас за наш лист у Застави оружју, најстаријој и јединој домаћој фабрици 
пешадијског наоружања, те ловачко –спортског и оружја за личну одбрану. 
Подсетимо да је крајем прошле године, са места генералног директора Заставе оружја, без 
икаквог образложења, смењен пуковник Милојко Брзаковић, и на његово место доведен Младен 
Петковић из ваљевског „Крушика“, фабрике која је у произвоидно – финансијском колапсу, а за 
који узбуњивач из Ваљева Александар Обрадовић и предсравници „Крушикових“ радника 
оптужују управо Петковића. Обрадовић наводи да се пропадање „Крушика“ и повлашћени 
статус приватних компанија, пре свих фирме ГИМ и компанија Слободана Тешића, везује за име 
Младена Петковића који је на чело „Крушика доведен 2014. године. 
Међу познаваоцима оружарског бизниса се још од краја прошле године шпекулише да је 
Младен Петковић из Крушика доведен у Заставу да би у крагујевачкој фабрици „накалемио“ 
праксу која је „ојадила“ Крушик, али донела и те како велику корист компанији ГИМ, на 
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пример, коју је заступао отац министра унутрашњих послова Небојше Стефановића – Бранко 
(Стефановић), који је 27. октобра, на Свету Петку, прошле године, на прослави 165 година од 
основања Застава оружја јавно твдио да смене пословодства у тој фабрици наводно неће бити и 
тиме демонстрирао ко кадрује у домаћим војним фабрикама. 
Индикативно је и да председник Србије Александар Вучић, који је, свега неколико месеци пре 
смене, претходном Заставином менаџменту честитао на томе што је куповином Застава 
ковачнице, спасио најстарију фабрику отковака на Балкану од сигурне пропасти, и обећао да ће 
држава да рефундира три милиона евра, колико су оружари платили Ковачницу. 
Та три милиона евра никада нису стигла у Заставу оружје, али јесте Младен Петковоић из 
Крушика, након чијег доласка је у крагујевачкој фабрици прорадила кадровска вртешка, са које 
су отпали готово истакнути стручњаци који су руководили производњом, маркетингом, 
финансијама, свакако – и пласманом. Пре месец дана, оставку је поднео и извршни директор за 
финансије, правне и економске послове Рајто Танасијевић, у чијој надлежности су били и 
комерцијани и послови маркетинга. Ко данас ради те послове, пошто Танасијевићев наследник 
још није именован – не зна се. 
Оно што се зна, а што је Синдикат Заставе оружја, уплашен за будућност фабрике и егзистенцију 
запослених, недавно саопштио, јесте да су порески и остали дугови фабрике достигли 17 
милијарди динара, а да су губици близу 30 милиона евра, те да су дугови и губици премашили 
вредност капитала птредузећа, да је фабрички систем, сталним кадровским преметачинама, 
урушен, и да је снабдевање репроматеријалом и производном опремом (резним алатима, на 
пример) све нередовније.  
Оружарски Синдикат се, због тога, обратио Влади и Министарству одбране, и затражио смену 
комплетног фабричког Надзорног одбора.  
Министарство одбране реаговало је тако што је пуковника Ивицу Марјановића поново 
именовало за председника НО Заставе оружја, у којој се, према доступним информацијама, 
проблеми и даље гомилају. 
Пратећи потезе актуелне власти у домаћој наменској производњи, познаваоци ове 
проблематике упозоравају председника Александра Вучића и Владу Србије да војном 
индустријом не може да се управља на начин на који се то тренутно ради.  
-Не могу политички комесари и официири без индустријског искуства да се постављају за 
директоре и да се именују у надзорне одборе војних фабрика. Војна индустрија је специфична и 
тражи кадрове који познају технологију, производњу и пласман оружја имуниције. Довођење 
партијских кадрова на чело предузећа наменске индустрије води њиховој пропасти, и са таквом 
праксом би морало одмах да се опрестане. Наравно, под условом да су су намере оних који 
одлучују часне. Уколико нису, онда је то друга прича, и онда ћемо и у Застави оружју, вероватно 
и у осталим фабрикама имати проблеме са којима се данас суочава Крушик – поручују наши 
саговорници, који слове за најбоље познаваоце оружарског бизниса у Србији и шире.  
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Медицинске сестре радује повећање плата, муче их безбедност и 

преквалификација 
Аутор: Н1 Београд  

 

Славица Димтиријевић и Данијела Гречић из Синдиката медицинских сестара и техничара 

изјавиле су у Дану уживо да су задовољне најављеним повећањем плата, да има простора за 

радовање, али да постоје и други проблеми које треба решавати, истичући као највеће 

безбедност на послу и преквалификоване кадрове. 

Говорећи о најављеном повећању плата медицинским сестрама од 15 одсто, гошће Н1 кажу да су 

задовољне, да има простора за радовање, али да постоје и други проблеми које треба решавати. 

"Свакако има простора за радовање, лепо је чути да сте посебна група којој се највише повећава 

плата. Ми као сестре смо на томе захвалне, али постоји много других ситних проблема које 

треба решавати", каже Славица Димитријевић. 

Даније Гречић каже да се плата медицинских сестара разликује у зависности од степена 

здравствене заштите. 

"Зависи од година радног стажа, али тих 15 одсто је битно. Јесмо задовољни повећањем плате, 

али то није једино што мучи медицинске сестре и техничаре", каже Гречић. 

Гречић истиче да не прође дан, недеља, месец да неко од здравствених радника не буде 

нападнут. 

"Ми сагоревамо на послу, то је надасве хуман посао, и са свом својом љубављу се несебично 

дајемо, није свеједно када радите у небезбедним условима, процес рада је отежан", каже Гречић. 

Она истиче да је потребно још младе снаге. 

Славица Димтиријевић каже, говорећи о коментарима пацијената да је медицинско особље 

нељубазно, да све има два угла гледања. 

Указује на проблем преквалификованих сестара. 

"Ова струка није за преквалификације, потребан је већи фонд сати и праксе. Кад добијете неког 

таквог, имате мањак кадра. Ти људи у пракси немају адекватно знање. Пацијенти не могу бити 

угрожени, јер ми водимо рачуна о томе. Ми смо добили додатни посао јер морамо контролисати 

и едуковати некога ко то није стекао кроз своје образовање и праксу", каже Димитријевић. 

Гречић каже да на бироу има сестара, као и да се по потреби те сестре узимају са бироа. Истиче 

да мањак још не осећају, а "шта ће бити за годину, две - причаћемо". 

"Медицинска сестра је неко ко је увек потребан, то је занимање које ће увек наћи посао, 

генерално нас има тренутно, али исто тако постоји велики број који учи језик и жели да оде ван 

земље", каже Гречић. 

 
 
 

http://rs.n1info.com/journalist12/N1-Beograd-


7 

 

 
 

Измене Закона о порезу донеће нова радна места 
Извор: Танјуг 
 
БЕОГРАД: Државни секретар у Министарству финансија Славица Савичић изјавила је данас да 

су измене Закона о порезу на доходак грађана, које су у припреми, биле предмет расправе и 

комуникације са целом пословном заједницом, да се односе на све, а не само на ИТ заједницу и 

оценила да ће нова законска решења свакако довести до новог запошљавања.  

"Имали смо комуникацију са свима, не само са представницима ИТ сектора, него са свим 
људима који су заинтересовани за ову врсту мера и подстицаја и добро је било да смо у том 
процесу имали различита мишљења", рекла је Савичић гостујући на РТС-у. 
Она је истакла да се од ове мере очекује доста резултата у запошљавању, а прорачуни су да би 
могло да их користи преко 8.000 појединаца. 
Према њеним речима мере се највише односе на оне који су завршили факултете и средње 
школе, односно на све оне који нису радили ове године. 
Идеја је да заснују радни однос током следеће године, а послодавци ће на тај начин имати 
олакшице. 
Предлог је да се ослободе пореза на зараде у првој години од 70 одсто, у другој 65 одсто и у 
последњој 60 одсто. Планирано је ослобађање од доприноса за ПИО у целости прве године, 
следеће 95 одсто и треће 85 одсто, објаснила је Савичић. 
Савичић је навела и на кога се односе ове мере. 
"Мере се односе на оне који нису имали статус запосленог ове године, односно нису имали 
статус осигураника запосленог. Ако се запосле до краја априла 2020. године, тада имају право 
на подстицаје. Друга категорија су млади који ће завршити школу до краја године, нису 
запослени и нису предузетници у прва четири месеца следеће године. Они, ако се запосле до 
краја следеће године, имаће такође право на подстицаје", казала је Савичић и додала да је 
предвиђена мера везана за особу, за појединца. 
"Ако тај појединац буде мењао посао у наредне три године, сваки послодавац који га ангажује 
имаће право на подстицаје", казала је Савичић. 
Она је истакла да су се у анализи ситуације на терену узимала у обзир и искуства у окружењу али 
да су се законодавци приликом припреме потрудили да ураде нешто што је другачије и 
повољније за нас. 
Савичић је подсетила да је на терену уочено да се у пословном процесу ангажују предузетници 
за послове које би требало да обављају стално запослени, те да се на тај начин избегава плаћање 
већих пореза. Због тога је уведен и Тест самосталности који ће садржати девет критеријума 
којим би се проверавала самосталност предузетника у односу на налогодавца. 
"За ИТ пословни сектор је кључна разлика што нам указују неке ситуације које имамо на терену, 
да одређени број људи врши послове не као запослени, већ су ангажовани као предузетници, за 
нешто што треба да раде људи који су у радном односу. Због тога смо увели Тест самосталности 
да се види какав је однос послодаваца према њима и да се види начин на који ће бити 
опорезивани у будућности", закључила је Савичић. 
Она је оценила и да је реч о повољним мерама, да се уводе процедуре које ће помоћи да се цео 
процес испрати да би постао оперативан, да би се остварили њени бенефити. 
Савичић је прецизирала да ће мера трајати три године, а погодности ослобађања пореза и 
доприноса важиће за сваког новозапосленог. 
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Измене Закона о порезу на доходак грађана, које треба да подстакну ново запошљавање су у 
припреми и након усвајања на Влади биће прослеђене Скупштини Србије. 
 

 
 

 
 
 

РАДНИЦИМА ПЛАЋАЈУ ЗА РЕЗУЛТАТЕ А НЕ ЗА ВРЕМЕ У 

КАНЦЕЛАРИЈИ Компаније уводе нови начин рада 
Извор:Инвеститор.ме, ЦНН  

 

Сусан Хоби недавно је на Инстаграму сазнала да је једна од њених радница била у Паризу. Но, 

то је није изненадило – не брине се где и када запослени раде све док доносе резултате у року. 

Њена консултантска компанија, наиме, користи радно окружење које мери само резултате 

(РОWЕ – Ресултс онлy wорк енвиронмент), стратегију управљања која се фокусира на 

перформансе запослених, а не на месту и када они раде. 

"То је снага поверења", рекла је Хоби. "Она је у Паризу али знам да ради. Можда ће јој бити 

потребна помоћ колега одавде, али ја се не бринем због тога. Верујем да је организовала 

путовање у складу с обавезама које има на послу". 

У систему РОWЕ, запослени не морају да траже ранији излазак с посла и излажу се додатном 

стресу због тога. "Свака особа је 100 одсто одговорна и 100 одсто аутономна, што значи да сами 

себе организују", казала је Џоди Томпсон, која је помогла у стварању концепта РОWЕ. 

Генерално, фирме базиране на РОWЕ систему и даље имају физичке просторије за запослене, 

али Томпсон каже да потреба за тим пада. 

"Трошкови некретнина могу значајно пасти у РОWЕ, јер људи одустају од посла у смислу 

простора, већ су се посветили испуњењу задатака", рекла је она. 

Хоби је компанију трансформисала у РОWЕ још 2009. године и каже да је посвећеност, 

продуктивност и ефикасност запослених од тада само расла, заједно с добити и рекордном 

продајом. 

Идеја РОWЕ изгледа једноставно, али може бити захтевна за реализацију. То значи потпуно 

напуштање дубоко уграђеног схватања да су најбољи запослени они који су увек за својим 

столовима. То такође значи одустајање од осећаја кривице када морате да поведете дете на 

спорт усред "радног времена" или пола сата у теретани онда када се то најмање очекује. 

Радници али и шефови у РОWЕ концепту поштеђени су и стреса када треба одговорити на неку 

приватну потребу запосленог. 

Потпуна аутономија радника 

WАТТ Глобал Медиа, компанија која се бави маркетиншким услугама у агробизнису, 

применила је РОWЕ 2012. године, након дугачког периода трансформације с неколико нових 

запослених. 

Председник управе компаније, Грег Ват, био је забринут због задржавања радника предуго у 

канцеларији. РОWЕ-ом није само решио тај проблем, већ му је пружена шанса за ново 

запошљавање. 

https://sport.blic.rs/autori/cnn
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"Задњице на столицама не значе добро радно место. Пружа вам перцепцију, али не мора нужно 

подразумевати и изврсне перформансе, резултате", тврди Ват. 

РОWЕ пружа радницима потпуну аутономију, али да би били успешни радници морају имати 

јасне и детаљне циљеве и мерила, упозорава Томпсон и додаје: "Морам тачно да знам за шта 

плаћам у смислу мерљивих резултата. Резултати су једино што се мери и запослени тога морају 

бити свјесни." 

Запослени у WАТТ-у постали су у новом концепту рада више укључени у постављање циљева и 

задатака, како би се утврдило шта је могуће постићи и сви су у том процесу равноправни. 

"Циљеви су сада створени одоздо према горе, а не одоздо према горе", рекао је Ват. "Превише 

година је то било успостављање циљева само с једне стране, али сада је то двосмерни дијалог". 

Док већина запослених ужива слободу коју допушта РОWЕ, менаџери се теже прилагођавају 

новом стилу рада. "Навикли су да имају контролу", рекла је Томпсон. "Они су повећали редове 

тако што су могли да контролишу људе и то физички. Сада морају бити јако добри у раду и 

давати мерљиве резултате, а неки менаџери се томе опиру." 

Менаџери морају да постану "тренери са резултатима" на овим радним местима, јер су редовни 

"упдате-и" с запосленима и ток испуњење задатака велики део РОWЕ стратегије. Они су ту да 

помогну радницима да буду најпродуктивнији и помогну решавању свих проблема. У РОWЕ се 

хијерархија осећа више водоравно него усправно, објаснила је Томпсон. 

“У РОWЕ-у вас стално питају: Да ли је то прави циљ? Имамо ли праву мјеру? Мора постојати 

стална корекција курса како бисте били сигурни да не губите вријеме”, рекла је. 

РОWЕ надилази постизање такозване равнотеже између посла и живота. 

“Ово је најбоље рјешење за посао који задовољава живот, то је заправо интеграција посла и 

живота”, рекла је Лана Јонес, потпредсједница у ЈЛ Буцханан-у. 

Али то што радници имају више слободе, не значи да раде и мање. 

“На овом послу радим теже него што сам то вјероватно радила у својој досадашњој каријери 

дугој преко 25 година”, рекао је Јонес. “Ради се о паметнијем раду, а не мањем.” 

 

 

Детаљан списак СВИХ ПЕНЗИЈА после ПОВЕЋАЊА од 1. јануара 2020. 
Аутор:М.А.  

 

Вест да ће пензије од 1. јануара бити веће за 5,3 или 5,4 одсто, коју је у уторак обелоданио 

министар финансија Синиша Мали, практично ће значити да ће примања најстаријих у Србији 

бити већа у распону од 540 до 7.130 динара. 

Пензионери са најмањим примањима (њих 106.000 ) од 2020. ће уместо 10.000 динара добијати 

по 10.540 динара, док ће пензионери са највећим примањима (изнад 100.000 ) имати повишицу 

од најмање 5.400 динара. Тренутна посечна пензија од 26.342 динара, практично, ће бити већа 

за 1.500 динара (детаљније у табели). 

http://sport.blic.rs/autori/ma
https://www.blic.rs/penzioneri


10 

 

  



11 

 

Најбројнија група пензионера (њих 21,5 одсто) чије су пензије од 10.000 до 15.000 динара, моћи 

ће да рачунају на повећање од 540 до 810 динара. Најстарији грађани који месечно добијају 

између 15.000 до 20.000 динара, и којих има 218.350, имаће у новчанику од 810 до 1.080 динара 

више, а они којима на чеку стоји износ од 20.000 до 25.000 добиће повишицу између 1.080 и 

1.350 динара. 

Међу најбројнијим групама пензионера је и она са примањима од 35.000 до 40.000 динара. 

Толику пензију у августу је примало 119.197 или око 7 одсто пензионера. Они ће у 2020. добијати 

између 1.890 и 2.160 динара више. 

У Србији се мушкарци, према важећим прописима, пензионишу са 65 година. Нови закон за 

пензионисање жена већ је ступио на снагу - нежнији пол тако данас мора да ради до 62,5 година, 

а граница ће бити померана сваке године за по три до шест месеци. Практично, и даме у нашој 

земљи ће од 2032. године у пензију ићи са 65 година, а овде можете да се информишете 

детаљније о превременим условима за пензионисање.  

Тренутно у нашој земљи живи око 1,7 милиона пензионера, међу којима је највише оних из 

категорије запослених – 84,24 одсто, затим следе пољопривредне пензије – 10,12 одсто, а 

најмање их је у категорији самосталне делатности – 5,63 одсто. 

Прошле године Влада Србије је пензије повећала у распону од пет до 22,5 одсто. 

Швајцарска формула за усклађивање пензија која ступа на снагу од 2020. године у Србији није 

новитет. Уживала је широку друштвену подршку све до 2006. године када је укинута због 

инсистирања Светске банке. Ова формула је уведена у наш систем 2003. године, била је 

економски одржива, али је Влада укинула због захтева у оквиру тадашњег аранжмана са ММФ. 

 

https://www.blic.rs/penzije
https://www.blic.rs/biznis/vesti/novi-uslovi-za-penzionisanje-muskaraca-granica-raste-do-2023-godine-ali-samo-pod/p2klrxy

