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Веће пензије у јануару, а ево када пензионери могу да очекују следеће 

повећање 
 

Аутор: Ј. Ж. С.   

Швајцарски модел за усклађивање пензија зависиће од раста просечне плате и 

стопе инфлације 

ЧЕКОВИ српских пензионера од Нове године биће већи од 500 до 7.000 динара у зависности 

од тога колики износ сада примају, док следеће увећање пензија могу да очекују у јануару 2021. 

године. 

 

Како објашњава проф. др Милојко Арсић са Економског факултета у Београду, редовно 

повећање пензија ће се вршити једном годишње, на почетку сваке године, што значи да се 

након повећања пензија у јануару 2020. године наредно повећање бити у јануару 2021. године. 

- Иначе пензиони чекови се увећавају једном годишње у већини земаља, а то решење је 

примерено и за Србију, након што је инфлација стабилизована на ниском нивоу - каже наш 

саговорник. 

Повећање пензије, у складу са швајцарском формулом не зависи од тога да ли је буџет у 

суфициту или дефициту. Оно ће се вршити сваке године, а висине повећања ће зависити од 

раста просечних зарада и инфлације. 

- Евентуална привремена суспензија редовног повећања пензија, могућа је само у случају када 

наступе крајње неповољне економске околности, попут велике економске кризе - каже проф. 

Арсић. - За разлику од тога, исплата једнократне помоћи пензионерима од 5.000 динара је 

последица оствареног суфицита. Ова исплата је оправдана само у случају пензионера који 

имају мале пензије, а није оправдано да помоћ добијају који имају високе износе на чековима. 

Најтање коверте (10.000 динара) стижу на адресе око 106.000 најстаријих у Србији. Њихов 

кућни буџет биће од јануара увећан за нешто више од 500 динара. Просечан пензиони чек, од 

26.342 динара, биће већи за 1.500, док ће најбројнија група пензионера чија су примања од 

10.000 до 15.000 динара, сада бити од 500 до 800 динара виша. У следећој групи најстаријих је 

око 220.000 корисника са месечним примањем од 15.000 до 20.000 и они ће са јануарским 

чеком моћи да рачунају на повећање до 1.000 динара. 

Од Нове године повећање пензија највише ће осетити најстарији са већим чековима, међутим, 

њих је процентуално и најмање. Према званичној статистици ПИО фонда свега око четири 

одсто пензионера месечно прима више од 60.000 динара. 

 

НАЈБОЉЕ РЕШЕЊЕ 

УСКЛАЂИВАЊЕ пензија према швајцарској формули је дугорочно посматрано најбоље 

решење за пензионере, јер се оне исплаћују у складу са економским могућностима привреде. 
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- Ова формула штити пензије од обезвређивања услед инфлације, а обезбеђује реални раст 

пензија у годинама када зараде реално расту - каже проф. др Арсић. - Краткорочно посматрано, 

било је и повољнијих решења за пензионере, попут повећања према расту зарада, али оно, не 

би могло дуго да се примењује због недостатка средстава. 

 

Лончар: У децембру велико запошљавање младих у здравству 

Извор: Танјуг  

Министар здравља Златибор Лончар најавио је за наредни месец велику акцију 

запошљавања наших најбољих свршених студената медицине и најбољих ученика 

средњих медицинских школа 

Министар здравља Златибор Лончар најавио је за наредни месец велику акцију запошљавања 

наших најбољих свршених студената медицине и најбољих ученика средњих медицинских 

школа. 

 

"У децембру имамо велико запошљавање. Запослићемо наше најбоље студенте Медицинског 

факултета који су студије завршили са најбољим просеком. Крајем ове године очекујемо 

минимум још 100 лекара", изјавио је данас министар на 56. Канцелорошкој недељи. 

 

Осим доктора, посао чека и најбоље ђаке медицинских школа, чак "више стотина њих", како је 

навео је министар, додајући да ће акција трајати у другој и трећој недељи децембра. 

"Ове године посао у здраству је добило око 2.000 здраствених радника", навео је још министар. 

 

Ниске плате прикупиле резерве: Радник створи скоро двоструко више него 

што кошта 

Аутор: С. БУЛАТОВИЋ  

Раст плата у приватном сектору, после јавног, неће смањити конкурентност 

РАСТ плата у јавној служби, предвиђен буџетом за следећу годину, неминовно ће се прелити и 

на приватни сектор. Који проценат скупљи радници, међутим, уверени су економисти, неће 

српске производе учинити мање конкурентним. Традиционално ниске плате претходних 

година прикупиле су довољну резерву да и после повећања - у српској прерађивачкој 

индустрији радник створи скоро двоструко више него што кошта. 

Кад послодавац на њега потроши 100 евра за плату, порезе и доприносе, радник му врати са 

190 евра додате вредности. Анализа економиста окупљених око "Макроекономских анализа и 

трендова" показује да су тренутно од нас у Европи продуктивнији само прерађивачи у 

Мађарској и Бугарској. У укупној вредности производа у прерађивачкој индустрији, трошкови 

рада односе свега 11,8 одсто. 



5 

 

- Позиција страних инвеститора је у том смислу још повољнија - истакао је Иван Николић, 

уредник МАТ. 

- Током 2017. године, у 655 прерађивачких предузећа, у којима је учешће страног капитала 

било 50 и више одсто, удео укупног трошка рада био је једва десет одсто. Овде продуктивност 

коригована зарадама премашује 220. На 100 евра трошка, створи се 220 евра додате вредности. 

Обезбеђена је резерва тако да овај пораст плата неће окрњити конкурентност наше привреде. 

Не очекујемо ни пораст инфлације, она се у свим анкетама креће у зацртаном оквиру. Додатни 

притисак на плате је због депопулације. Тако да је повећање зарада неминован одговор јавне 

политике на спољни шок. 

 

 

МАТ: плате у јавном сектору не угрожавају буџет за наредну годину 

Повећање ниских примања радника је неизбежно да би се ублажио одлазак радне снаге 

Аутор: Јована Рабреновић   

Повећање плата у јавном сектору, које је предвиђено буџетом за наредну годину, не угрожава 

макроекономску стабилност и биће подстицај привредном расту, а делом ће надокнадити 

утицај неповољних фактора из спољног окружења. Сем тога, искуство показује да након 

повећања плата код државе и приватни сектор повећава зараде. Рачунице показују да приватни 

сектор неће имати већи трошак и смањење конкурентности због тога, оценио је Иван Николић, 

уредник публикације „Макроекономске анализе и трендови” (МАТ), на представљању новог 

броја, коментаришући у јавности изречене замерке на предлог буџета, по којима је велики део 

новца издвојен за плате у јавном сектору. 

– Србија је у претходне три године направила довољну резерву продуктивности која обезбеђује 

да последично виши трошак рада за привреду не буде баласт који би битно окрњио њену 

ценовну конкурентност – рекао је Николић подсећајући да је цена радне снаге код нас 

традиционално ниска. 

По њему, повећање плата је неизбежно и због покушаја да буде ублажена тенденција одласка 

радне снаге из земље због већих плата на западу ЕУ. Државе централно-источне Европе, 

покушавајући да ублаже ту појаву у одређеним занимањима, попут лекара, учитеља или 

возача, сукцесивно су повећавале плате знатно брже од реалног раста БДП-а. Примера ради, у 

2002. години у Мађарској су из тих разлога за 50 одсто повећане плате наставницима и 

медицинским сестрама. Слична стопа раста била је и 2012. године, с тим што их је мађарска 

влада обавезала да са повећањем плата остану на радном месту најмање пет година. У Пољској 

је усвојен закон којим се гарантују нивои зарада лекара, чиме је гарантовано повећање плата од 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/913/Jovana-Rabrenovic
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40 одсто за лекаре. У Румунији је од марта 2018. године на снази селективно планско повећање 

плата запосленима у здравству, по којем је лекарима опште праксе просечна нето плата 

повећана на 1.673 евра. Плате су једнократно повећане и наставницима за 20 одсто, па је 

њихова нето плата 660 евра. 

По Николићевим речима, издаци за капиталне инвестиције се повећавају и чиниће четири до 

пет одсто бруто домаћег производа (БДП), док је предвиђен умерени дефицит од 0,3 одсто, а 

питање је да ли ће он бити и реализован, јер је и ранијих година био предвиђан симболичан 

дефицит, а крајњи резултат је био да је државна каса била у суфициту. 

Миладин Ковачевић, сарадник МАТ-а, оценио је да се повећање плата уклапа у параметар да 

оне износе 10,5 одсто БДП-а, да то повећање не угрожава макроекономску равнотежу и да је 

нужно, јер у државним сервисима заостајемо. 

– У овом периоду, када немамо проблема са јавним дугом ни фискалним ни трговачким 

неравнотежама, повећање потрошње и плата је пожељно. Што се тиче капиталних 

инвестиција, 2020. година биће прва у оквиру петогодишњег инвестиционог циклуса. Питање 

је само може ли се тај повећани износ од 260 милијарди динара реализовати у року од годину 

дана – рекао је Ковачевић. 

Индустријску производњу у Србији смањују „Фијат”, таксе и свињска куга 

Пад производње у прехрамбеној индустрији због такса Приштине и обуставе извоза месних 

прерађевина због свињске куге, као и смањење производње моторних возила у фабрици „Фијат 

Крајслер аутомобили” у Крагујевцу, највећи су проблеми у домаћој економији јер су у 

септембру умањили укупну индустријску производњу, оценио је Стојан Стаменковић. 

Он је рекао да је прерађивачка индустрија у Србији имала успоне и падове током године и да је 

у септембру достигла међугодишњи раст од 1,7 одсто, а да није било проблема у прехрамбеној 

индустрији, прерађивачка би забележила раст од четири одсто. 

– Прехрамбена индустрија изгледа као нерешив проблем јер умањује динамику читаве 

индустрије, а производња моторних возила и приколица на први поглед не оставља утисак 

проблематичне области јер је њен негативан допринос у септембру од један процентни поен 

минималан, али остаје проблем због дугорочног опадања производње у ФЦА – рекао је 

Стаменковић. 

Додао је да је трећа област која прети да постане проблем производња основних метала, коју 

ограничавају лимити у ЕУ. 
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ДОБРА ВЕСТ ЗА ПРАВОСУЂЕ Изједначавају се плате судија прекршајних и 

основних судова 

Извор:  Танјуг 

Зараде (коефицијенти зарада) судија прекршајних судова треба да буду подигнуте на виши 

ниво и изједначени са зарадама судија основних судова, предвиђа Предлог измена Закона о 

судијама који је ушао у скупштинску процедуру. 

На овај начин би се отклонило неоправдано стављање судија прекршајних судова у подређен 

положај у односу на друге судије, јер је коефициент њихове зараде према садашњим прописима 

најнижи. 

Изменама и допунама Закона о судијама, које су скупштини предложили народни посланици 

Ђорђе Комленски и Бојан Торбица, предвиђено је пет платних разреда уместо досадашњих 

шест..МИТРОВИЋ  /  РАС  СРБИЈА  

Једнака зарада 

У складу са тим, предложено је кориговање коефицијента зараде у првом платном разреду у 

којем су, према Предлогу, сврстане судије основних и прекршајних судова заједно. 

Такође, предлог законских измена предвиђа и измену дужине потребног радног искуства за 

судију прекршајног суда које се повећава са две на три године и изједначава са дужином радног 

судства потребног за судије односних судова. 

Иначе, прекршајни судови уведени су у правосудни систем Србије 1. јануара 2010, као судови 

посебне надлежности. У Србији има 45 прекршајних судова и Прекршајни апелациони суд, 

који је задужен за разматрање жалби на првостепене пресуде. 

Ови судови су задужени да суде предмете из прекршајне материје, на пример из области - 

корупције, царине, буџетског система, девизног пословања, приступа информацијама од јавног 

значаја, војну и радну материју, безбедност саобраћаја, прекршаје из надлежности надзора 

Агенције за борбу против корупције и из многих других области, наводе предлагачи закона у 

облазложењу. 

Они предлажу усвање законских измена по хитном поступку како би се материјални статус 

судија прекршајне материје што пре изједначио са судијама из других области, као и да би биле 

узете у обзир приликом доношења буџета за 2020. годину. 
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Мали: Привредни раст ове године и до 3,8 одсто 

Извор:  ТанјугФОТО :  О .  БУНИЋ  /  РАС  СРБИЈА  

Министар финансија Синиша Мали изјавио је данас да је по "флеш" процени раст наше 

економије за трећи квартал ове године 4,7 одсто, што, како наводи, значи да ће раст привреде 

за 2019. бити и до 3,8 одсто. 

"Према флеш процени, стопа раста наше економије је 4,7 одсто за трећи квартал ове године. 

Ми ћемо данас или сутра изаћи са пројекцијама раста привреде за ову годину и она више неће 

бити 3,5 одсто као што је планирано, већ 3,6 или 3,7, а можда чак и 3,8 одсто", рекао је Мали на 

конференцији за медије.ОФИМЕДИА  /  РАС  СРБИЈА  

Према његовим речима, то је огромна стопа раста наше економије и то у условима када велики 

спољно-трговински партнери наше земље, као што су Немачка и Италија, имају успоравање 

својих економија. 

"Такође, раст страних улагања је никад већи, односно 42 одсто је више страних инвестиција у 

седам месеци ове године него у истом периоду прошле", указао је Мали и навео и да стопа 

незапослености у нашој земљи из месеца у месец опада, као и да ће у децембру просечне плате 

бити више од 500 евра. 

"Са почеком нове године иду и веће пензије за 5,4 одсто", подсетио је Мали. 

Министар финансија најавио је да ће од 20. новембра пред посланицима представљати буџет за 

2020. годину и додао да ће тада изнети све детаље око нових инвестиција, аутопутева, 

повећања плата и пензија и даљег растерећења привреде. 

"Планирамо и велике пореске олакшице за младе, како бисмо подстакли њихово 

запошљавање. Такође, планирамо и смањење оптерећења на зараде са 63 на 61 одсто", најавио 

је Мали. 

Истиче да ће пореска оптерећења на зараде држава наставити да смањује, како би, наводи, 

стимулисала ново запошљавање, повећала конкурентност наше земље и како би се показала 

као актрактивна дестинација за инвестирање. 

"Ако уз то следеће године остваримо и циљ да добијемо инвестициони кредитни рејтинг, за нас 

је онда небо граница. Онда нас очекују још већи успеси на међународном финансијском 

тржишту", оценио је Мали. 

 

 


