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Брнабић с представницима просветних синдиката: Платни разреди 
најбоље решење 
Извор:Танјуг 
  
Председница Владе Србије Ана Брнабић разговарала је данас са представницима 
репрезентативних синдиката у просвети о ефектима повећања минималне цене рада на 
запослене са различитим стручним степеном у просвети, као и о и регулисању висине 
коефицијената за обрачун плата кроз увођење платних разреда. 
Премијерка је казала да је неопходно наћи системско решење за правичан и равномеран 
обрачун исплате плата према сложености посла, уз оцену ће се то најбоље остварити увођењем 
платних разреда. 
Представници репрезентативних синдиката просвете изнели су њихове предлоге за повећање 
коефицијената административним и финансијско-књиговодственим радницима, како би 
просветни радници били адекватније плаћени. 
Саговорници су се сагласили да је неопходно успоставити основне критеријуме за унапређивање 
педагошког рада у основним и средњим школама. 
Састанку је присуствовао и министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић, 
који је казао да ће у циљу изналажења свеобухватног решења за проблеме просветних радника 
бити одржане консултације и с Министарством финансија и Министарством државне управе и 
локалне самоуправе. 
 

 
 

 
 

Пенали трајни чак и ако се пензионер поново запосли 
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић 

 

Они који су морали у превремену старосну пензију пре 65. године живота плаћаће доживотно 

казне од 0,35 одсто месечно, без обзира на то што су се поново запослили или су сами себи 

наставили да уплаћују стаж 

Младеновчанин, пензионер који је с 61 годином старости и 41 годином радног стажа морао у 
превремену старосну пензију јер је проглашен технолошким вишком, није могао да претпостави 
да то што се поново запослио и радио до 65. године ни на који начин не утиче на укидање 
казнених пенала. Рачунао је да ће, ако пожури с проналаском новог посла и настави да ради још 
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четири године, испунити оба услова за пензију, те да ће му се пенали, који износе 0,34 одсто 
месечно, укинути. 
Чак је сам себи од отпремнине коју је добио уз отказ уплатио годину стажа јер је чекао да га 
нови послодавац пријави, па није хтео да има рупу у стажу. Али се није, каже, распитао да ли и 
под којим условима неко може да буде ослобођен плаћања ових казни. Радио је 41 годину као 
машин-бравар, наставио је да ради код приватника коме је био потребан добар мајстор. Нови 
газда је уплаћивао редовно доприносе и здравствено, али сада све то нема везе, јер казна остаје. 
Закон о пензијском и инвалидском осигурању није на страни овог пензионера, јер онај ко 
једном оде у превремену старосну пензију остаје превремени старосни пензионер док је жив. 
Дакле, он не може ни на који начин да докупи стаж до предвиђених 65 година за пуну старосну 
пензију и рачуна с тим да ће му се пенали укинути. Напротив, они су трајни. Законодавац је 
предвидео и то да се пензионеру, чак и у случају да сам себи настави да уплаћује стаж до 65. 
године живота, од те суме одбијају пенали по првобитном решењу, јер је он у пензијском фонду 
регистрован као превремени старосни пензионер. 
Једини начин да се избегне ова казна јесте да се не подноси захтев за пензију у случају да 
запослени пре 65. године остане без посла. Или да се пријави на биро рада или да настави да 
ради до пуне старосне пензије, то јест до 65. године, када ће предати захтев за пензију и неће 
плаћати пенале. 
Полемика око укидања ових пенала дуго је вођена између представника мисије Међународног 
монетарног фонда и Фискалног савета, с једне стране, и Савеза самосталних синдиката Србије 
(СССС), који су укидање пенала први и предложили, с друге. Током последњег сусрета с ММФ-
ом од прошле недеље ово питање није било на дневном раду, али је извесно да СССС неће 
одустати од тога да поново иницира питање укидање ових казни после 65. године старости. 
Љубисав Орбовић, председник СССС, каже да се спрема још једна иницијатива председнику 
државе Александру Вучићу како би се размотрило ово питање управо због оног броја радника 
који су у пензију морали пре времена, и то не својом вољом и који су због тога неправедно 
кажњени. 
То ће бити још један покушај да се у овом правцу нешто уради, али како ствари сада стоје, „мрка 
капа”, искрен је Орбовић. Он додаје да су пенали незаконити, то јест да се на основу њих 
годишње узимају две пензије осигураницима, због чега они треба да буду укинути када се 
наврши граница за пензију. 
У Фискалном савету сматрају да су пенали неопходни за нормално функционисање пензионог 
система како цену тога не би плаћали запослени и пензионери замрзавањем пензија и 
продужењем радног стажа. Превремени одлазак у пензију подразумева, по њима, пре свега 
дужи период примања пензија, па су пенали једино правично решење. 
Као главни аргумент зашто држава не помишља да се пензионери ослободе ових казни јесте 
што би се уместо садашњих 350 милиона динара, колико коштају превремено пензионисани 
грађани, уколико би држава одлучила да укине казне, трошак могао да буде већи од 545 
милиона динара. Као други аргумент против укидања пенала наводи и да су они који су отишли 
у превремену старосну пензију против своје воље добили отпремнине када су одлазили из 
фирме. 
Према незваничним подацима, у Србији има између 43.000 и 44.000 превремених старосних 
пензионера. 
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Жене и даље неравноправне 
Извор:Танјуг 
 
Заштитник грађана Зоран Пашалић оценио је, поводом 8. марта, Међународног дана жена, да 
се и данас у Србији велики број жена и девојчица суочава с неравноправношћу, родно 
заснованим насиљем и проблемима у остваривању економских и социјалних права. 
„Родни стереотипи и предрасуде су и даље присутни, а дискриминација жена видљива је на 
сваком кораку. Вулгарне увреде упућене женама, нарочито онима које су се оствариле у јавном 
животу, не наилазе на довољно оштру осуду друштва и санкције државних органа”, навео је 
Пашалић у саопштењу за јавност. 
Он је указао на неповољан положај жена на тржишту рада, недовољну заступљеност, нарочито 
оних из осетљивих група, на местима одлучивања у јединицама локалне самоуправе, као и на 
нефункционалност механизама за родну равноправност у локалној самоуправи, што је доказ да 
жене своја права не остварују у потпуности. 
Подсетио је да свеобухватни Закон о родној равноправности није усвојен и да је чест случај да 
органи власти делимично поступају по препорукама Заштитника грађана у области родне 
равноправности, јавља Танјуг. 
Пашалић је навео да је током 2019. године, у области родне равноправности Заштитник грађана 
најчешће примао притужбе у области остваривања права на накнаду зараде за време одсуства, 
трудничког боловања, породиљског одсуства и неге детета, права трудница и породиља, као и 
због породично и партнерског насиља. 
„Када се овим подацима дода и број жена које су убијене у породично партнерском насиљу (за 
једну деценију више од 320 жена), добијамо суморну слику жене којој и даље предстоји велика 
борба за достојанствен положај у друштву”, закључио је Заштитник грађана. 
 

 
 

 
 

Јавни дуг Србије пао у јануару на 48,9 одсто БДП-а, односно на 24,2 

милијарде евра  
Избвор:Танјуг 

 

Удео јавног дуга у бруто домаћем производу Србије оборен је у јануару 2020. године за 3,1 одсто 
у односу на децембар, на 48,9 процената, према данас објављеним подацима Министарства 
финансија 
Удео јавног дуга у бруто домаћем производу Србије оборен је у јануару 2020. године за 3,1 одсто 

у односу на децембар, на 48,9 процената, према данас објављеним подацима Министарства 

финансија. 

У номиналном износу, јавни дуг је на крају јануара износио 24,2 милијарде евра. 
На крају децембра прошле године, јавни дуг Србије је "тежио" 23,94 милијарде евра, што је 
чцинло 52 одсто БДП-а земље. 
Најмањи удео јавног дуга у БДП, у висини од 28,3 посто, забележен је 2008, док је највећи 
регистрован 2000. године, када је чинио 201,2 процента БДП-а. 
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Протести и прославе Међународног дана жена широм света, упркос 
претњама 
Пише: Бета 
 
Широм света данас је маршевима обележен Медјународни дан жена, а учеснице су са улица 
позивале на окончање експлоатације и повећање једнакости. 
Једна од највећих демонстрација била је у Чилеу, где су десетине хиљада људи преплавиле 
улице престонице плесом и музиком са захтевима за родну равноправност и окончање насиља 
над женама. 
„Убију нас, силују нас и нико ништа не ради“, узвикивали су неки. 
Они су тражили и да се у новом предложеном уставу оснаже права жена, а хиљаде људи носиле 
су зелене мараме у знак подршке активистима у суседној Аргентини, где се разматра предлог о 
легализацији абортуса. 
Активисти су на главном тргу Зокало у Мексико Ситију исписали више од 3.000 имена жена, 
жртава фемицида. 
Хиљаде жена марширале су и у Мадриду и другим шпанским градовима, упркос забринутости 
због ширења корона вируса. 
Шпанске здравствене власти саопштиле су да нема ограничења за маршеве, али су препоручили 
свима који имају симптоме сличне симптомима корона вируса да остану код куће. 
Скуп је организован и испред председничке резиденције на Филипинима. Тамо се окупило на 
стотине људи који су са улица тражили више плате и сигурне послове, а од председника Родрига 
Дутертеа да поштује женска права. 
У конзервативном Пакистану жене су се окупиле у градовима широм земље, упркос петицијама 
које су их желеле зауставити. 
Неке конзервативне групе претиле су да ће силом зауставити овогодишње маршеве, али су 
пакистанске власти то спречиле. 
Нека окупљања прекинута су немирима и хапшењима. 
У Бишкеку, главном граду Киргистана, полиција је привела око 60 људи након што је група 
мушкараца упала на скуп који су тамошње власти назвале су неовлашћеним. 
Демонстранти су се окупили на главном градском тргу како би исказали подршку женским и 
дечјим правима, али на скуп су упали неидентификовани мушкарци. 
Полиција је саопштила да су приведене особе са обе стране, али у тамошњим вестима се наводи 
да су углавном ухапшене жене. Они су пуштени на слободу неколико сати касније, а њих око 10 
је оптужено за отпор полицији, јавила је новинска агенција Акипресс. 
Окупљање у Камеруну прекинуто је експлозијом која је изазвала панику. Сумња се да су 
експлозив поставили сепаратисти који су раније претили да ће прекинути догадјаје. Није било 
погинулих и рањених. 
Војвоткиња од Сасекса Меган Маркл посетила је данас једну школу у Лондону где су ученици 
говорили о активисткињама. Она је позвала и девојчице и дечаке да поштују допринос жена 
сваког дана у години. 
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Синдикални повереници све чешће добијају отказе 
Пише: М. Н. Стевановић 
 
Иницијативу Уједињеног гранског синдиката „Независност“ и Савеза самосталних синдиката 
Србије да се затраже измене Закона о раду како би се обезбедила боља заштита повереника на 
терену, представљену након последње седнице Социоекономског савета, подржаће и друге 
централе јер се и њиховом чланству због активизма све чешће уручују откази. 
То каже за Данас председница Асоцијације слободних и независних синдиката (АСНС) Ранка 
Савић. Она истиче да су такве ситуације учестале, а да је прави разлог не оно наведено у решењу 
о отказу, већ неугодна питања која синдикални функционери у фирмама постављају о 
пословању или указују и доказују неке злоупотребе.  
– То се најчешће дешава у државним, јавним и комуналним предузећима где се пословодство 
понаша бахато и зато мислим да је то добра иницијатива. Ипак, питање је колико два синдиката 
у СЕС-у имају снагу да изведу такве промене, јер мислим да иницијативе тог нивоа морају да 
подрже све синдикалне централе. Велика је грешка УГС Независност и СССС, што то избегавају 
и не траже сарадњу других синдиката, већ се ослањају на свој статус репрезентативности иако је 
она врло упитна, 14 година није доказивана – каже Савић.  
Она подсећа да је претходним законом заштита синдикалног деловања била далеко већа, 
председник синдиката у некој фирми могао је да се отпусти само у три таксативно наведена 
случаја а заштита се протезала и годину дана након престанка те функције. 
Истиче да би те одредбе требало вратити, али сумња да два репрезентативна синдиката имају 
потребну снагу за то, већ да се притисак мора направити заједнички са свим централама, 
великим бунтом, протестом, непослушношћу а једна од мера може бити и излазак из СЕС-а и 
недавање легитимитета том телу које нема никакву функцију нити суштински значај.  
– У свету синдикални активисти имају много већу заштиту, али је њихово организовање 
другачије. Не познају фабричке или синдикате установа, већ само гранске подружнице док су 
оповереници за послодавце углавном анонимни, непрепознатљиви па је њихова заштита далеко 
већа – каже председница АСНС-а.  
И Жељко Веселиновић, председник Синдиката Слога, каже да је то иницијатива коју мора да 
подржи, али истиче да СЕС свих ових година ничему није служио и да није адреса која може да 
изведе такве промене.  
– Чланови тог тела које нам је Европска унија наметнула како би се симулирао социјални 
дијалог, апсолутни су статисти без моћи да било шта промене. Али, уколико се ова иницијатива 
озбиљно покрене, ми ћемо подржати, јер без консензуса неће имати веће шансе да успе и може 
да се сведе на предизборни трик – каже Веселиновић и додаје да би у овом тренутку било 
довољно и да се постојећи закон примењује.  
О иницијативи за промену закона разговарало се јуче и у Канцеларији Међународне 
организације рада у Србији и у Делегацији Европске комисије, али још није јасно у ком ће 
правцу ићи захтеви репрезентативних синдиката. 
Према речима Јована Протића, начелника-координатора МОР-а, неизвесно је и када ће бити 
дефинисане промене у законодавству нити када ће, евентуално, ући у процедуру.  
– За сада, синдикати траже начин како да добију подршку за ту иницијативу, разговарали су са 
нама и са Европском комисијом, али нисмо још сазнали шта им конкретно треба од нас. 
Најавили су да ће се следеће недеље јавити да видимо неке конкретније захтеве, да видимо шта 
недостаје у српском законодавству у односу на међународну конвенцију. Ми смо још 2014. дали 
један технички меморандум где смо рекли шта из те конвенције недостаје у тадашњем закону о 
раду, али се од тада ситуација доста променила – каже Протић за Данас и додаје како се још 
увек не зна ни динамика, не само због предстојећих избора него и зато што, судећи према 
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јучерашњем састанку, ставови још нису искристализовани, па се не зна ни да ли ће до јесени 
моћи да се направи радна група а тек после и предлог измена. 
На Западу се закон поштује  
– У земљама Западне Европе синдикати су потпуно другачије организовани, негде изнад а негде 
испод нашег нивоа, али ако тамо у закону о раду стоји да синдикални представници не могу да 
се отпуштају, онда је на то стављена тачка. Не морате никакве додатне мере да осмишљавате. 
Помиње се и да ће један од предлога бити да се отпуштање синдикалног представника сматра 
кривичним делом, а ја нисам чуо да то постоји још у неком европском закону. Оно што овде 
недостаје јесте да се направи анализа примене садашњег закона, што је и Европска делегација 
подржала, а тек после да се говори о променама. Међутим, толико се разних тема скупило када 
је о овом закону реч, тема које ће промене морати да обухвате, да не знам колико ће простора 
бити и за ову иницијативу – каже Јован Протић.  
 
 

Брнабић: Неопходно системско решење за правичан обрачун плата у 
просвети 
Пише: Бета 
 
Председница Владе Србије Ана Брнабић рекла је данас да је неопходно наћи системско решење 
за правичан и равномеран обрачун и исплату плата према сложености посла, саопштио је њен 
кабинет. 
„То је најбоље остварити увођењем платних разреда“, рекла је Брнабић у разговору са 
представницима репрезентативних синдиката у просвети о ефектима повећања минималне 
цене рада на запослене са различитим стручним степеном у просвети, као и о регулисању 
висине коефицијената за обрачун плата кроз уводјење платних разреда. 
Представници репрезентативних синдиката просвете предочили су премијерки Брнабић њихове 
„предлоге за повећање коефицијената административним и финансијско-књиговодственим 
радницима, како би просветни радници били адекватније плаћени“. 
Саговорници су се сагласили да је неопходно успоставити основне критеријуме за унапређење 
педагошког рада у основним и средњим школама. 
Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић рекао је да ће у циљу 
изналажења свеобухватног решења за проблеме просветних радника, одржати консултације и са 
Министарством финансија и Министарством државне управе и локалне самоуправе. 
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Немачка фирма Бросе у Панчеву почела изградњу своје прве фабрике у 
Србији 
Аутор:Бета  

 

Немачка компанија "Бросе" која производи електронику и сензорску технологију за врата 
аутомобила и седишта аутомобила, електромоторе и електронику, почела је данас у Панчеву 
изградњу своје прве фабрике и развојног центра у Србији. 
У фабрици у Панчеву у коју ће уложити 180 милиона евра, 1.100 радника производиће "модуле 
вентилатора за хладјење мотора", за системе управљача и пумпе за уље, као и електроника, а ти 
производи ће се тестирати у развојном центру. 
Производна би требало да почне у јануару наредне године. Полагању камен-темељца 
присуствовао је и председник Србије Александар Вучић који је рекао да је долазак компаније 
Бросе "једна од најбољих ствари која се догодила Србији у последњих 50 година". 
"Ово је једна од фабрика која ће да мења све и не само у Панчеву и Банату, већ и у Београду и 
целој Србији", оценио је он и додао да су у 50 одсто нових аутомобила у свету уградјени делови 
компаније Бросе. 
Додао је да ће извоз фабрике Бросе бити 450 милиона евра годишње, плате радника 750 евра, а 
високообразованих, којих ће бити 41 одсто, 1.500 евра, а касније и до 2.200 евра. 
"Поносан сам што су изабрали Србију. Хвала немачкој влади која подстиче долазака немачких 
инвеститора у Србију", рекао је Вучић. 
Указао је да је данас Немачка најзначајнији послодавац у Србији где намачке компаније 
запошљавају 65.000 људи. 
"Обећавам немачким инвеститорима да се неће погоршавати услови пословања у Србији. 
Напротив, бие све бољи, смањиваћемо порезе и доприносе на плате", најавио је Вучић. 
Републичка дирекција за имовину и Град Панчево потписали су у новембру прошле године 
уговор с компанијом "Бросе" о уступању 23 хектара земљишта у панчевачкој Северној 
индустријској зони. 
"Бросе" има фабрике у 24 земље са 26.000 запослених и промет од 6,2 милијарде евра годишње. 
 
 

Најављена изградња фабрике за производњу каблова у Смедеревској 
Паланци 
Аутор:Бета  

 

Представници општине Смедеревска Паланка и јужнокорејске компаније Кyунгсхин Цаблес 
потписали су Меморандум о разумевању којим је најављена изградња фабрике за производњу 
каблова, вредна око 20 милиона евра, и у којој ће бити запослено најмање 700 људи. 
Како је саопштено из Министарства привреде, фабрика за производњу каблова за систем 
пуњења батерија за електрична возила требало би да почне да се гради у априлу, а производња 
пуним капацитетом планирана је за почетак 2021. године. 
"Велика инвестиција је дошла у Смедеревску Паланку. Задовољство ми је што сам присуствовао 
потписивању меморандума јер он значи минимум 700 радних места, 700 плата, значи сигурну 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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перспективу за бољи и квалитетнији живот у Смедеревској Паланци", навео је министар 
привреде Горан Кнежевић. 
Компанија Кјнугшин Кејблс послује у оквиру Кјунгшин групе и производи електронске 
компоненте за аутомобилску индустрију, првенствено кабловске инсталације за компаније 
попут Хјундаија, Фолксвагена, Форда, БМВ-а, Волвоа и других. 
 

 


