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APOTEKE DA OSTANU POD OKRILjEM GRADA: Savez samostalnih 
sindikata je protiv privatizacije farmacutske ustanove 

B. Borisavljević 
 
"Beograd" 

SAVEZ samostalnih sindikata Beograda se protivi privatizaciji Apoteka "Beograd", čiji je osnivač 
Grad. 

Predstavnici ove sindikalne organizacije su, na nedavno održanoj sednici Socijalno-
ekonomskog saveta Beograda, pokrenuli inicijativu da ova ustanova ostane u javnom 
vlasništvu. 

Kako navode u sindikatu apotekarska ustanova mora ostati deo javnog zdravstvenog sistema i 
garant adekvatnog snabdevanja graĎana lekovima. Najava moguće privatizacije Apoteke 
"Beograd" se pojavila u medijima početkom godine, kada je zamenik gradonačelnika najavio tu  
mogućnost. Sindikalci smatraju da je, verovatno, epidemija virusa korona usporila nameru 
gradskih čelnika, ali da bi do toga moglo doći nakon što se završe procesi privatizacije 
"BeograĎanke" i Sava centra. 

- Videli smo u prethodnom periodu da jačanjem privatnog sektora u zdravstvu zdravlje postaje 
roba - kaže Dragan Todorović, predsednik Saveza samostalnih sindikata Bograda. - Apoteke kao 
deo državnog sistema korektivni su faktor na tržištu lekova, koje rade sa malom maržom i u 
interesu graĎana. Bez javnih apoteka to postaje klasično tržište, sa samo jednim parametrom - 
profit. Ko ima novca, kupiće lek, ko nema, gledaće u izlog!  

Prema mišljenju Todorovića potencijalna privatizacija Apotekae "Beograd" ne znači 
nužno i problem u snabdevanju građana lekovima. Međutim, on podseća da je, pored 
snabdevenosti najširim spektrom lekova, kako na recept, tako i u slobodnoj prodaji, 
Apoteka "Beograd" poznata i po najrazvijenijem sistemu magistralne izrade lekova, 
odnosno posebne izrade lekova za pojedinačne pacijente. 

- Postojeći način izrade nećete naći ni u jednoj privatnoj apoteci - kaže Todorović. - Tržište 
lekovima je stabilno u smislu snabdevenosti. MeĎutim, sigurni smo da će privatizacijom apoteka 
doći i do poskupljenja lekova. Na početku pandemije smo zaštitne maske plaćali 200 dinara, onda 
ih je država ograničila na 120, a danas ih ima po ceni 15 do 20 dinara.  

Da li je došlo do promene stava osnivača po pitanju privatizacije Apoteke "Beograd", nismo 
saznali, jer do zaključenja broja nismo dobili odgovore iz gradske uprave.  

TRADICIJA 
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U sklopu Apoteke "Beograd" nalaze se 124 apoteke u svim beogradskim opštinama, sa više od 
1.000 zaposlenih. Temelji ove farmaceutske ustanove su postavljeni još sredinom 19. veka, a 
osnivačka prava, pa tako i raspolaganje imovinom, 2007. godine su sa Republike prebačena na 
Grad Beograd. Osim prodajnih objekata, Apoteke "Beograd" imaju i dve galenske laboratorije i 
Laboratoriju za ispitivanje i kontrolu. 

DOBRE VESTI ZA GRAĐANE SRBIJE: Stiže povišica plate za 2,2 miliona 
ljudi, nova primanja za najstarije poznata u dinar 

Novosti online 
 
SADA je i sasvim izvesno da pola miliona graĎana zaposlenih u javnom sektoru i oko 1,7 miliona 
penzionera treba da očekuju veća primanja. 

Povišice za penzionere od januarske penzije već je moguće izračunati u dinar, a rast 
plata u javnom sektoru zvanično je najavljeno početkom ove nedelje. Veća primanja 
tako treba da očekuju i najstariji, ali i medicinski radnici, profesori, vojnici, javna 
uprava... 

Sastanci resornih ministarstava i insitucija na temu povećanja plata u javnom sektoru traju već 
neko vreme. Precizne informacije trebalo bi da budu poznate nakon odlaska MMF u Srbiji čija 
misija dolazi 5. oktobra, a nakon toga se očekuje i zvanično saopštenje o tačnom rastu zarada po 
oblastima. 

- Resorne državne institucije i savetodavna tela trenutno rade analize i na osnovu njih će se izaći 
sa procenom o povećanju plata u javnom sektoru. Prvi rezultati o mogućem rastu zarada biće 
poznati do sredine oktobra, a nakon toga i o povećanju po oblastima u okviru javnog sektora - 
navodi naš izvor iz Nemanjine 11. 

Predstavnici Fiskalnog saveta juče su se sastali ministrom finansija Sinišom Malim, 
a govoreći o rastu primanja ocena je da penzije treba da rastu u skladu sa 
"švajcarskom formulom", a plate u skladu sa inflacijom. 

Podsetimo, u novembru 2019. godine zarade u javnom sektoru su povećane u proseku za osam do 
15 odsto. Najveći rast dobile su medicinske sestre i tehničari - 15 odsto, dok su doktori u zdravstvu 
i zaposleni u nauci i kulturi dobili povećanje od po 10 procenata. 

Povišicu od devet odsto dobili su zaposleni u prosveti, sudije, tužioci, zaposleni u sudovima i 
tužilaštvima, kao i radnici u ustanovama socijalne zaštite i pripadnici bezbednosnih službi i snaga. 
Zaposleni u državnoj upravi dobili su povećanje od osam odsto. 

 
Plate svim zdravstvenim radnicima država je ponovo povećala u aprilu ove godine, u jeku 
pandemije korona virusa, i to za 10 procenata. 

Godinu dana ranije, početkom 2019, zaposleni u javnom sektoru dobili su povećanje plata od 
sedam do 12 odsto. Najviše, je pripalo medicinskim sestrama i stomatološkim tehničarima - 12 
procenata, što je u proseku bilo uvećanje za oko 4.000 dinara, dok su lekari i stomatolozi dobili 
povišicu od 10 odsto. 
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Zaposlenima u policiji, vojsci, prosveti i socijalnoj zaštiti pripalo je povećanje od devet procenata, 
a službenicima Poreske i Uprave carina 8,5 procenata. Ostalim zaposlenima u javnom sektoru 
država je uvećala zarade za sedam odsto. 

Veću platu za pet odsto u 2019. dobili su i svi zaposleni u javnim preduzećima.  

Penzije rastu po "švajcarskoj formuli" 

Za 2021. godinu povišice su najavljene i za penzionere, pa će tako januarske penzije biti veće za 
5,9 odsto, na osnovu švajcarske formule. 

Posle povećanja, prosečna penzija će sa sadašnjih 27.769 dinara biti povećana na 29.407 dinara, 
odnosno za 1.638 dinara. 

 
Praktično, od 2021. će umesto 10.000 dinara penzije penzioneri dobijati oko 600 dinara više, dok 
će oni sa najvećim primanjima (iznad 100.000) imati povišicu od najmanje 6.300 dinara.  

Penzioneri čija su mesečna primanja 35.000 dinara treba da računaju na povišicu od oko 2.100 
dinara, a oni sa penzijama od 50.000 dinara na povećanje od 3.000.  

Penzije će u narednoj godini rasti po dogovorenom modelu - švajcarskoj formuli koja 
podrazumeva usklaĎivanje primanja naših najstarijih graĎana sa 50 odsto inflacije i 50 odsto rasta 
prosečne zarade. 

Iz Vlade Srbije je od 2022. godine najavljen novi model koji bi omogućio veći rast. Cilj je, kako su 
više puta najavili iz Nemanjine 11, da prosečna penzije u 2025. godini dostigne nivo od 400 evra. 
U odnosu na trenutnu sumu to bi bilo povećanje za oko 170 evra. 

(Blic) 

 

Protesti radnika Petrohemije zbog neispunjenog dogovora o povišicama 

PANČEVO -  
Tri sindikata HIP Petrohemije danas su započela proteste ispred upravne zgrade te kompanije. Oni 
zahtevaju da im zarade posle 11 godina budu uvećane i da se zaposli nedostajući stručni kadar kako 
proizvodni proces ne bi bio ugrožen.  

Sindikati i poslovodstvo su sredinom godine postigli dogovor o povišici od 20 procenata što je oko 
7,500 dinara u proseku, ali je radna grupa Vlade Srbije odbila ovaj plan, navodi Milan Šušnjar iz 
sindikata „Nezavsnost“ 
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„Obrazloženje je da je Petrohemija prošlu godinu završila negativno i odpočela ovu sa negativnim 
bilansom. A niko nije uzeo u obzir da Perohemija tri godine radi pozitivno, da na računu Petrohemije 
ima 50 miliona evra što što su ovi zaposleni zaradili, i da nema nikakvih smetnji za isplatu i povećanje 
zarada“, rekao je Šušnjar. 

Nezvanično, saglasnost nije dao NIS koji je manjinski akcionar i kome Petrohemija redovno plaća 
sirovinu. Razlog neslaganja nije poznat. 

Prosek zarada u Petrohemiji je oko 50.000 dinara, ali proizvodni radnici dobijaju više zbog toga što 
mnogi rade prekovremeno i do 28 dana mesečno. 

„Mi imamo veliki odliv ljudi, zbog toga što ne mogu da izdrže više. Da bi imao normalnu platu radi 
kao lud. Ne vidi kuću, ne vidi porodicu. I zbog svega toga smo došli do ovog protesta, ocenjuje Branko 
Rašeta, predsednik sindikata „Pravda“. 

Oni koji ne mogu da izdrže taj tempo odlaze u NIS ili druge strane kompanije. 

"Suočeni smo sa problemom da je 60 ljudi otišlo. Visokoobrazovanih, odnosno kvalitetnih ljudi od 
kojih zavisi proces proizvodnje. Mi danas imamo na jednoj sekciji dvoje ljudi koji moraju da rade 24 
sata, jer su troje kolega na bolovanju“, kaže Novica Kocić, predsednik Samostalnog sindikata. 

Radna grupa Vlade ponudila je petrohemičarima umesto većih plata uvećanje toplog obroka za 2,900 
dinara i jednokratnu pomoć od 20.000 dinara. Uz to i da se zaposli 30 novih radnika. Sindikati su 
pristali samo na nova zapošljavanja. A onda je, tvrde iz radne grupe, rečeno da neće biti ni 
zapošljavanja. Protesti će zato biti organizovani svakog radnog dana u 13 časova do daljeg. 

 

 

Sindikati prosvete traže povišice plata u 2021. godini 
 
 
AUTOR: 
FoNet 

Povodom 5. oktobra, Svetskog dana nastavnika, tri reprezentativna prosvetna sindikata 
ocenila su da bi zaposleni u obrazovanju trebalo da dobiju povišice u 2021. godini zbog 
povećane radne opterećenosti i zalaganja koje su pokazali tokom pandemije. 

Organizovanje nastave u školama, uz poštovanje svih mera bezbednosti i predviĎene modele nastave 
tokom septembra, izdržalo je sva iskušenja sa kojima smo se sreli, uz manji broj zaražene dece i 
nastavnika, navode sindikati. 

http://rs.n1info.com/journalist133/FoNet-
http://rs.n1info.com/journalist133/FoNet-
http://rs.n1info.com/journalist133/FoNet-
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Organizacija onlajn nastave iziskuje napore, vreme i angažovanje koje treba dodatno vrednovati, pa je 
potrebno naći načine da se za dodatni rad zaposleni u prosveti nagrade, navodi u saopštenju koje su 
potpisali predstavnici Sindikata obrazovanja Srbije, Sindikata radnika u prosveti Srbije i Granskog 
sindikata prosvete "Nezavisnost". 

"Imajući u vidu zalaganje prosvetnih radnika i povećanu radnu opterećenost za vreme izvoĎenja 
nastave u ovakvim okolnostima, smatramo da vlada i resorno ministarstvo to treba da uzmu u obzir i 
da prilikom usvajanja budžeta za 2021. godinu za zaposlene u prosveti predvide odgovarajuće 
povećanje plata", poručili su predstavnici sindikata. 
 

 

Како без запослења зарадити пензију 

Ако онај ко није никада радио за другога ни имао регистровану делатност уплаћује 
сам себи доприносе најмање 15 година, његова пензија може и да се наследи и да 
буде породична 

 
На питање да ли неко може да се пензионише, а да при томе никада није био запослен код 
послодавца, нити је имао своју делатност – одговор је може. Услов је да је себи по члану 15 
Закона о пензијском и инвалидском осигурању уплаћивао доприносе онолико година колико 
му је потребно да оствари пензију. Минимум 15 година редовне уплате стажа. 

Управо је то случај једног Нишлије који је захваљујући томе што је наследио неколико 
некретнина од чијег је рентирања могао да живи уплаћивао себи новац за пензију. Међутим, 
убеђеност да на овако лаган начин може да се пензионише, пољуљао му је пријатељ који му је 
објаснио да се ова самостална уплата доприноса односи само на попуњавање рупа у стажу, а 
никако не важи за цео радни век. 

Наш читалац се обратио и пензијском фонду и нашем листу, јер верује да има још оних који 
можда и не знају каква права имају. 

На питање шта каже закон, односно може ли неко да оствари старосну пензију, а да никада 
није радио него је цео живот сам себи уплаћивао доприносе, или ипак постоји обавеза да је бар 
за неку годину био пријављен код послодавца, у Фонду за пензијско и инвалидско осигурање 
одговарају да уколико би неко себи самостално уплаћивао доприносе по члану 15 Закона о 
ПИО и тако испунио законом прописане услове, могао би да оствари право на пензију. 

Према одредбама члана 15 Закона о ПИО, лица која нису обавезно осигурана у смислу овог 
закона, односно нису корисници права на пензију могу се укључити у обавезно осигурање и 
обезбедити права из овог осигурања под условима, у обиму и на начин предвиђен овим 
законом. 

На питање да ли таква пензија може сутра да буде и породична, у ПИО кажу да може: 

http://www.politika.rs/
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– Као и у случају корисника из других категорија осигурања (запослени, самосталне 
делатности, пољопривредници), уколико су испуњени сви законом прописани услови и у овом 
случају је могуће да се пензија која је стечена самосталном уплатом доприноса наследи, 
односно буде породична. 

Закон јасно прописује да осигураници који себи уплаћују стаж немају право да раде код другог 
послодавца, пошто није могуће бити осигуран по два основа. Осигурање по члану 15 закона 
аутоматски престаје ако се онај ко је уплаћивао доприносе укључи у осигурање по уговору о 
делу, или другом уговору којим се примају уговорене накнаде. 

Тренутно око 20.000 грађана самостално уплаћује доприносе за пензију. То је за трећину мање 
него пре десетину година, када је велики број радника због приватизације и стечаја остајао без 
посла. 

Стаж могу да уплаћују они којима недостаје неколико година до пензије, али и они који никад 
нису радили. Услов је да су старији од 15 година, с тим да уколико осигураник не уплати 
допринос у року доспећа од шест месеци, губи то право и може поново да га остварити, али 
мора да поднесе нов захтев. 

Основица за уплату стажа је од 35 одсто до петоструког износа просечне зараде у претходној 
години. Осигураници се могу определити за неку од 13 основица. Више од половине оних који 
уплаћују чине то по најнижој основици. 

Очекује се да у овој године тај број и додатно падне, јер има новина које се односе на оне који 
раде за компаније у страним земљама. Они од ове године имају статус као и било која 
самостална делатност, основица за уплату стажа је приход који остварују, с тим да он, као и у 
осталим случајевима, не може бити већи од пет просечних плата у републици. 

Махом је реч о онима који раде преко интернета, обављају програмерске, дизајнерске или 
туристичке послове и на тај начин решавају себи статус и укључују се у обавезно социјално 
осигурање. 

За оне који настављају себи да уплаћују стаж по члану 15 закон јасно каже да се од тренутка 
пријаве може уплатити само 30 дана ретроактивно, плаћа се сваког месеца, а за стицање права 
на пензију без иједног радног дана потребно је уплаћивати најмање 15 година. 

 

Savić: Milion penzionera prima manje od 25.000 dinara mesečno 
 
Položaj penzionera u Srbiji je nepovoljan jer prosečna penzija iznosi 27.769 dinara, a čak milion 
penzionera mesečno prima manje od 25.000 dinara, rekao je predsednik Saveza penzionera Srbije 
Andreja Savić. 
 
Piše: Beta 
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On je u intervuju za portal UGS „Nezavisnost“ podsetio da Srbija ima nešto manje od sedam miliona 
stanovnika, od kojih je 1,7 miliona penzionera, i da je 230.000 ljudi starijih od 65 godina koji nikada 
nisu bili u radnom odnosu i nisu stekli pravo na penziju. 

„Zato se s pravom može konstatovati da je Srbija zemlja starih ljudi“, kazao je Savić. 

Po njegovoj oceni, „u proteklim vremenima nije se domaćinski poslovalo sa Fondom penzijsko-
invalidskog osiguranja, ta sredstva su plasirana u različite državne projekte i investicije u koje je u 
značajnoj meri ušao penzionerski novac“. 

Dodao je da je zbog toga danas isplata penzija veliki teret za državu, jer se za njih izdvaja od 9,5 do 11 
odsto bruto društvenog proizvoda (BDP), odnosno 4,5 do 5 milijardi evra na godišnjem nivou. 

„Nemali broj penzionera izrazio je nezadovoljstvo nakon odluke da se po 100 evra uplati svim 
punoletnim graĎanima“, rekao je Savić i istakao da su tim novcem dobrim delom mogli biti obeštećeni 
penzioneri kojima su ranije smanjene penzije. 

„Teško je reći da li će država vratiti penzionerima oduzet novac“, rekao je Savić i podsetio da se Savez 
penzionera, koji ima oko 650.000 članova, krajem prošle godine tim povodom obratio najznačajnijim 
državnim institucijama. 

Komentarišući odnos prosečne penzije od nepunih 28.000 dinara i prosečne plate veće od 60.000 
dinara, Savić je rekao da je stav Saveza da prosečna penzija ne sme da padne ispod 50 odsto od 
prosečne zarade. 

„Mi smo najnovijim izmenama u okviru tzv. švajcarskog modela podržali izmene zakona da se penzija 
formira prema formuli 50 odsto od rasta zarada, a 50 odsto od rasta inflacije. Odluka i predlog 
Fiskalnog saveta i Ministarstva finansija je da se od 1. januara izvrši uskladjivanje penzija po toj 
formuli. Medjutim, rast zarada je uvek brži nego što to penzije mogu da prate“, ocenio je on. 

Stoga je, kako je naveo, Savez penzionera blagovremeno priložio amadman da se u zakon unese i ta 
odredba da se po automatizmu radi uskladjivanje ako penzija sklizne ispod 50 odsto od prosečne 
zarade. 

„To tada nije prošlo, ali sada vidimo da je ta ideja u osnovi prihvaćena, tako da očekujemo da će nakon 
konstituisanja nove vlade ovo pitanje do kraja godine biti rešeno“, kazao je predsednik Saveza 
penzionera. 

Na pitanje kako objasniti da većina penzionera revnosno glasa za stranke na vlasti iako je od 750.000 
njih oduzeto skoro milijardu evra, dok milion njih živi u siromaštvu, Savić je rekao da „kod 1.700.000 
penzionera imamo različitu ideološku i političku obojenost“, te da Savez penzionera nastoji da se 
poboljša kvalitet njihovog života i da ne ulazi mnogo u njihovu političku pripadnost. 

„Poslednjih godina došlo je do krize u odnosima izmeĎu Saveza penzionera Srbije i Partije ujedinjenih 
penzionera Srbije, iako je naša organizacija jedan od osnivača PUPS-a. Ta saradnja nije bila ni 
blagovremena ni kvalitetna, tako da je došlo do gubitka poverenja u ljude koji vode politiku te 
stranke“, ukazao je Savić. 
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Dodao je da smatra da odnos Saveza penzionera i PUPS-a mora da bude kooperativan, „jer ako smo 
nešto stvorili ne bi bilo u redu da se lako odreknemo jednog tako važnog i izuzetno moćnog 
instrumenta političkog zastupanja penzionera“. 

„Mi smo u tim najnovijim aktivnostima pokušali da naĎemo modalitete buduće saradnje i od njih 
zavisi kakva će biti naša strateška organizacija“, rekao je Savić. 

Andreja Savić je za predsednika Saveza penzionera izabran u aprilu prošle godine, a javnosti je poznat 
i kao nekadašnji direktor Bezbednosno-informativne agencije (BIA). 

 

 


