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Опет судови удруженог рада?
Аутори: В. Ц. СПАСОЈЕВИЋ, Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА
О оснивању судова за радне спорове одлучиваће се у склопу уставних промена.
Јефтиније њихово увођење него многобројна мрежа институција и агенција
ИНИЦИЈАТИВА бившег министра рада Александра Вулина, коју су својевремено подржали
готово сви синдикати, да Србија добије посебне судове за радне спорове, највероватније ће
бити размотрена у оквиру измена Устава, потврђено је, за "Новости", у Министарству правде.
На питање да ли има шансе да наша земља ускоро добије овакве специјализоване судове, као
што су у бившој Југославији били судови удруженог рада, у Министарству су кратко
одговорили:
- У склопу уставних промена, усклађиваће се и закони који уређују правосуђе, па ће се том
приликом разматрати и иницијативе о надлежности судова.
Поменута иницијатива је поднета пре годину дана, јер спорови који су у закону дефинисани
као хитни, у нашој земљи трају по пет и више година. Прошле године су пред основним
судовима вођена 73.423 радна спора, од којих је више од 1.500 било старо између пет и 10
година, а 234 старије од деценије. Један од разлога зашто је тако, осим повећаног прилива,
јесте и релативно мали број судија које се баве овом материјом (285). Они најчешће, осим у
радним, пресуђују и у свим другим врстама парница, што значи да годишње могу да закажу тек
од три до четири рочишта у једном предмету. Самим тим крши се начело хитности, које
прописује закон.
Нада Новаковић, научни сарадник у Институту друштвених наука, сматра да је Агенција за
мирно решавање спорова при органима извршне власти финансијски, материјално, кадровски,
али и политички у подређеном положају и да има основа да се сумња у њену "независност".
- Много боље, делотворније и у стварности доказано решење је да, поред таквих тела, држава
има и специјализоване судове за радне спорове - каже наша саговорница. - Они свакако нису
посебна одељења при постојећим судовима. У развијеном свету то су баш специјализовани
судови, који у кратком року оцењују, рецимо, законитост штрајка и брзо доприносе решавању
спорова између незадовољних радника и послодаваца. Постојећа агенција и инспекција рада
немају такав домет нити надлежности.
Новаковићева наводи да је ширење мреже инспекција код нас пре свега недовољно ефикасно
решење за крупне мањкавости права које регулише спорове настале у предузећу, између
власника и најамних радника. Према њеном мишљењу, мање кошта формирање специјалног
суда за радне спорове него вишеструко бројнија мрежа институција и агенција, којима се даје
улога за коју се унапред зна да не решава проблем из корена.
Једини циљ иницијативе био је скраћење радних спорова који су предуго трајали иако их је
закон ограничавао на годину дана. Став министра Вулина био је да инспекција не може да
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арбитрира и да радници чекају по две године судску пресуду. Међутим, све то није било
једноставно и преко ноћи променити. Неопходно је успоставити законску регулативу, обучити
судије и успоставити мрежу судова.
ОТКАЗИ, ДУГОВИ...
СУДОВИ рада би требало да решавају спорове поводом отказа, за утврђивање постојања радног
односа, поводом неисплаћених зарада или ускраћивања права на одморе или одсуства. Овим
би се обезбедило да судије судова рада, бавећи се искључиво радним споровима и
унапређивањем у тој области, стекну значајно искуство, да усагласе праксу и да брже и
ефикасније решавају радне спорове.

Пензије расту 7,2 одсто!
Аутор: Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА
После три године пензионерске штедње у корист државе, Влада Србије донела
одлуку којом се укида закон о привременом умањењу примања из 2014. године
ПОСЛЕ више од три године Влада Србије одлучила је да укине Закон о привременом умањењу
пензија донет у новембру 2014. године. То значи, да ће чекови свим пензионерима бити
враћени на ниво пре умањења, уз одређену повишицу у односу на 2014. До краја године,
односно, када се укине Закон и реализују повишице, примања најстаријих ће бити повећана у
просеку за 7,2 одсто, како тврде у Влади Србије.
Повишица, како је данас најавио председник Републике Србије Александар Вучић, стиже
највероватније у новембру или најкасније у јануару 2019. године. Са овим мерама, рачунајући и
досадашња повећања у три наврата, пензије ће у 2019. бити у просеку 11,3 одсто више у односу
на период из 2014. године, пре спровођења мера фискалне консолидације.
Укидањем Закона биће повећане пензије свима који имају примања изнад 25.000 динара, док
ће оне које нису биле смањене бити повећане за пет одсто. Спровођењем ове мере за највећи
број пензионера, њих око милион са примањима нижим од 25.000, пензије ће бити веће за 13,3
одсто у односу на 2014. годину.
Обраћајући се грађанима са градилишта моста преко Саве и Колубаре, код Обреновца на аутопуту ка Црној Гори, председник Вучић је нагласио да је одлука донета заједнички са Владом
Србије и да је заснована на економским параметрима, али је рекао да је истовремено и
политичка. Вучић је истакао да је са одлуком сагласна и премијерка Ана Брнабић и да ће њоме
и ММФ тиме бити задовољан.
ВЕЋЕ ПЕНЗИЈЕ СЕ ВРАЋАЈУ НА СТАРОСВИ пензионери су досадашњим повећањима добили
7,90 одсто, каже за "Новости" Милан Ненадић, председник Савеза удружења пензионера
Војводине. - Први пут 1,25 процената, затим 1,5 и на крају још пет одсто. Најсиромашнији ће
сада добити нешто више него што им је било умањено, док ће они са вишим чековима само
бити враћени на стање пре умањења. Свакако да је добра вест што ће крајем године престати да
важи поменути пропис.
Према Вучићевим речима, сви они који су имали пензије веће од 37.000 динара осетиће
значајно повећање у односу на 2014. годину. То значи, да ће пензионери који су примали
50.000 сада добијати за 9,1 одсто више, односно њихов чек у 2018. износиће 54.541 динар. На
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списку Фонда ПИО налази се 1.771.000 пензионера, а од тог броја чак њих 1.191.000 имају
месечно до 30.000 динара.
- Укидањем Закона њихово повећање износило би свега 2,8 одсто, те смо одлучили да им се
додатно повећа износ за још пет процената - рекао је Вучић. - Укупно увећање за
најсиромашније кретаће се од 10,4 до 13,3 одсто. Најмање, односно 10,4 одсто добиће они са
30.000 динара месечно, а највише, односно 13,3 процента пензионери који су примали 25.000
динара. То значи, да ће онај ко има нижу пензију имати веће повећање. Најмање ће добити
пензионери са чеком од 120.000, њихов проценат увећања износиће 8,4 у односу на 2014.
годину, што значи да ће убудуће примати 131.076 динара.
У поређењу са примањима у 2018. години, како је рекао Вучић, пензионери ће после укидања
Закона имати пензије веће од 5 до 25 одсто. Он је подсетио да је пре три године донет Закон о
привременом смањењу пензија, јер је Србија била пред банкротом.
- То није била ароганција, то ми је била најтежа одлука и морала је да буде донесена да бисмо
имали за пензије и плате и да би Србија опстала - казао је он. - И плате ће бити знатно
повећане. Просечна плата у марту је била 419 евра и биће већа после новог повећања
минималне зараде. Надамо се да ће и приватници моћи да прате повећање зарада у јавном
сектору.
Вучић је истакао да се до одлуке о укидању Закона дошло захваљујући економским
резултатима и стрпљењу пензионера, који су, каже, својом снагом извукли Србију из кризе.
Фискални савет данас је подржао укидање привремених кризних закона којима су смањене
пензије, а њихов члан Никола Алтипармаков је најавио да ће то тело коментарисати конкретна
решење за повећање пензија када буде достављен званични нацрт закона.
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Он је истакао да је Фискални савет још у септембру позвао на укидање Закона о привременом
смањењу пензија.
- С озбиром на то да је фискална криза иза нас, ми подржавамо укидање кризних мера, а о
конкретним решењима моћи ћемо да коментаришемо тек када будемо видели званичан нацрт
закона који нам буде достављен - рекао је Алтипармаков.
СУФИЦИТ
После три и по године суфицит у буџету је 9,4 милијарде динара, што је 47,1 милијарду бољи
резултат од планираног. Прошла година је завршена са суфицитом од 33,9 милијарди динара и
очекује се одличан резултат ове године, док је јавни дуг смањен са 74,7 одсто 2015. на 59,9 одсто
ове године.
ПУПС ПОДРЖАВА УКИДАЊЕ ЗАКОНА
Подржавамо заједничку одлуку председника Вучића и премијерке Брнабић да буде укинут
Закон о привременом смањењу пензија, као и најаву да, већ од јесени или, најкасније, од
почетка 2019, осетно повећање својих пензија могу да очекују сви пензионери, а процентуално
највише управо они са најмањих пензијама који ће имати за 13,3 одсто већу пензију у односу на
2014. годину, саопштила је Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС).
- Ово је још једна потврда да је подршка ове партије и најстаријих суграђана мерама фискалне
консолидације Владе Србије била храбар, несебичан и државно одговоран потез
пензионеракоји је не само био једини излаз из потенцијалног банкрота, а који је крајем 2014.
године претио буџету Србије, него и прави пут за достизање одрживог раста српске економије стоји у саопштењу.
Да би пензије постале дугорочно одрживе, неопходне су реформе пензионог система Србије,
због чега је ПУПС већ иницирао општедруштвени дијалог са свим релевантним чиниоцима
друштвеног и политичког живота ради решавања питања будућности, како садашњих тако и
свих будућих пензионера.
ДРОБЊАК МОЖЕ ДА ПОПИЈЕ 20 ЧАШИЦА
ПРЕДСЕДНИК Вучић је захвалио премијерки Ани Брнабић, министарки Зорани Михајловић и
Зорану Бабићу из "Коридора", који, како је рекао, врло добро ради посао, али и Зорану
Дробњаку из "Путева Србије", за којег је, у шали, казао да воли да попије коју чашицу више,
али да добро ради.
- Дробњак је домаћин из Чачка који може да попије и 20 чашица а да не буде пијан - рекао је
Вучић.

Кркобабић: Реформа пензионог система да се криза не понови
Извор: Танјуг
Председник партије уједињених пензионера (ПУПС) Милан Кркобабић изјавио је
данас да је најављено повећање пензија важна политичка одлука и резултат
повољних економских параметара
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Председник партије уједињених пензионера (ПУПС) Милан Кркобабић изјавио је данас да је
најављено повећање пензија важна политичка одлука и резултат повољних економских
параметара, оценивши да је реформа пензијског система неопходна како се криза са пензијама
не би поновила.
"Председник је ту био врло јасан. Економски параметри су дозволили повећање, али битна је и
политичка одлука, јер се ради о 1.700.000 људи и морамо да имамо консензус око тога", рекао
је Кркобабић за РТС.
Он је изразио очекивање да ће пензије бити повећане у новембру ако, како каже, финансије то
буду дозволиле, или најкасније почетком следеће године.
ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ: Само парницом до одузетих износа пензија
Коментаришући најаву председника Србије да ће пензије бити повећане свим категоријама
пензионера, Кркобабић је нагласио да сви пензионери треба да буду задовољни и да будуће
генерације треба да извуку поуку да проблеме са финансијама, како каже, не могу да решавају
само најстарији.
"Ово је поука и за оне који сада раде и носе економију ове земље, на њима је одговорност.
Најстарији су дали огроман допринос, морамо да им будемо захвални, али то мора да остане у
историји", истакао је председник ПУПС-а.
Упитан да ли је после одлуке о укидању Закона о привременом смањењу пензија неопходна
реформа пензионог система, Кркобабић је истакао да је неопходно системско решење и да
постоји реална опасност да се понови ситуација из 2014. године.
"Број пензионера се повећава, долазе на ред генерације од 1947-56. године, а смањује се број
радно активних. Зато је нужно да се уђе у озбиљну реформу система пензијско инвалидског
осигурања", сматра Кркобабић.
Како каже, у тој реформи треба да учествују најкомпетенији - политичке партије, стручна
јавност, удружења пензионера, синдикати...
На питање да ли су кључни фактори заинтересовани да се укључе у решавање тог питања,
председник ПУПС-а каже да као друштво нисмо свесни ситуације у којој се налазимо.
"Ми чекамо и кад упаднемо у проблем, покушавамо да се вадимо. Морамо да идемо у сусрет
догађајима. Ово је за пензионере добро и не треба да брину за пензије, али не треба ни да се
баве економским анализама. Они су то одрадили и пензије морају да буду редовне и сигурне",
нагласио је Кркобабић.
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У коверти сада 418 евра
Аутор: М. Н. С.
Просечна нето плата за март ове године вредела је 418 евра, а у истом месецу 2017.
године је била 386 евра
МАРТОВСКА просечна коверта ове године била је за 32 евра "тежа" него пре тачно годину
дана. Просечна нето плата за март ове године вредела је 418 евра, а у истом месецу 2017. године
је била 386 евра.
Најновији статистички подаци показују да је просечна нето плата у Србији за март 2018. године
износила 49.400 динара, док је просечна бруто зарада "тежила" 68.251 динар.
- У односу на фебруар, просечна бруто и нето зарада за март номинално су веће за 3,3 одсто, а
реално за 3,2 процента - саопштио је Републички завод за статистику.
- На годишњем нивоу, мартовска нето плата је порасла за 3,4 посто номинално, а за два одсто
реално, док је бруто зарада номинално већа за 2,9, а реално за 1,5 процената.
Просечно су запослени у радном односу за март добили 49.697 динара, а они ангажовани ван
радног односа зарадили су 33.331 динар. У предузећима је мартовски просек 52.329 динара, док
су предузетници и они који код њих раде за тај месец добили по 26.714 динара. Мартовска
зарада у јавном сектору је била вредна 55.272 динара, а ван јавног сектора 46.406 динара.
Најниже плате у марту су примили запослени у Јаббланичком округу. Они су примили
просечно 39.023 динара. Нешто веће зараде подељене су у Топличком округу, где је просек био
40.249 динара. У Пчињском је просек био 41.381, а у Нишавском 44.310 динара.

Упорни оружари
Аутор: М. ЂОШОВИЋ
Настављен генерални штрајк у "Заставиној" фабрици у Крагујевцу
ШТРАЈКАЧКИ одбор синдиката “Заставине” Фабрике оружја је и након преговора са
надлежнима у Министарству одбране одлучио да се настави генерални штрајк у кругу
предузећа.
Засад је једино извесно да ће запосленима до краја маја бити исплаћен бонус од по 10.000
динара, те да ће Инспекција рада ускоро идентификовати места на којима услови рада
угрожавају здравље запослених.
Штрајкачи, иначе, траже да се фабрика изузме из приватизације, да се зараде не умањују за
десет одсто, те да се бонус од 15.000 динара и регрес исплате до 20. јула. Затражена је и оставка
генералног директора, уз побољшање услова рада, пуна упосленост фабричких капацитета...
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Оволико би требало да зарађујете током радног века да бисте имали
максималну пензију од 132.000 ДИНАРА
Ауторка: Данијела Нишавић/ Р А С С Р Б И Ј А
Да би могли да рачунате на пензију од 132.065 динара, што је тренутно највећи износ који
прима свега 17 пензионера у Србији ваша зарада морала би да буде скоро четири пута већа од
просечне. Односно да сваки месец примате 177.246 динара нето зараде, и тако 45 година.
Финансијски мир у старости, према рачуницама Фонда ПИО показују да високе износе плата и
то неколико пута већих од просечих морате да имате у континуитету и то четири и по деценије.
За пензију од 132.065 динара, потребно је да зарађујете од 177.246 динара, нето. А то су плате
менаџера, директора и ИТ инжењера.Т О : Г О Р А Н С Р Д А Н О В /
- Да би обвезник стекао услов за износ пензије од 132.065,01 динара потребно је да зарађује бар
3,8 пута више у односу на просечну годишњу зараду у Републици Србији за свих 45 година
стажа односно да лични коефицијент осигураника износи 3,8 - кажу за "Блиц" у Фонд ПИО.
Просечна годишња зарада за 2017. годину износи 791.712 динара. На примеру зараде за 2017.
добија се 3.008.506 динара бруто, што је месечно 250.708 динара. То подразумева месечну нето
зараду од 177.246 динара, да би вам пензија била 132.065 динара.
Ко прима оволику зараду у Србији?
Према статистици, највеће зараде су запослених у ваздушном саобраћају, рачунарском
програмирању и консултантским делатностима, у производњи кокса и деривата нафте,
управљачким делатностима и саветовању, услужним делатностима у рударству, рекламирању и
истраживању тржишта, експолоатацији сирове нафте и природног гаса и производњи
дуванских производа.
Три модела - "врућа тема"
Пензије у Србији су након привременог смањења у 2014. години врућа тема. Тренутно су у
фокусу три модела која се односе на примања најстаријих и њихово увећање. Од 1,7 милиона
пензионера, чак 765.003 пензионера у Србији, уколико повећање буде осам одсто, а о чему се
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највише и говорило, могу да рачунају да ће добити од 1.600 до 3.721 динар више од садашњег
износа..
Председник Србије Александар Вучић највио је повећање пензија до краја године, а у оптицају
су три могућа сценарија. По првом сценарију је предвиђена повишица од осам одсто. То значи
да би просечна пензија која тренутно износи 24.979 динара могла да буде већа за 1.998 динара.
Други сценарио да се Закон о привременом умањењу пензија укине фазно. У првој години
укидања пензионерима који имају више од 25.000 вратила би се половина од узетог износа из
пензионог решења. Уз то повишица од 5,5 одсто следовала би њима и свим осталим
пензионерима.
Трећи сценарио значио би потпуно укидање закона, а у том случају све пензије би могле да се
повећају линеарно за три одсто.

Вучић: Укидамо Закон о привременом смањењу пензија, повећање и
до 25 ОДСТО / Т А Њ УГ
Закон о привременом смањењу пензија се укида, изјавио је данас председник Србије
Александар Вучић и најавио да ће укупно увећање пензија износити између пет и 25 одсто, а у
односу на 2014. годину између 8,4 и 13,3 одсто.
- Данима и недељама смо радили на овоме. Пре четири године смо донели закон о пензијама
јер је Србија била пред банкротом. То је за нас била најтежа одлука. Данас не постоје никакви
избори, никакви изазови, али захваљујући стрпљењу и вери пензионера, који су дали највећи
допринос за бољи живот, заслужили су добре ствари - рекао је Вучић представљајући план за
повећање пензија.
Са људима из ММФ-а и Министарства финансија донели смо одлуку да се укине Закон о
привременом смањивању пензија, додао је он и појаснио како ће то у пракси изгледати.
- Рецимо, онај ко је примао 50.000 пензију 2014. године имаће после ове одлуке укупно
повећање у односу на 2014. 9,1 одсто и примаће више до 54.000 динара. За најсиромашније
пензионере предвиђено је додатно повећање за пет одсто, чиме ће повећање за њих у односу на
2014. годину бити између 10,4 и 13,3 одсто - рекао је Вучић.
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Он је навео да ће укупно увећање пензија износити између пет и 25 одсто, а у односу на 2014.
годину између 8,4 и 13,3 одсто.
- Сви који су имали пензије веће од 37.000 динара, а који су у 2018. примали нешто мање него
2014. имаће значајно више него пре 2014. године. Ко је примао 50.000 динара 2014. имаће
укупно повећање 9,1 одсто и 54.541 динара - рекао је председник Србије.
Он је навео да је највећи проблем био са 1.191.000 пензионера који примају до 30.000 динара,
јер би они само укидањем закона добили повећање само од 2,8 одсто, и да је зато одлучено да
њима пензије буду повећане за додатних пет одсто.
- Зато ће они имати укупно повећање у односу на 2014. годину између 10,4 одсто и 13,3 одсто.
Они који примају до 25.000 динара имаће 10,4 одсто, а они преко 30.000 динара 13,3 одсто.
Најмањи проценат увећања имају они који имају пензију 120.000 динара и то 8,4 одсто у
односу на 2014. годину, и којима ће пензија после повећања бити 130.076 динара - навео је
председник Србије.
Како је навео, нада се да ће ово повећање бити уведено од новембра, а ако не тада, од наредне
године сасвим сигурно.
Како је рекао, тек ће се разговарати о платама и њиховом повећању.
Укидање Закона о привременом смањењу пензија је основа плана за повећање пензија који су
председник Србије Александар Вучић и премијерка Ана Брнабић представили данас. Тим
планом, како је Вучић најавио синоћ, сви ће имати разлога да буду задовољни, па и они са
високим пензијама.Р Е Е Н С Х О Т
- Ми смо пре коју годину били пред банкротом, а чак 59 одсто пензија је исплаћивано из
буџета. Данас су дотације за пензије 31 одсто, скоро дупло мање, а то смо успели захваљујући
фабрикама које отварамо. Ако наставимо овако, пензионери и следеће године могу да очекују
повећање. Да ли је то пуно, није, али јесте нешто. Пробаћемо и да, као и прошле године, пред
крај ове обезбедимо и једнократну помоћ за њих јер је време разних прослава, да могу да
обезбеде нешто лепо за себе, спреме трпезу... - рекао је Вучић.
Како је, на заједничкој конференцији за новинаре са известиоцем ЕП за Србију Дејвидом
Мекалистером рекао, то се успело захваљујући тешким реформама у које многи нису веровали,
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за које су се многи смејали, неки и подсмевали "а сада када резултати долазе онда људи виде да
се рад исплатио и да се тежак рад увек исплати и донесе најбоље резултзате".
Обилазак деонице ауто-пута
Председник Србије Александар Вучић и председница Владе Ана Брнабић обишли су данас
радове на изградњи моста преко Саве и Колубаре на деоници од Сурчина до Обреновца. Ради
се о мосту који се налази на деоници ауто-пута Е-763.
Са председником и премијерком радове су обишли и министарка грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре Зорана Михајловић, као и амбасадор НР Кине у Србији Ли Манчанг.

ПОВЕЋАЊЕ ПЕНЗИЈА Николић: Враћа се ред у пензиони систем;
ПСГ: Узимање од пензионера било неуставно
Извор: Танјуг
Најава укидања Закона о привременом смањењу пензија је добар потез којим се враћа ред у
наш пензиони систем, каже еономиста Горан Николић.
Коментаришући и најављено повећање пензија свим пензионерима за 8,4 до 13,3 одсто у
односу на ниво пре смањења 2014. године, Николилић је рекао да је ситуација у буџету добра и
да државна каса може да поднесе то повећање.
- На неки начин, враћа се ред у наш пензиони систем, дакле бодовни систем какав је наш и
какав је, на пример, немачки, заснива се на томе да ви током радног века скупите одређени
број бодова, који се касније множи са вредношћу бода, и ви на основу тога примате пензије рекао је Николић, који је навео да се укидањем овог Закона ствари враћају у нормалу, и да
свако може да очекује да има пензују у складу са радним стажом.
Каже да би у противном имали две лоше последице: дестимулисање људи да имају веће
пензионе доприносе пошто то није довољно награђено у њиховом пензионерском животу, а
друга ствар је могућа тужба која би могла да уследи да ова мера није донета, и која би могла
државу да кошта до милијарду евра зато што би на неки начин наставили да угрожавате
структуру пензионог система, то јест његову законску основу.
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ПУПС: Заслужено повећање пензија
Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС) саопштила је данас да подржава укидање
Закона о привременом смањењу пензија. ПУПС истиче да је ово још једна потврда да је
подршка ове партије и најстаријих суграђана мерама фискалне консолидације Владе Србије
била, како се наводи, "храбар, несебичан и државно-одговоран потез пензионера који је не
само био једини излаз из потенцијалног банкрота који је крајем 2014. године претио буџету
Србије, него и прави пут за достизање одрживог раста српске економије".
Та странка сматра и да је потребно што пре извршити реформе пензионог система како би
пензије постале дугорочно одрживе и напомиње да је већ иницирала друштвени дијалог о
томе.
ПСГ: Прекршен Устав
Покрет слободних грађана (ПСГ) Саше Јанковића с друге стране оцењује да је Александар
Вучић као председник владе 2014. године пензионерима прво неуставно умањио пензије,
прекршио њихова права и погазио уставност Србије, а сада поново крши Устав јер, уместо
Владе и Скупштине, он самовољно, мимо овлашћења председника Републике, одлучује и
саопштава да закон којим је то урадио престаје да важи.

Вучић: Укида се Закон о привременом смањењу пензија
Биће укинут Закон о привременом смањењу прензија из 2014., што ће донети повећање
пензија од 10,4 до 13,3 одсто, саопштио је председник Србије Александар Вучић на
градилишту
мостаСрбије/Слободан
преко Саве и Колубаре,
преноси Фонет.
Фото: Фонет/Влада
Миљевић
Вучић рекао је да је држава одлучила да, поменути закон укине захваљујући економским
резултатима и стрпљењу пензионера.
Александар Вучић је рекао да су он и премијерка Ана Брнабић имали „не лаке разговоре са
ММФ-ом“ по питању Закона. Како каже, одлука да се 2014. смање пензије била је за њега
„најтежа политичка одлука“ али је то морало да се уради „да бисмо преживели“.
„То смо урадили јер је Србија била пред банкротом, а не због бахатости. До тога смо дошли због
неодоговорности оних који који су земљу одвели у пропаст“, изјавио је Вучић а преноси РТС.
Вучић је навео примере како би било јасније колике ће пензије сада бити.
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„То значи да сви који су имали преко 37.000, а који су у последњој 2018. години примили
нешто мање него 2014, сви ће имати значајно више него пре 2014. године“, рекао је Вучић.
Онај ко је примао пензију рецимо 50.000 динара 2014. године имаће после ове одлуке укупно
повећање у односу на 2014. годину 9,1 одсто и износиће 54.541 динар, навео је Вучић.
Истакао је да је највећи проблем био однос према пензионерима који примају до 30.000 којих
је укупно 1.191.000.
„Имамо укупно 1.717.000 пензионера, а 1.191.000 пензионера прима до 30.000, јер применом
овог закона њихово повећање пензија би износило свега 2,8 одсто. Ми смо донели одлуку да
пре свега тим најсиромашнијим пензионерима поново као држава повећамо за додатних пет
одсто што би значило да они имају повећање између 10,4 и 13,3 одсто у односу на 2014. годину“,
објаснио је Вучић. Што је нижа пензија утолико је већи проценат повећања, додао је
председник.
„Дакле они до 25.000 динара имаће 13,3 одсто увећање у односу на 2014. годину, они којима је
30.000 имаће 10,4 одсто“, објаснио је председник.
Најмањи проценат увећања, али значајно увећање, имаће они који имају пензију 120.000
динара – они ће имати проценат увећања 8,4 одсто у осносу на 2014. годину, указао је Вучић.
„Не постоји више ниједан пензионер који има приближно исту пензију као 2014. године, већ
најмање за 8,4 одсто више до 13,3 одсто више“, истиче Вучић. Нагласио је да мисли да је то
велика и важна вест.
„Ако Влада буде могла да са тим крене још од новембра, ја бих волео да то крене још ове године
да не чекамо следећу годину“, нагласио је Вучић. Како каже, одлука да се 2014. смање пензије
била је за њега „најтежа политичка одлука“ али је то морало да се уради „да бисмо преживели“.
„То смо урадили јер је Србија била пред банкротом, а не због бахатости. До тога смо дошли због
неодоговорности оних који који су земљу одвели у пропаст“, каже председник. Вучић истиче да
се до одлуке о укидању Закона дошло захваљујући економским резултатима и стрпљуњу
пензионера, који су, каже, својом снагом извукли Србију из кризе.
„Ти храбри људи су дали свој највећи допринос за бољу будућност деце и Србије“, напоменуо је
председник.
Влада Србије: Крајем године усвојање предлога о укидања Закона о привременом
утврђивању начине исплате пензија
У саопштењу се наводи да се том одлуком укидају мере смањења пензија донете крајем 2014.
године, када се Србија суочавала са тешким финансијским проблемима и била близу банкрота,
након чега је започета фискална консолидација. Укидањем Закона биће повећане пензије
свима који имају примања изнад 25.000 динара, док ће пензије које нису биле смањене 2014.
бити повећане за пет одсто, навела је Влада.
Додаје се да ће спровођењем те мере за највећи број пензионера, њих око један милион са
примањима мањим од 25.000 динара, пензије бити веће за 13,3 одсто у односу на 2014. годину.
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До краја године, односно када се укине Закон и реализују повишице, пензије у Србији ће бити
повећане у просеку за 7,2 одсто. Са тим мерама пензије ће у 2019. бити 11,3 одсто више у односу
на период из 2014. године, пре спровођења мера фискалне консолидације. „Претходна и ова
влада показале су одговорност и уз реформе које су спроведене, а за које су добиле признање од
ММФ и Светске банке, остварен је суфицит у буџету и стабилност јавних финансија“, пише у
саопштењу.
Захваљујући изузетним резултатима спроведених реформи пензије су, истиче се, повећаване
три пута у последње три године, укупно осам одсто. Влада је навела да су повећање у
претходном периоду, као и планирана повећања заснована на резултатима и на економским
критеријумима, чиме се осигурава дугорочна одрживост и стабилност буџета. Суфицит у буџету
на данашњи дан је 9,4 милијарди динара, што је 47,1 милијарди динара бољи резултат од
планираног.
Прошла година завршена је са суфицитом од 33,9 милијарди динара, навела је Влада и додала
да очекује одличан резултат ове године, наводећи да је јавни дуг смањен са 74,7 одсто 2015. на
59,9 одсто ове године. У саопштењу се истиче да ће Влада Србије наставити да води предвидиву
фискалну политику и да спроводи економске реформе у циљу одржавања дугорочне
макроекономске стабилности и побољшања стандарда живота грађана.
Влада Србије додала је да је захвална најстаријим суграђанима на подршци реформама и
помоћи да се прође тежак пут до суфицита у буџету и стабилних јавних финансија које дају
основ за инвестирање у инфраструктуру, болнице, школе и унапређење услова живота за све
наше грађане.

Председник Србије Александар Вучић попустио пред захтевима Међународног монетарног
фонда

Најмање пензије ће расти најмање, а највеће највише
Свим пензионерима у Србији пензије ће бити повећане након што у новембру, а најкасније до
краја године, буде укинут Закон о привременом смањењу пензија из 2014, најавио је јуче
председник
Фото: ВладаСрбије
СрбијеАлександар
/ Слободан Вучић.
Миљевић
Ако се упореди са примањима која тренутно имају, пензионерима ће пензије након укидања
Закона бити повећане између пет и 25 одсто. Међутим, у односу на 2014. годину то повећање ће
бити између 8,4 и 13,3 одсто.
Вучић јуче није обелоданио како ће се пензије повећавати, а ту формулу нисмо успели да
добијемо ни у кабинету премијерке Ане Брнабић ни у Министарству финансија, међутим, из
председниковог говора јасно је да ће убедљиво највеће повећање добити они који примају
највише пензије, док ће најмање повећање добити они са најмањим пензијама. Конкретно то
значи да ће пензионери који су примали 25.000 динара пре 2014, а који тренутно примају
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26.975 динара, сада добити повишицу од пет одсто, што ће им пензију повећати на 28.323
динара.
С друге стране, пензионери који су пре смањивања имали 120.000 динара, а који сада примају
104.640 динара, добиће повишицу од нешто више од 24 процента, чиме ће им пензија скочити
на 130.076 динара.
Тиме је Вучић поклекао пред захтевима Међународног монетарног фонда да се однос у висини
пензија врати на ниво који је постојао пре смањивања 2014. године, иако је пре само недељу
дана оптуживао ММФ да тражи да се „пензионерима који имају преко 50.000 динара
драстично повећају пензије“.
Из цифара које је председник насумично набрајао није јасно да ли ће сада паритет бити у
потпуности успостављен или ће бити потребно да и 2020. године још једном велике пензије
буду повећане за већи проценат него мале да би се тај однос вратио на ниво који одговара
доприносима које су пензионери уплаћивали током радног века.
Занимљиво је да је председник покушао да јавности представи како ће најмање повећање
добити они са највишим пензијама, поредећи њихове будуће пензије са њиховим пензијама
пре смањења 2014. године. Тако произилази (и то је тачно) да ће они који су примали
поменутих 120.000 динара пре смањења, сада имати само 8,4 одсто већу пензију него тада
(према 13,3 одсто колико ће добити они са пензијама испод 25.000 динара). Али, управо тим
људима су пензије највише и смањиване, тако да ће, да би се дошло до тих 8,4 одсто у односу на
2014, влада морати да им садашње пензије подигне за чак 24,3 процента, што председник није
поменуо.
Вучић је најавио да ће пензије до 25.000 динара бити увећане за 13,3 одсто у односу на 2014.
годину, а оне од 30.000 за 10,4 одсто. Највећи проблем био је, како је рекао, са 1,1 милиона
пензионера који примају до 30.000 динара, јер би они само укидањем закона добили повећање
од 2,8 одсто, и да је зато одлучено да се њима поново повећају пензије за додатних пет одсто.
Члан Фискалног савета Никола Алтипармаков за Данас каже да Фискални савет подржава
укидање Закона, али да више од тога не желе да коментаришу док не виде конкретну рачуницу.
С друге стране, професор Економског факултета Љубодраг Савић каже да постоје два тумачења
и да он у овом тренутку не зна шта је тачно.
– Остало је недоречено да ли се ово повећање о коме говоре односи на 2014, ако се односи онда
не разумем, и зато могу само да коментаришем уз претпоставку. Ако су пензије враћене у стање
пре 2014. као да се ништа није десило и да се ово повећање односи на то онда је то у реду. А ако
није, па опет имамо повећања некоме мање, некоме више, при чему се не разуме ко је добио
више а ко мање, то не могу да разумем до краја – истиче Савић.
Ако је повећање у односу на 2014. између како је најављено осам и 13 одсто, Савић поставља
питање како су онда високе пензије које су у старту смањене за 25 одсто враћене на ниво из
2014. године. Поздравља одлуку Фискалног савета, како каже, али он има проблем и са
укидањем Закона.
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– Нема шта да се укида Закон. Он је требало да престане да важи оног тренутка до када је био
орочен, а то је децембар прошле године. Осим тога, и тај став да ће бити укинут до новембра
или краја године, шта значи? То може и да се промени – напомиње Савић.
Пензије су, почевши од новембра 2014, умањиване тако што је износ већи од 25.000 динара, а
мањи од 40.000 умањен за 22 одсто, а износ преко 40.000 динара по стопи од 25 одсто. Пензије
од 35.000 динара смањене су за 2.200 динара, а пензија од, на пример, 50.000 динара за неких
5.800 динара. Пензије до 25.000 динара уопште ни нису смањиване.
Коме колико
Како је рекао Вучић, после укидања Закона, пензионери који су имали примања од 26.000
динара примаће 29.132 динара, пензије од 30.000 динара биће увећане на 32.836 динара, од
35.000 на 38.232 динара, од 40.000 на 43.700 динара, а од 50.000 на 54.541 динар. Пензије од
60.000 динара биће увећане на 65.331 динар, од 80.000 динара на 87.000 а од 100.000 динара
на 108.500, а од 120.000 на 130.000 динара.
Повећања смањених примања
Након што су пензије 2014. смањене, влада је у три наврата повећавала те смањене пензије, али
и оне пензије мање од 25.000 динара које уопште нису диране. Тако су пензије прво повећане
за 1,25 одсто, затим за још 1,5 одсто, а ове године за још пет процената. Пензионери су добили и
једнократну помоћ од по 5.000 динара.
ПУПС: Подржавамо укидање Закона
Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС) подржава одлуку о укидању Закона о
привременом смањењу пензија, као и најаву да, већ од јесени или, најкасније, од почетка 2019,
осетно повећање својих пензија могу да очекују сви пензионери, наводи се у саопштењу ове
странке.
Процентуално је, како се истиче, највише управо оних са најмањим пензијама који ће имати за
13,3 одсто већу пензију у односу на 2014. годину.
„Да би пензије постале дугорочно одрживе, потребно је да се што пре изврше неопходне
реформе пензионог система Србије, због чега је ПУПС већ иницирао општедруштвени дијалог
са свим релевантним чиниоцима друштвеног и политичког живота ради решавања питања
будућности, како садашњих тако и свих будућих пензионера“, наводи се у саопштењу ПУПС.
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Наставља се протест радника Заставе оружја
Након пропалих преговора са министром одбране Александром Вулином, Штрајкачки одбор
у Застави оружју одлучио је да се настави тотална обустава рада у тој фабрици, која ће
готово извесно трајати и током наредне седмице.
Пише: З. Р.
– Радници су масовно подржали одлуку о наставку штрајка, тако да су машине и даље угашене.
У штрајку је око 1.500 радника, а производња се организује само тамо где је неопходан
минимум процеса рада. Радницима у штрајку придружиле су се и колеге које су до четврта и
даље радиле, тако да је проценат запослених који штрајкују знатно увећан – наводи се у
јучерашњем саопштењу оружарског Синдиката.
Пословодство Заставе оружја јуче је саопштило да је обавестило Синдикат и запослене да су
купци забринути за стање у фабрици те да траже гаранције да ће уговори о испоруци
наоружања бити испоштовани.
– Ако не добију те гаранције, уговори ће бити раскинути. Надзорни и Извршни одбор изнова
упозоравају Синдикат да ће наставком штрајка преузети одговорност за даљу судбину фабрике.
Поново им је наглашено да фабрика има уговорену производњу до половине 2019, али да
уговори морају да се испуњавају, јер у супротном прети суноврат – истиче се у саопштењу
менаџмента.

Просветари подржавају оружаре
Унија синдиката просветних радника Србије подржала је данас захтеве радника
крагујевачке Фабрике оружја „Застава“, наводећи да су њихови захтеви исти као и захтеви
просветних радника.
Пише: ФоНет
„И они и ми протестујемо због бедних плата и недомаћинског управљања секторима у којима
смо запослени“, навела је Унија у саопштењу.
Према Синдикату, оружарима ће за који дан „кројити капу“ страни инвеститор, а наставницима
је већ „скројила капу“ Светска банка која је смислила, а Министарство просвете прихватило,
план смањења броја школа.
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Подржавајући данас крагујевачке оружаре у њиховим захтевима, Унија је истакла да подржава
захтеве свих обесправљених и слабо плаћених радника у Србији и оних који тренутно трпе и
ћуте и оних који излазе на улицу и оних који се за протесте тек спремају.
„Надамо се да ће овај бунт оружара и недавни протест Уније СПРС испред Владе и ресорног
министарства, утицати на оне који воде државу да се замисле да ли се овај „напредак на свим
пољима‟ више може издржати“, пише у саопштењу Уније.

Синдикат: Власт не воли пензионере, ми смо за њих теретр: Н1
Аутор текста: Н1
Потпредседник Синдиката пензионера Градимир Иванић каже да је пажљиво
слушао излагање председника Србије о укидању Закона о привременом смањењу
пензија и да му није јасно како ће држава да изведе најављено повећање.
"Код Вучића је све у најави и на дугачком штапу, ми у синдикату му ништа не верујемо. Уочи
доласка на власт, рекао је на митингу у Пинкију да ће пензионери бити последњи којима ће
фалити длака с главе. После тога се десио овај закон, ми у синдикату доживљавамо да ова власт
не воли пензионере и старе људе који очекују да нешто добију. Мој утисак је да смо ми за њих
чист терет", каже Иванић.
Он сматра да је џрава могла на друге начине да уштеди новац у буџету.
"Ми верујемо да је можда Србија била у опасности, с обзиром да смо у нашим редовима
окупили врсне стручњаке, који су мени објаснили да је то могло да се уради на друге начине, да
је било много других начина да се пуни буџет, а не да се отима од пензионера".
Иванић каже да ова најава Вучића не значи да ће пензионери одустати од тужби суду у
Стразбуру.
"Не може ништа да спречи пензионере, ово је најава, не знамо шта ће бити. Не видим зашто он
мора стално да буде у изборној активности, поднели смо жртву као да смо то хтели.. Нама је
отето и хоћемо да нам се то врати. Ништа се не прекида, ћераћмо се и даље, за период од 2014".

Више не може да се трпи насртај на пензионере, каже Иванић,не само кроз закон, већ и кроз
брисање члана којим се укида усклађивање пензија два пута годишње.
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"Верујем да ће морати не само да укину овај закон већ да ће морати у закон о ПИО фонду да
врате нешто што су пребрисали, а то је усклађивање пензија с трошковима живота, које је било
два пута годишње. Овај закон није ишао за тим да се попуни буџет, већ је донет да се поцепа
пензионерско тело на два дела, да би се обезбедило да они који имају пензије до 25 хиљада
буду сигурно гласчко тело СНС".

Удружење пензионера: Зашто нема плана да се неисплаћени део
пензија врати с каматом
Аутор: АП, Извор: Бета
Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије кртиковало је данашњи предлог
укидање Закона о привременом уређивању начина исплата пензија, зато што не садржи
план да се оштећеним пензинерима врати неисплаћени део пензија с каматом.
"Да ли то значи да ће оштећени пензионери још једном бити понижени и добити само
захвалност на жртвама које су поднели у наводној финансијској стабилизацији државе",
наводи се у саопштењу удружења и додаје да у демократској и правној држави то не би смело
проћи.
Како тврди то удружење, најављена решења неког новог закона о уређивању пензија су
дискриминаторска у односу на пензионере са већим пензијама.
Према њиховим речима, оваквим најавама делу пензионера у Србији прети нова
дискриминација, јер ће им бити одузет део повећања пензије која су добили као и остали
пензионери од 2015.године до сада.
Удружење је навело да је веома неозбиљно износити тврдње да је са "пензионерских 200
милиона евра спашена Србија", посебно јер није доказано да је буџет био угрожен, а да су се
буџетске дотације фонду ПИО за само три године смањиле на 31одсто.
"Подаци о приходима и финансијском пословању фонда ПИО су недоступни јавности.
Неуставним отимањем од пензионера је само одложена реформа јавних предузећа и омогућено
запошљавање чланова странака на власти у јавном сектору", оценило је Удружење синдиката
пензионисаних војних лица Србије.
Они су критковали председника, зато што је "поново ометао председницу Владе Србије и
управни одбор фонда ПИО да рада свој посао".Удружење је истакло да пензионери неће остати
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успавани као 2014. године и да ће наставити са кампањом "Ставимо тачку на пљачку
пензионера Србије".
Председник Србије Александар Вучић најавио је данас да ће бити укинут Закон о привременом
умањењу пензија, тако да ће пензионери имати већа примања него 2014. године од 8,4 до 13,3
одсто.
Он је рекао да је таква одлука заснована на економским параметрима, али да је она и
политичка и да се са њом слаже и премијерка Ана Брнабић и он као председник и највећи део
друштва.

Штрајк оружара у све три смене настављен и данас
Извештава новинарка РТК: Бојана Крстић.
Обустава рада у све три смене настављена је и данас у фабрици „Застава оружје“.
Док представници Синдикалне организације тврде да предузеће лоше послује и да упосленост
капацитета није на задовољавајућем нивоу, руководство „Застава оружја“ наводи да фабрика
има уговорене послове до половина наредне године, да синдикат лоше тумачи финансијске
извештаје и да обуства рада доводи у питање испуњавање уговорних обавеза.
Изузимање фабрике „Застава оружје“ из одредби Закона о наоружању и војној опреми, као и из
умањења зарада од 10 одсто, исплата преосталог бонуса од 15.000 динара и побољшање услова
рада, са посебним акцентом на набавку заштитне опреме, захтеви су за чије се испуњење боре
крагујевачки оружари.
О томе су јуче разговарали са представницима Министарства одбране, али договор није
постигнут.
Директор крагујевачке фабрике наменских производа Милојко Брзаковић сматра да су захтеви
Штрајкачког одбора неосновани.
Наглашава и да обустава рада нарушава углед предузећа и доводи у питање испуњавање
уговорних обавеза и рокова.
Упозорење је већ стигло из Југоимпорт СДПР-а.
Обустава рада у све три смене настављена је и данас у фабрици „Застава оружје“.
Када ће штрајк бити прекинут зависи од динамике преговора са пословодством и испуњења
захтева Штрајкачког одбора.
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