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Пензионери траже од државе да врати дугове у ратама
Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА

Удружења најстаријих упутила писмо Влади с предлогом за решење захтева.
Захтевају исплату разлике у примањима за четири године. Идеја је да се у донесе
програм по којем би били обештећени сви пензионери
ПЕНЗИЈА је имовина, односно својина сваког пензионера, и у Уставу пише да се њено
умањење мора вратити по тржишној вредности. Овај став заступа већина удружења пензионера
и сматра да држава мора да им исплати разлику у пензионим чековима које су примали у
последње четири године због примене Закона о привременом умањењу пензија.
Савези пензионера Војводине и Србије већ су упутили писмо Влади. Они сматрају да није
довољно да се износи врате, већ мора и да се надокнади дуг, јер је то право стечено на основу
година радног стажа и уплаћених доприноса.
- Сви у Србији имају право да примају онолику пензију колику су зарадили - сматра Милан
Ненадић, председник Савеза пензионера Војводине. - Предложили смо Влади да донесе
посебан програм и обештети пензионере за претходне четири године, колико нам је скидано од
примања. Предлажемо да држава у неком одређеном периоду обезбеди новац у складу са
стањем у државној каси, уз одређену камату. У супротном би сигурно дошло до тужби пред
домаћим и међународним судовима.
Они свој став образлажу кроз случај војних пензионера који су због избегавања ванредног
усклађивања пензија за 11,07 одсто, пре неколико година, добили спор против државе. Буџет је
то коштало око 16 милијарди динара.
Михајло Радовић, из Удружења синдиката пензионера, истиче да су се њихови чланови одмах
одлучили за тужбе.
- Определили смо се да поднесемо тужбе пред управним и основним судовима - каже Радовић. Какве год одлуке суд да донесе, ми ћемо их прихватити. Наш став је да када неко некоме узме
паре, онда мора и да му их врати.
Радовић наглашава да веза између уплаћених доприноса и примања мора да постоји и да не
може ниједна влада да располаже примањима онако како она мисли да је најбоље.
- Бежање од система швајцарске формуле или било какве друге предвидиве за усклађивање
пензија, урушавање је ПИО фонда - каже он. - Не може пензија да решава питање социјале,
односно оних који имају ниже чекове, јер за ту област постоји закон о социјалној заштити и
њиме се треба руководити.
ПОМОЋ
У САВЕЗУ пензионера Војводине сматрају да је уредба Владе којом се предлаже да се онима са
чековима нижим од 34.000 динара повремено исплати одређена помоћ добар предлог. На тај
начин се не угрожава пензиони систем Србије, а Влада би требало да процени када је то
неопходно.
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Које су најважније измене пензијског Закона
"Новости" доносе још неколико важних одредаба недавно измењеног Закона о
пензијско-инвалидском осигурању које се тичу садашњих и будућих пензионера
НАРОДНА скупштина је 29. септембра усвојила измене и допуне Закона о пензијскоинвалидском осигурању. Осим укидања Закона о привременом уређивању начина исплате
пензија који је и изазвао највише интересовања међу пензионерима, "Новости" доносе још
неколико важних одредаба које се тичу садашњих и будућих пензионера.
1. Новац намењен пензијско-инвалидском осигурању убудуће ће моћи да се користи и за
исплату новчане помоћи пензионерима са најнижим примањима. Влада ће утврђивати када је
та помоћ неопходна за већину корисника као и износ који ће им бити исплаћиван. Према
најавама надлежних, већ у новембру на рачуне најсиромашнијих могао би да стигне овај новац.
Како објашњавају надлежни, приликом утврђивања износа водиће се рачуна о билансним
могућностима Фонда.
2. Предвиђена је исплата новчаног износа као увећања уз пензију који ће зависити од
финансијских могућности државног буџета и економских кретања, али притом он не сме да
буде већи од 0,3 одсто БДП на годишњем нивоу. Услове, динамику и висину исплате
утврђиваће Влада, а новац ће стизати из државне касе, док ће обрачун и исплату радити Фонд.
3. Уведен је другачији начин обрачуна пенала за раднике који су током рада имали стаж са
увећаним трајањем, односно бенефицирани, а који одлазе у превремену старосну пензију. У
случају када старосна граница снижава старосну пензију у зависности од степена увећања
стажа осигурања, од сада ће се умањење рачунати у односу на ту снижену границу за сваког
конкретног осигураника са бенифицираним стажом, уместо као до сада у односу на општу
старосну границу од 65 година живота.
4. Измењен је и члан 15 Закона о ПИО који се односи на самосталне уплате доприноса. Према
новим одредбама, уколико осигураник не поднесе захтев за престанак својства осигураника, а
не плати доприносе у року од шест месеци, то својство ће му аутоматски престати. То значи да у
случају да се укључи у обавезно осигурање, практично неће имати обавезу уплате доспелих
неуплаћених доприноса.
5. Укида се 16 образаца од 1. јануара 2019. године, чиме ће се поједноставити процедуре, брже
остваривати права, смањити обавезе послодаваца у виду попуњавања различитих пријава и
њиховог достављања Фонду, смањиће се административни трошкови. Међу укинутим
обрасцима је и М-4 образац. Треба имати у виду да ће ови обрасци да се примењују и даље за
периоде осигурања навршеног закључно са 31. децембром 2018. године.
6. Ступањем на снагу ових измена престаје и овлашћење Фонда ПИО да принудно наплаћује
неуплаћене доприносе обуставом трећине пензије. Контрола уплате доприноса за социјално
осигурање је у надлежности Пореске управе, а корисници ће примати пензију сразмерно
периодима осигурања за које су уплаћени доприноси.
7. Ограничава се привременост решења о пензији, што значи да у случају да се у року од три
године од правоснажности привременог решења не утврде недостајуће чињенице, износ
пензије постаје коначан по службеној дужности.
8. Мења се начин обрачуна зараде из последње године рада у којој се остварује право на
пензију, што ће значајно утицати на смањење броја привремених решења. Један од разлога
великог броја оваквих решења је управо непостојање података о просечној годишњој заради у
Републици за последњу годину рада приликом обрачуна пензије. Према новим прописима од 1.
јануара 2019. године износ просечне годишње зараде израчунаваће се тако што ће се просечна
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месечна зарада за период од почетка календарске године закључно са месецом који два месеца
претходи оном у коме осигураник стиче право на пензију помножи са 12. У случају остваривања
права на пензију почетком године, у јануару или фебруару, просечна годишња зарада ће се
рачунати тако што ће се просечна месечна примања за јануар те године помножити са 12.

И пензије паора кројиће буџет
Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА
Да ли ће пољопривредни пензионери и у новим условима наставити да уплаћују
доприносе: Без обзира на висину основице по којој уплаћују, никада неће знати
колика ће им бити примања
ВИШЕ од 180.000 пољопривредних пензионера у Србији са зебњом очекује примену измена и
допуна Закона о ПИО с обзиром на то да ће убудуће усклађивање примања најстаријих бити
само онда када у буџету има пара. То значи да они без обзира на висину основице по којој
уплаћују доприносе никада унапред неће знати ни када, а ни за колико ће им бити већа или
мања пензија.
Примања ових пензионера у просеку не прелазе 100 евра односно тек су нешто виша од 11.000
динара. За већину њих сада је главно питање да ли уопште има више смисла да плаћају
доприносе, када ће им пензије зависити од тога да ли има пара у државној каси или не.
Укидањем Закона о привременом умањењу пензија примања најстаријих биће виша од осам до
13,2 одсто. С обзиром на то да пољопривредници спадају у групу оних са најнижим
примањима, њима следује и највеће повећање. То значи да ће од новембра уместо 11.213 добити
12.700 или за 1.487 динара више.
У Министарству за рад објашњавају да је усклађивање пензија утврђено за све категорије
пензионера и све врсте пензија на јединствени начин. То значи да ће се пољопривредне и
породичне пензије усклађивати на исти начин као и пензије свих осталих пензионера.
- Према изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, пензије ће се
усклађивати према прописима који уређују буџет и буџетски систем, на исти начин као што је
рађено претходне три године - кажу у Министарству. - План Владе је да се поправи
материјални положај свих пензионера, тако да је планирано да њихова примања расту брже од
кретања цена на мало. Усвајањем измена створен је правни основ за укидање Закона о
привременом уређивању начина исплате пензија закључно са септембарском пензијом и да
укупна примања свих корисника буду већа за најмање пет одсто у односу на септембар и
октобар.
Законом се даје и основа за исплату новчаног износа као увећања уз пензију намењеног онима
са нижим пензијама, што се очекује у новембру.
- Не очекујемо смањивање броја пољопривредних осигураника, јер је и до сада за ту категорију
важило да у најмањој мери уплаћују допринос за обавезно пензијско и инвалидско осигурање кажу у Министарству. - Из наведеног разлога држава из буџета дотира више од 80 одсто
расхода за пољопривредне пензије. Ово свакако намеће потребу да се држава озбиљно
позабави са пензијским и инвалидским осигурањем пољопривредника, а што би требало да
буде саставни део наредне фазе реформе система ПИО. Пољопривредне пензије ће се у
будућности редовно исплаћивати у висини утврђеној законом, на исти начин као и до сада.
Управо из разлога што је према Уставу држава гарант спровођења овог права из буџета се
дотирају недостајућа средства за исплату пензија.
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СИСТЕМ КАО У АФРИЧКИМ ЗЕМЉАМА
Повећање пензија без унапред утврђених правила постоји само у афричким земљама. У
уређеним земљама јасно је прописан начин усклађивања пензија и оне најчешће прате раст
зарада и трошкова живота. Економисти су сагласни да би се на тај начин спречило
обезвређивање примања најстаријих. Најприкладнији начин био би када би примања расла
брже од раста цена, а спорије од зарада и усклађивале се једном годишње, јер је инфлација
ниска и стабилна.
ВЕЋЕ И ПОРОДИЧНЕ ПЕНЗИЈЕ
ПРИМАОЦИ породичних пољопривредних пензија, које су у јулу ове године износиле 8.166
динара, требало би да добију 9.252 динара или око 1.080 динара више. Ако се упореди
новембар 2014. године, када су све пензије веће од 25.000 динара умањене до јула ове године,
њихова примања повећана су 831 динар, док су они са најнижим износима земљорадничке
породичне пензије за ове четири године добили у просеку више 665 динара.

Ђорђевић: Не терајте нас да мењамо закон, постаће
дискриминаторски за мајке
Танјуг

Министар за рад Зоран Ђорђевић изјавио је данас да би Закон о финансијској помоћи
породицама са децом, када би се усвојили сви садашњи захтеви, постао дискриминаторски.
- Ово š што се тражи од нас направило би дискриминацију. Није исто да ли је мајка радила и
издвајала доприносе месец дана, три месеца или 10 година - рекао је Ђорђевић.
Према његовим речима, држава је водила рачуна када је доношен тај закон да он не буде
дискриминаторски.
- Не терајте нас да мењамо закон, помоћи ћемо колико можемо као држава. Неодговорност кад,
тад дође на наплату, не терајте нас да идемо у фаул - рекао је министар и поновио да је
политика државе да се за наталитет издваја што више.
Ђорђевић је додао и да ће министарство мењати закон у складу са економским могућностима
земље.
Нови Закон омогућио је да неке мајке добију накнаде чак веће од плате коју су примале док су
радиле, јер сада у обрачун може да уђе и то ако су имале ауторске и хонорарне уговоре.
- Ко уплаћује више, добија више, ко уплаћује мање, добија мање - рекао је Ђорђевић и подсетио
да социјално угрожене породице могу тражити и додатну помоћ из других фондова.
Према његовим речима, све мајке морају да буду исто третиране, односно да им држава
уплаћује исти фиксни део, док варијабилни зависи од уплаћених доприноса.
За Закон о финансијској помоћи породицама са децом, све мајке су исте, рекао је
он и навео да тај нови закон, за разлику од претходног, не искључије ни мајке коју
имају имовину вреднију од 20 милиона динара.
Ђорђрвић је додао да не би требало, у свим тим причама о неравнопавности, заборавити мајке
које се баве пољоприврдом.

6

Посебан новчани износ за најсиромашније пензионере
Аутор: Ј. Петровић-Стојановић
Повећање пензија од наредне године требало би да буде у јединственом проценту
за све пензионере, а колики ће то тачно бити знаће се после расправе о буџету за
2019.
Закон о привременом уређивању начина исплате пензија престао је да важи пре три дана, а
основ за исплату принадлежности за октобар 2018. године чиниће пензија исплаћена у октобру
2014. године, плус усклађивање с важећим прописима. За оне који пензију нису примали у
октобру 2014, када је умањена 22 и 25 одсто, већ после тога, основ за исплату принадлежности у
новембру 2018. године и њено даље усклађивање чиниће прва припадајућа пензија усклађена
према важећим прописима.
Будућа увећања уз пензију и исплате једнократне помоћи, коју предвиђа нови пензијски закон,
основ су за даље унапређење социјалног положаја угроженијих пензионера, а очување
адекватног нивоа пензија један је од основних циљева пензијског система, стоји у тексту
новоусвојеног закона.
За спровођење овог закона средства су обезбеђена финансијским планом ПИО фонда и то за
ову годину у износу од око 615,5 милијарди динара, односно 638,7 за 2019. годину.
На питање шта заправо чека пензионере од наредне године, с обзиром на то да примања неће
пратити раст инфлације и БДП-а, Милан Ненадић, председник Савеза пензионера Војводине и
потпредседник Савеза пензионера Србије, тврди да пензионери немају разлога за бригу јер
пензијски систем неће бити нарушен, а 1,7 милиона најстаријих у Србији, примаће пензије које
су по закону зарадили.
– Нови предлог усклађивања пензија, који ће зависти од буџетских прилика, значи веће
пензије од оних које би примали да су пензије наставиле да прате раст инфлација, како је то
било до сада – каже он.
На констатацију да пензионерима није право ни то што октобарско усклађивање није
линеарно, он објашњава, да ће се о проценту увећања пензија за наредну годину разговарати
када не дневни ред дође расправа о буџету, значи у новембру и децембру.
– Очекујемо да ће повећање од нове године бити у јединственом проценту за све пензионере, а
добро је и што је новим законом о ПИО, влада предвидела и посебна повећања за пензионере с
примањима до 34.000 динара, а таквих је скоро милион – каже Ненадић.
– Наиме, чланом 207 овог закона предвиђа се да се у условима постојања фискалног простора
корисницима старосне, превремене старосне, инвалидске и породичне пензије могу додатно
повећати примања. Исплата тог новчаног износа и увећање које ће ићи уз пензију зависиће од
економских кретања и финансијског стања у буџету. С тим, што средства за ове намене не могу
бити виша од 0,3 одсто БДП на годишњем нивоу – истиче наш саговорник.
На овај начин ће се изаћи у сусрет најсиромашнијима, а при томе ће се тај новац обезбеђивати
из републичког буџета и пребацивати ПИО фонду, дакле, ни на тај начин неће бити нарушена
стабилност пензијског система – каже Ненадић.
Оно на чему би у наредном периоду влада посебно требало да поради јесте како да врати 700 до
800 милиона евра дуга на име умањених пензија у протекле четири године, а да се при томе
избегну дуги судски процеси како код домаћих тако и код страних судова.
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Он каже да влада у догледно време треба да изађе с конкретним предлогом како да се у
периоду од пет-шест година врати овај новац с пристојном каматом свима којима је пензијама
била умањена. Тај новац мора једном да се врати јер је већ много пензионера поднело жалбу за
обештећење, а уколико држава не би нашла начин да те паре врати, могло би да јој се врати као
бумеранг.

Проактивна борба против сиве економије
Пожаревац: Одржана обука тржишних инспектора
Пише: З. Васић
У оквиру напора на сузбијању сиве економије и запошљавања „на црно“,
Пожаревац је био домаћин тржишним инспекторима из Браничевског,
Подунавског и Шумадијског округа који су учествовали на специјализованом
семинару.
Теме обуке су иновације у новом Закону о спречавању прања новца и финансирању тероризма
и појашњење примене Закона о инспекцијском надзору.
Обуку спроводи Министарство трговине, туризма и телекомуникација, односно Сектор
тржишне инспекције, одељење за обуку и извештавање.
Према речима тржишне инспекторке Верице Симић, руководитељке групе за обуку у Сектору
за обуку, едукација се обавља ради једнобразне примене нових закона и процедура, те да је овај
блок врло актуелан пошто третира нови Закон о спречавању прања новца и финансирања који
је ступио на снагу у априлу ове године.
– Закон је дао прелазни рок од три месеца обвезницима да се припреме и своје пословање
усагласе са новим одредбама закона. Док они то раде, ми користимо прилику да инспекторе
припремимо кроз ове обуке и радионице, да их упознамо шта то ново доноси закон. У оквиру
закона, по усвајању Националног програма о спречавању прања новца у фебруару, већ у јуну
извршена је корекција донетих смерница за поступање обвезника у примени тог закона.
Смернице које је наше министарство донело обвезницима имају за циљ оспособљавање да
јасније и боље примене закон. Пошто у новим смерницама донетим у септембру има доста
новина, онда се указала потреба да се инспектори упознају са њима, како би по овим одржаним
радионицама крајем октобра ми отпочели превентивно деловање, превентивне контроле
наших обвезника у делу провере колико и како су применили инструкције и закон – објашњава
Симић.
Према њеним речима, за утврђене неправилности, неразумевање и непознавање како
смерница, тако и закона, надлежни органи су Законом о инспекцијском надзору обавезни да
доносе препоруке, којима ће пореске обвезнике упућивати како да исправе неправилности,
односно на који начин закон у целости примене.
– Те препоруке су обавезујуће и оне имају тежину мишљења и управног акта, било би добро да
их обвезници примене. По завршетку превентивних контрола, кренућемо у редовне контроле
где ћемо видети колико су поступили по смерницама и колико су прилагодили своје пословање
новом закону. Сем закона о прању новца ми користимо прилику, јер немамо баш услова да се
чешће виђамо, да видимо који део закона им је нејасан и у ком делу су појашњења и тумачења
потребна. Користимо ову радионицу да допунимо и да поразговарамо са инспекторима о
нашим интерним процедурама које смо, како по закону о инспекцијском надзору и
препорукама координационе комисије, тако и закону о прању новца, донели у овом
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претходном периоду, али и изменама новог закона о трговини и инспекцијском надзору – каже
инспекторка Верица Симић.
Начелник Браничевског управног округа Александар Ђокић уверен је да ће обука инспектора
на семинару знатно допринети борби против сиве економије и прања новца.
Штета и нелојална конкуренција
Код нерегистрованих субјеката (предузећа, радњи…) „постоји потпуно нелегално избегавање
плаћања пореза, што наноси непосредну штету буџету, изазива непоштовање права потрошача
и радника, а пословањем ван система су непоштена (нелојална) конкуренција регистрованим и
легалним привредним субјектима, један је од разлога за измену закона и пооштравање
контроли и санкција“, наводе у Министарству за државну управу и локалну самоуправу, које је
надлежно за спровођење овог закона.
Примена Закона, како надзора над нерегистрованим привредним субјектима, тако и
послодавцима који запошљавају раднике „на црно“, почела је 30. јула 2015. године.
Закон усвојен априла те године, предвиђа овлашћења и дужност инспекције да у својој области
надзире нерегистроване фирме и примењује принудне инспекцијске управне мере према
њима.
Како се наводи и у посебној брошури Министарства, „за нерегистроване субјекте важи правило
и претпоставка да тиме што послују без дозволе или другог вида сагласности или пријаве
надлежном органу, послују у ‘сенци’ (сивој економији) и нису ‘видљиви’ за државу, спадају у
високоризичну категорију.
Такође, како се наглашава, активности нерегистрованих субјеката могу да буду веома ризичне
по здравље и безбедност људи, животну средину и добробит животиња. Треба ли подсећати да
је само овог лета на градилиштима страдало неколико радника који су ангажовани „на црно“.
Нажалост, неки и на објектима чији је инвеститор држава.
Текст је део пројекта „Рад на црно – црно за раднике, легалне послодавце и
државу“, који се суфинансира из буџета Републике Србије – Министарства културе
и информисања. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не
изражавају ставове органа који је доделио средства.

Н1: Радник из Турске повређен на градилишту Београда на води
Један радник током поподнева је тешко повређен када је пао са висине од око пет
метара на градилишту тржног центра Галерија у оквиру пројекта „Београд на
води“, незванично сазнаје Н1.
Како наводи Н1, радник је стар 58 година и турски је држављанин.
Ангажован је преко једног грађевинског предузећа које ради на објектима „Београда на води“.
Повређени радник је са тешким телесним повредама превезен у болницу, пише Н1.
Према последњим сазнањима, он није животно угрожен.
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