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Минималац од 1. априла 20.010 динара 
Танјуг  

Одлуком Социјално-економског савета у Србији ће, од 1. априла важити нова 

минимална цена рада од 115 динара по радном сату 

 БЕОГРАД – Одлуком Социјално-економског савета у Србији ће, од 1. априла важити нова 
минимална цена рада од 115 динара по радном сату, што значи да ће убудуће запослени 
примати "минималац" од 20.010 динара. 
 
У Србији се "минималац" утврђује по цени радног сата, а у земљама региона примењују се 
различити модели обрачуна те зараде, што, према извештајима Тањугових дописника, пре 
свега зависи од реалне економске снаге државе, али и модалитета договореног између владе, 
синдикалаца и послодаваца. 

Тако је у Хрватској и Црној Гори на снази утврђивање процента најмање зараде у односу на 
просечну плату. 
 
У Хрватској је, на пример, износ минималне зараде у бруто износу одређен у висини од 39 
одсто просечне плате остварене током претходне календарске године. 
 
Тако је утврђена минимална плата од 2.814 куна, или 374 евра у бруто износу. 
 
У Црној Гори већ две године не постоји институт минималне цене рада, већ се користи 
минимална зарада која, према договору владе, синдикалаца и послодаваца, обухвата 30 одсто 
просечне зараде у држави. 
 
Иначе, просечна зарада у Црној Гори, без пореза и доприноса, у фебруару је износила 495 евра 
саопштено је из Завода за статистику (Монстат). 
 
У Македонији, од ове године је први пут уведена минимална зарада за запослене која је 
утврђена на 8.050 денара, или 131 евро. 
 
Минималну зараду у Србији утврдио је 12. марта Социјално-економски савет, а процењује се да 
ће повећање осетити најмање 142.000 радника који су до сада примали око 17.740 динара 
месечно. 
 
Уговорена минимална цена важи за радна места у гранама у којима су потписани грански 
колективни уговори - пољопривреди, прехрамбеној индустрији, грађевинској индустрији, 
индустрији хемије и неметала и металској индустрији. 
 
У Унији послодаваца Србије (УПС) тврде да ће повећање минималне цене рада условити нов 
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талас отпуштања у привреди Србије која, по УПС, нема средства да исплаћује увећана примања 
запослених и због тога ту одлуку треба поново размотрити. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:373287-Nezaposleni-Nadu-o-klin-okacili 

Незапослени: Наду о клин окачили 
Б. СТЈЕЉА  

Више од 100.000 незапослених изгубило мотивацију да трага за радним местом. 

Највише обесхрабрених у Војводини. Скоро 8.000 има дипломе факултета 

 

Више од 100.000 незапослених изгубило мотивацију 

ИАКО у пуној радној снази, у Србији је више од 100.000 незапослених дигло руке од тражења 
посла. Према подацима Републичког завода за статистику, међу њима предњаче - жене. 
Тако у последњој Анкети о радној снази, чак 49.537 мушкараца и 56.447 жена не очекује 
никакав посао јер немају ни снаге ни воље да га и даље траже. Скоро трећина их је из 
Војводине, док друга трећина живи у Шумадији и Западној Србији. Адресу у Београду има 
18.500 обесхрабрених, а у јужној Србији још 22.652. 
 

Супротно општем уверењу, више од половине ових потенцијално активних становника живи у 
градовима, а не на селу, а ни школа не игра превелику улогу када је њихова судбина у питању. 
Тако више од 60.000 незапослених има средње образовање, а скоро 8.000 је о клин окачило 
дипломе високих школа. 
БЕЗНАЂЕ ТЕРА НА РАД НА ЦРНОУ НСЗ кажу да многи који су се уписали на биро заправо ни 
не траже посао јер већ негде раде - непријављени. 
- Међу 760.000 званично незапослених, више од четвртине негде ради на црно - оценио је 
Јовановић и додао да пријављивањем на биро остварују она права која немају из нелегалног 
радног односа - здравствено осигурање, трошкове превоза, плаћене обуке... 

Синдикалци узрок за толику безвољност препознају у "хаотичном тржишту рада". 
- Само у последњих десет година је 500.000 људи остало без посла. Сваке године се више 
предузећа затвара него што их се отвори јер не могу да опстану у таквој привредној клими. А 
све да им то и пође за руком, не могу да упосле све оне који су подобијали отказе, а камоли да 
нађу места и за нову и младу радну снагу - сматра Душко Вуковић, потпредседник Савеза 
самосталних синдиката Србије. 
Ако се узме у обзир да доприносе не уплаћује више од 50.000 предузећа, да пробни рад траје 
месецима, да послодавци уцењују своје запослене јер су свесни колико је тешко наћи други 
посао, а потом их углавном отпусте без икакавих надокнада и унајме друге, није тешко 
разумети зашто многи у старту одустају. 
Ни економисту Мирослава Здравковића не изненађује што је у Србији толико незапослених 
изгубило вољу за тражењем посла. 
- Када је привреда у депресији онда све мање људи тражи посао јер не верује да ће га наћи. Чим 
криза прође, одмах се пријављују на биро и почињу активнију потрагу. А Србија је земља у 
дубокој економској депресији и криза траје већ 23 године, па није изненађујуће што се толико 
незапослених налази у безнађу. 
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У Националној служби за запошљавање кажу да је померања набоље, ипак, има али су у 
питању ситни кораци. 
- У прошлој години запослено је 180.000 људи са наше евиденције, односно 40.000 више него у 
претпрошлој, али то није довољно - рекао је Дејан Јовановић, директор НСЗ. 
А да би макар мало скратила списак на бироу, до краја године НСЗ ће на своје програме за 
запошљавање потрошити око три милијарде динара. То је, међутим, чак упола мање новца 
него лане. 
Према подацима Републичког завода за статистику, у Србији не ради 669.968 грађана. Међу 
њима 10,7 одсто посао тражи између седам и десет година, а 12,4 одсто то чини дуже од 
деценије! 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:373433-Nase-plate-u-sredini 

Наше плате у средини 
С. Б.  

Међународна организација рада прорачунала да је светска просечна зарада 1.480 

долара 

 
БОГАТИ су разочарани, а сиромашнима подаци не делују реално. Међународна оргазиција 
рада (МОР) први пут је изашла јавно са прорачуном просечне светске плате. Она износи, за 
некога свега, а за друге невероватних - 1.480 долара месечно. Док се радници у Србији 
прерачунавају колико су далеко од светске средине, ови подаци не говоре превише. Просечна 
месечна плата у Србији је 1.058 долара и заузели смо 42. место на листи 72 земље. 
Податак се никако не подудара са званичном статистиком у Србији, која нам је саопштила да је 
просечни радник у нашој земљи у фебруару зарадио 40.000 динара. Објашњење лежи у 
јединственој методологији којом су економисти МОР-а служили и, наравно, чињеници да се 
под приходом увек подразумева бруто износ. 
 

НАЈБРОЈНИЈИНа прорачун светске плате највише утицаја имале су најмногољудније земље, 
оне са највећим бројем радника, јер су највише и допринеле укупном збиру зарада на свету. То 
је пре свих Кина. 

Они су најпре од државних статистичких завода узели податке о просечним месечним 
примањима. Те цифре су помножили са укупним бројем запослених, али без самозапослених, 
значи предузетника и занатлија. И без људи који примају неки вид социјалне помоћи. Државне 
просеке су сабрали и поделили са укупним бројем запослених у свету. Тако су дошли до 
светског просека, који је мањи од 18.000 долара годишње. 
Да би подаци били међусобно упоредиви, еконосмити МОР-а су у обзир узели трошкове 
живота у свакој земљи као и шта се са просечном платом у тој држави може купити. Државни 
просеци су тако прерачунати у „потрошачке доларе“, чија је вредност једнака долару 
потрошеном у Америци. 
- Ако је неко у Кини примио плату од 1.500 јуана месечно, он ће за њу у банци добити 200 
долара - објашњава економиста МОР-а Патрик Белсер Би-Би-Сију. 
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- Али то није оно што ми користимо за израчунавање овог глобалног просека, јер оно што је 
овде важно јесте оно што људи могу да купе са ових 1.500 јуана. Када се упореди са куповном 
моћи, сазнали смо да заправо вреди око 400 долара. 
По овом истраживању, најплаћенији су запослени у Луксембургу. У просеку месечно зараде 
4.089 долара. Следи Норвешка, са 3.678 долара просечне плате, а трећа је Аустрија - 3.237 
долара. 
Од земаља бивше Југославије најбоље пласирана је Хрватска. Она је 27. са просеком од 1.756 
долара. Македонија је на 34. месту, са 1.345 долара, Босна и Херцеговина на 35. месту, са 1.338 
долара. Словеније и Црне Горе нема на листи. 
На супротном крају светских зарада је Таџикистан, у коме је просечна плата свега 227 долар 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:373309-Pad-industrijske-proizvodnje 

Пад индустријске производње 
Највећи пад производње у фебруару забележио је сектор прерађивачке 

индустрије, рударство, па снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и 

климатизација 

 

Пад производње у сектору прерађивачке индустрије 

ИНДУСТРИЈСКА производња у Србији у фебруару је мања за 12,8 одсто, него у истом месецу 
прошле године, а од просека из 2011. године мања је за 20,2 одсто саопштио је у петак 
Републички завод за статистику. 
У фебруару је највећи пад производње од 16,1 одсто забележио сектор прерађивачке 
индустрије, затим рударство од 13,5, па снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и 
климатизација од 2,8 одсто. 
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Минималац од данас 20.010 динара 

Танјуг  

Од данас ће, одлуком Социјално-економског савета у Србији важити нова минимална цена 

рада од 115 динара по радном сату, што значи да ће убудуће запослени примати "минималац" 

од 20.010 динара. 

Минималну зараду у Србији утврдио је 12. марта Социјално-економски савет, а процењује се да 

ће повећање осетити најмање 142.000 радника који су до сада примали око 17.740 динара 

месечно. 

  

Уговорена минимална цена важи за радна места у гранама у којима су потписани грански 

колективни уговори - пољопривреди, прехрамбеној индустрији, грађевинској индустрији, 

индустрији хемије и неметала и металској индустрији. 

  

У Унији послодаваца Србије (УПС) тврде да ће повећање минималне цене рада условити нов 

талас отпуштања у привреди Србије која, по УПС, нема средства да исплаћује увећана примања 

запослених и због тога ту одлуку треба поново размотрити. 

  

Према рачуници УПС, око 50.000 до 60.000 запослених, у предузећима која су прихватила 

грански колективни уговор, могло би да остане без радног места због овог повећања. 

  

Са ставом УПС слаже се и економски аналитичар Мирослав Здравковић, који сматра да ће 

повећање "минималца" оптеретити гране као што су градјевинарство, трговина и прерађивачка 

индустрија. 

  

Здравковић је подсетио да је Србија завршила 2011. годину са просечном зарадом од 373 евра. 

  

Синдикати у Србији који су првобитно предлагали 112 динара по радном сату, а немају ништа 

против што су добили више него што су тражили - 115 динара по радном сату. 
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Радници протестовали због подизања 
старосне границе за пензију у Пољској 

Срна  

Неколико хиљада радника протестовало је данас испред зграде пољског парламента у Варшави 

због планова за подизање старосне границе за одлазак у пензију, док су посланици 

расправљали о захтеву синдиката "Солидарност" да се распише референдум о овом питању. 

Током прошлог месеца синдикат "Солидарност" је парламенту предала 1,4 милиона 

прикупљених потписа за референдум као део грађанске иницијативе 

Посланици данас треба да гласају да ли ће бити одржан референдум о предлогу владе о 

подизању старосне границе за одлазак у пензију са 60 година за жене и са 65 година за 

мушкарце на 67 година за оба пола. 

  

Током прошлог месеца "Солидарност" је парламенту предала 1,4 милиона прикупљених 

потписа за референдум као део грађанске иницијативе. Лидер "Солидарности" Пјотр Дуда 

рекао је парламенту да инцијативу сада подржава око два милиона људи. 

  

Према његовим речима, ниједна иницијатива "није имала тако велику подршку" још откад је 

"Солидарност" 1980. године организовала протест против комунизма. 

  

Владајућа странка у Пољској "Грађанска платформа" постигла је јуче споразум о повећању 

старосне границе са својим коалиционим партнером, наводећи да је могућ одлазак у 

превремену пензију за жене у 62 години, а за мушкарце у 65. години. 

  

Међутим, чланови синдиката одбацили су компромис. 

  

- Сада предлажете да радимо до смрти или да умремо бржом смрћу од глади - рекао је Дуда. 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Svet/314872/Radnici-protestovali-zbog-podizanja-starosne-granice-za-penziju-u-Poljskoj


8 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/svet.php?yyyy=2012&mm=03&dd=30&nav_id=596005 

"Рад до смрти или смрт од глади" 

ИЗВОР: БЕТА 

Варшава -- Преко 13.000 радника пред пољским парламентом подржало је захтев 

синдиката Солидарност да Пољаци о реформи пензијског система одлучују на 

референдуму. 

Посланици Сејма расправљају и гласају да ли ће прихватити инцијативу Солидарности да 

распишу референдуму о предлогу владе да се до 2020. године продужи старосна граница за 

одлазак у пензију на 67 година за мушкарце, а да 2040. године иста граница почне да важи за 

жене. 

Према компромису коалиционих партнера у влади премијера Доналда Туска, његове Грађанске 

платформе и Пољске народне странке вицепремијера Валдемара Павлака пензије за Пољаке 

који би престајали да раде пре тог рока, жене са 62 а мушкарци са 65 година биле би осетно 

мање од пуне пензије. 

Реформу коју предлаже влада означио је избор или да Пољаци раде до смрти, или да 

умру прерано од гладии нагласио да истраживања јавног мњења показују да Пољаци то 

одбијају. Ипак, једно друго истраживање показује да се чак 59 одсто Пољака изјаснило за дужи 

рад у замену за већу пензију. 

Од понедељка до среде испред канцеларије премијера су у градићу од шатора камповали 

радници а затим су шаторе поставили пред Сејм.  

 

Шеф Солидарности Пјотр Дуда представио је посланицима предлог захтева и петицију са 1,4 

милиона потписа да се распише референдум и Пољаци сами одлуче да ли желе да се 

очува садашњи систем да у пензију жене одлазе са 60 година а мушкарци са 65 година.  

 

Премијера Туска и његовог министра финансија Јацека Ростовског оптужио је да ту реформу и 

повећање старосне границе за одлазак у пензију нису помињали уопште у кампањи пред 

парламентарне изборе у јесен прошле године.  

http://www.b92.net/biz/vesti/svet.php?yyyy=2012&mm=03&dd=30&nav_id=596005
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"У кампањи сте често говорили 'ослонимо се на мудрост Пољака'. Па ослоните се", рекао је 

посланицима пред расправу Дуда.  

 

По пољском систему обрачуна пензија свака година стажа дуже повећава пензију 

око девет одсто. 
 

 


