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Слога: Минималац ни за литар млека 
Пише: Данас Онлине 
 
Удружени синдикати Србије “Слога” одлуку Владе да повећа минималац за девет динара по 
радном часу виде као наставак континуираног удара на животни стандард радника. 
Они додају у саопштењу да то виде као меру саморекламе привредног раста и пуњења буџета 
који се у највећој мери огледа на мерама опште штедње на зарадама која се спроводи под 
директним диктатом ММФ. 
“И после ове одлуке више од пола милиона запослених грађана, посебно оних у приватном 
сектору наставиће да живи још бедније и сиромашније, будући да повећање од 72 динара 
дневно за осам сати рада није довољно ни за куповину једног литра млека дневно”, наводи се у 
саопштењу. 
Према њиховим наводима, ако се у обзир узму и параметри да је у протеклом периоду од две 
године дошло до смањења зарада и пензија у јавном сектору, али и поскупљења одређених 
животних производа и услуга, посебно меса и струје, “видимо да је ово још један покушај 
неуспешне нивелације између реалног и имагинарног “бољитка” који нам се сваки дан сервира 
путем обраћања премијера Србије Александра Вучића”.  
 “Оно шта нас као синдикат посебно забрињава је пристанак репрезентативних актера 
Социјално-економског савета Србије, челника Савеза самосталних синдиката и УГС 
Независност на аминовање цене минималца, јер ће то у јавности појачати неповерење према 
синдикатима као институцијама заштите радника, што ће довести и до повећања степена 
експлоатације радника од стране послодаваца. Искрено се надамо да ће унутар тих синдиката 
доћи до преиспитивања чланства о дугогодишњој улози статирања њихових челника у нечему 
што се зове социјални дијалог и што би требало да претпостави заштиту интереса радника, 
њиховог економског и социјалног стандарда”, наводи се у саопштењу Слоге. 
 
 

Каизен у Смедереву запошљава још радника 
Пише: Фонет 
 
Текстилна фирма регистрована у Смедереву, Каизен д.о.о, ћерка фирма турске компаније 
Кардем, од 1. јуна је запослила 229 радника, са планом да до јуна 2017. има око 800 запослених, 
од 19. септембра почиње производњу мајица за амерички бренд Атос, изјавио је Кушат Јилмаз, 
менаџер за Кардем и Каизен. 
"Од 229 запослених, у тренинг центру у Смедереву тренутно се обучава њих 70, по принципима 
Кардем компаније. Процес обуке који траје три месеца, овде смо скратили на шест недеља, јер 
хоћемо да се крећемо брже", рекао је Јилмаз. 
По његовим речима сада у Смедереву има пет производних линија, и очекује да 19. септембра 
крене производња мајица за амерички бренд Атос. Чека се одобрење муштерија, што је 
уобичајени предуслов за почетак производње. 
"Планирамо да до јуна наредне године запослимо око 800 радника, без обзира на образовање и 
струку, и када достигнемо тај циљ, онда ћемо да размишљамо о другој, гринфилд инвестицији, 
за коју претпостављамо да ће бити у Смедереву", изјавио је Јилмаз. 
Јилмаз је нагласио да сви запослени у смедеревском погону од првог радног дана имају уговоре 
о раду и дас у плаћени по минималној цени рада "зато што су у процесу обучавања за оно што 
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ће уследити". Он је додао да ће, када почне "права" производња 19. септембра, онда моћи да 
говоре о "мало већим платама" у односу на конкуренцију у Смедереву. 
Радницима током обуке плаћа се 10.000 динара, за топли оброк имају 1700 динара и плаћени 
превоз. На Сајму запошљавања у мају, када је представљена фирма, речено је да ће у 
смедеревском текстилном погону у почетку радити 270 људи, са пројекцијом да у наредних 
неколико година упосле око 2.500 радника. О зарадама није било речи. 
Заинтересовани за рад у овој фирми прво полажу тест општег знања, а потом се, успешни на 
тесту, позивају на обуку. 
 
 

Минималац скаче на 130 динара 
Пише: Данас Онлине 
 
Влада ће подржати повећање минималне цене рада са 121 динар по сату на 130, рекао је 
председник владе Александар Вучић, медијима непосредно пред почетак седнице Социјално-
економског савета. 
Минималац је до сада износио 121 динар по радном сату и није се мењао већ две године. 
Процене синдиката показују да у Србији око 300.000 - 350.000 радника прима минималац, 
преноси Б92. 
Учесници социјалног дијалога, усагласили су се на састанцима у претходном периоду да би 
минималац требало повећати. 
Процене синдиката показују да у Србији око 300.000-350.000 радника прима минималац, а 
највише их је у трговини - продавницама, бутицима, кафићима, али и грађевинарству. 
 

 

Уведена радна субота  
Пише: В. Ристић  
 
* Обавеза је послодавца да радно ангажовање викенда радницима посебно плати 

По налогу Министарства рада пословодство у компанији Геокс из Врања поништило је 
претходну одлуку којом су радници били обавезни да током радне недеље остају на послу сат 
дуже од законом приписаног осмочасовног радног времена. 
Уместо тога, сада је ступила на снагу нова одлука којом је уведена радна субота са 
осмочасовном сатницом. У међувремену, уследио је још један ванредни надзор инспекције рада 
у овој фабрици, након чега је записник прослеђен директорату Министарства. 
Ружица Стошић из Самосталног синдиката за Пчињски округ потврдила је новинарима да у 
складу са Законом о раду постоји могућност увођења радне суботе, али обзиром да је ово 
нерадни дан, то треба и посебно да се вреднује кроз зараду. 
- Послодавац је по слову закона обавезан да за радно ангажовање на нерадни дан и у време 
празника запосленима исплати додатних 26 одсто од основне зараде - прецизирала је 
Стошићева, додајући да "уколико послодавац то не испоштује, радници своја права једино могу 
да остваре судским путем". 
Из Самосталног синдиката најавили су да ће пружити свих правну помоћ радници Габријели 
Крстић, која је након обраћања пословодству у име својих незадовољних колега добила отказ. 
На надлежним инспекцијским органима је да сада провере да ли и сви запослени у Геоксу 
имају потписане у складу са законом уговоре о раду, јер како је раније изјавила Крстићева, она 
је осам месеци радила у фабрици а да није имала документ о радном ангажовању. 
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Пословодство Геокса потпуно је затворено за медије, а поводом најновијих догађања нису се 
огласили никаквим саопштењем, већ своју комуникацију своде на ниво контаката са 
надлежним државним органима, што је како се у Врању оцењује, преседан када је у питању 
један страни инвеститор са респектабилним угледом у Европи и свету. 
 

 
 

 
 

Минималац ће у 2017. бити 130 динара по сату 
Извор: РТС, Танјуг 
 
Министар рада Александар Вулин је након седнице Социјално економског савета, којој је 
присуствовао и премијер, рекао да ће минимална цена радног сата у Србији у 2017. износити 
130 динара. 
Минималац тренутно износи 121 динар по радном сату и није се мењао већ две године. 
Припремила Оливера Петровић Стојанчић 

Your browser does not support the video tag.  

Процене синдиката показују да у Србији око 300.000 - 350.000 радника прима минималац. 
Александар Вулин је истакао да је између свих партнера, владе и синдиката, овај пут 
постигнута висока сагласност.   
Владин предлог је, како је Вулин рекао, заправо "средње решење" - 130 динара по сату. 
Ово повећање износиће, како је рекао 1.568 динара, што значи да ће минимална плата 
износити 22.620 динара. 
Вулин је, на конференцији у Влади Србије рекао да ће ова одлука бити усвојена на првој 
следећој седници владе, што је, поменуо је, техничка ствар. 
"Ово је доказ да је влада спремна да повећа примања чим се за то створе могућности. Чим смо 
могли да повећамо цену рада а на основу добрих резултата, ми смо то и учинили", рекао је 
Вулин. 
Захвалио је свим члановма СЕС-а на преговорима, где је свако изашао са својим ставовима, али 
и зато што "и синдикати и послодавци и представници владе разумеју економски моменат, те 
каква су реална оптерећења привреде и положај радника". 
"Зато смо, полазећи од ставова радника и синдиката изашли са средњим решењем. На основу 
предлога владе минимална цена радног сата биће 130 динара. То је велико и значајно 
повећање, а 1.586 динара је разлика за све оне који су на минималцу", рекао је Вулин 
прецизирајући да ће ова одлука бити ефективна од 1. јануара 2017. 
Министар Вулин је, оградивши се да није реч о његовом ресору, рекао да је политика владе 
таква да се настоји да се привреди што више олакша пословање. 
"Ја не могу да се обавежем на рокове, и могу ли се уз поштовање процедура до краја године 
увести те промене, али решеност владе је да се изједначе таксе за привреду и грађане и да 
привреда не буде талас политике локалне самоураве, јер привреда тражи предвидивост", рекао 
је Вулин. 
Поручио је да ће влада сигурно исправити аномалије које су дуго мучиле привреду. 
Синдикати задовољни  
Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић је изјавио да су синдикати 
били спремни да дођу до компромиса у општем интересу. 
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"Тих 130 динара је можда недовољна цена за запослене и тражићемо увек боље, али је 
позитивно да имамо помак, да се разговара такође и о повећању зарада у друштвеном сектору, 
што говори да привреда Србије иде напред", рекао је Орбовић. 
Навео је да су ти кораци велики, те да очекује да ће и убудуће то да буде тако. 
Председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић изјавио је на конференцији да је 
на овој седници СЕС био можда најближе до сада компромису супротстављеним ставовима. 
"Те разлике су мале, али наши чланови су полазили од тога да не постоје реални услови у 
привреди за повехцање, па су прихватили до 127 динара, што је сабирак инфлације у 
претходним и у овој години. Али преко тога нисмо имали право да идемо даље", навео је 
Атанацковић. 
Атанацковић је рекао да послодавци поздрављају што се влада озбиљно бави привредним 
проблемима, и да зато верују да овај уступак неће бити штетан по привреду. 
"Добили смо уверење и премијера Вучића да ће се изједначити плаћање комуналних услуга за 
грађане и привреде, да ће да се укину намети који чине неизвесност", рекао је Атанацковић. 
Председник УГС Независност Бранислав Чанак приметио је да је договор око минималца то је 
збир уступака свих учесника у социјалном дијалогу. 
Оценио да је радна група квалификованије и квалитетније радила него раније. 
"Предлози су били 133 динара од стране синдиката, 127 динара од стране послодаваца, и 
усвојено је да буде 130 динара што је такорећи аритметичка средина", рекао је Чанак. 
Премијер Александар Вучић раније данас је најавио да је Влада Србије спремна да прихвати 
повећање минималне цене рада са 121 на 130 динара по сату. 
 

 
 

 
 

Вулин: Минимална цена рада од 1. јануара биће 130 динара 
Извор:Танјуг 

 

 

Минимална цена радног сата у Србији од 1. јануара 2017. износиће 130 динара, изјавио је 
 министар рада Александар Вулин након седнице Социјално економског савета, и истакао да је 
између свих партнера, владе и синдиката, овај пут постигнута висока сагласност. Седници СЕС 
присуствовао је и премијер. 
Минимална цена рада тренутно износи 121 динар по сату, и није промењена већ две године. 
Процене синдиката показују да у Србији има 300.000 до 350.000 радника који зарађују 
минималац. Законски рок за одлуку о минималној цени рада је 15. септембар. 
Владин предлог је, како је Вулин рекао, заправо „средње решење” - 130 динара по сату. 
Ово повећање износиће, како је рекао 1.568 динара, што значи да ће минимална плата 
износити 22.620 динара. 
Вулин је, на конференцији у Влади Србије рекао да ће ова одлука бити усвојена на првој 
следећој седници владе, што је, поменуо је, техничка ствар. 
„Ово је доказ да је влада спремна да повећа примања чим се за то створе могућности. Чим смо 
могли да повећамо цену рада а на основу добрих резултата, ми смо то и учинили”, рекао је 
Вулин јавља Танјуг. 
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Он је захвалио свим члановма СЕС-а на преговорима, где је свако изашао са својим ставовима, 
али и зато што „и синдикати и послодавци и представници владе разумеју економски моменат, 
те каква су реална оптерећења привреде и положај радника”. 
„Зато смо, полазећи од ставова радника и синдиката изашли са средњим решењем. На основу 
предлога владе минимална цена радног сата биће 130 динара. То је велико и значајно 
повећање, а 1.586 динара је разлика за све оне који су на минималцу”, рекао је Вулин 
прецизирајући да ће ова одлука бити ефективна од 1. јануара 2017. 
Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић је изјавио да су синдикати 
били спремни да дођу до компромиса у општем интересу. 
„Тих 130 динара је можда недовољна цена за запослене и тражићемо увек боље, али је 
позитивно да имамо помак, да се разговара такође и о повећању зарада у друштвеном сектору, 
што говори да привреда Србије иде напред”, рекао је Орбовић. 
Он је навео да су ти кораци велики, те да очекује да ће и убудуће то да буде тако. 
Председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић изјавио је на конференцији да је 
на овој седници СЕС био можда најближе до сада компромису супротстављеним ставовима. 
„Те разлике су мале, али наши чланови су полазили од тога да не постоје реални услови у 
привреди за повехцање, па су прихватили до 127 динара, што је сабирак инфлације у 
претходним и у овој години. Али преко тога нисмо имали право да идемо даље”, навео је 
Атанацковић. 
Председник УГС Независност Бранислав Чанак приметио је да је договор око минималца то је 
збир уступака свих учесника у социјалном дијалогу. 
Он је оценио да је радна група квалификованије и квалитетније радила него раније. 
„Предлози су били 133 динара од стране синдиката, 127 динара од стране послодаваца, и 
усвојено је да буде 130 динара што је такорећи аритметичка средина”, рекао је Чанак, јавља 
Танјуг. 
„Разумем капацитете владе, до максимума су изашли у сусрет овај пут, јер то је социјални 
дијалог. Разумем и да су послодавци направили један озбиљан корак напред”, рекао је он. 
Атанацковић је рекао да послодавци поздрављају што се влада озбиљно бави привредним 
проблемима, и да зато верују да овај уступак неће бити штетан по привреду. 
„Добили смо уверење и премијера Вучића да ће се изједначити плаћање комуналних услуга за 
грађане и привреде, да ће да се укину намети који чине неизвесност”, рекао је он. 
Министар Вулин је, оградивши се да није реч о његовом ресору, рекао да је политика владе 
таква да се настоји да се привреди што више олакша пословање. 
„Ја не могу да се обавежем на рокове, и могу ли се уз поштовање процедура до краја године 
увести те промене, али решеност владе је да се изједначе таксе за привреду и грађане и да 
привреда не буде талас политике локалне самоураве, јер привреда тражи предвидивост”, рекао 
је Вулин. 
Он је поручио да ће влада сигурно исправити аномалије које су дуго мучиле привреду, јавља 
Танјуг. 
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Лончар: До краја године посао за још неколико стотина лекара 
Извор:Танјуг 
 
Министар здравља Златибор Лончар изјавио је данас да је од 2014. године, од када се налази на 
тој функцији, запослено 2.721 здравствених радника, од којих 1.184 лекара, и да очекује да ће 
краја године бити запослено још пар стотина лекара. 
„Одобрили смо 3.170 специјализација, а тренутно имамо 882 пријаве за специјализације. 
Очекујем да се до Нове године још пар стотина лекара запосли у Србији”, рекао је Лончар 
новинарима у Српској академији наука и уметности (САНУ). 
Лончар је данас имао састанак са председником САНУ Владимиром Костићем и деканом 
Мединцинског факултета у Београду Небојшом Лалићем на ком је разговарано о стратегији 
здравства у Србији до 2020. године. 
Министар је нагласио да ће „запошљавање нових лекара бити спроведено на 
најтранспарентнији начин” и да ће се сви запошљавати на конкурсу, што, како каже, до сада 
није био случај. 
„Желимо да приоритет имају млади, они са озбољним просеком и са великом жељом да раде”, 
поручио је Лончар, преноси Танјуг. 
 

 
 

 
 

Борислав Боровић: Санација пензионог фонда  
Аутор:Борислав Боровић, Форум независних економиста 

 

Одржив пензиони систем мора бити приоритет сваке земље, и пензионери с правом очекују да 
имају пристојне пензије, јер је годинама највећи терет кризе био на њиховим леђима 
Одржив пензиони систем мора бити приоритет сваке земље, и пензионери с правом очекују да 
имају пристојне пензије, јер је годинама највећи терет кризе био на њиховим леђима. Извесно 
је да ће у Србији неко време брже расти број пензионера од броја запослених. Истовремено ће 
расти и просечно време година у којем се користи пензија. 
Данашње пензије се делом финансирају из новца од обавезног пензионог осигурања које 
уплаћују запослени по принципу међугенерацијске солидарности. Остатак иде из републичког 
буџета, и то озбиљно угрожава јавне финансије државе, јер се проценат уплате из буџета креће 
око 45 процената износа потребних за исплате пензија, или 12,8 процената БДП. 
Овакав начин финансирања је директно зависан од кретања запослености и, у крајњој линији, 
толико је и неизвесна исплата тих пензија. Зато се решење овог озбиљног проблема мора 
кретати у два смера. 
Претходни и елиминаторни корак пре отпочињања реформи пензионог осигурања је санација 
ПИО фонда. Морална основа санације треба да буде чињеница да пензионери ничим нису 
утицали на девастирање Фонда ПИО, већ је то била искључива кривица државе и њених 
администрација од краја осамдесетих година прошлог века. Зато та држава мора сада да 
помогне санацију Фонда. 
Економска основа, уједно и најбезболнији начин те санације, мора бити преко неинфлаторне 
емисије динара. Срећа у несрећи је што је ниво монетизације у Србији на недозвољено ниском 
нивоу, па се повећање новчане масе кроз емисију НБС неће одразити на стопу инфлације. 
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Формално, држава би се задужила код НБС за износ који би пренела на ПИО фонд за 
функционисање одређених новоформираних институција, попут инвестиционих фондова или 
банке Фонда. То би с временом потпуно санирало Фонд, уз истовремено враћање дугорочно 
позајмљених средстава држави. Тиме би се Фонд изместио из групе сталних буџетских 
корисника. 
Овај начин санација у својим рукама нема ниједна друга држава у региону и Европи, јер је 
новчана маса на убедљиво најнижем нивоу управо у Србији. Ако нам је то годинама био лимит 
економског напретка, сада нам може решити два проблема: уравнотежење нивоа монетизације 
и санацију Фонда ПИО. Тада би се могло прићи формирању другог стуба осигурања. 
То би значило да се део доприноса пензионог осигурања (26 процената) подели на први и 
други стуб осигурања, тако да се део од ових 26 одсто подели на први и други стуб, где би се 
други део уплаћивао на посебан наменски рачун сваког запосленог. 
Дакле, не би дошло до додатног смањивања пензија постојећих пензионера, већ би та 
недостајућа средства била надомештена преко модела санације ПИО фонда. Приноси на 
тржишту капитала су још увек већи од стопе раста БДП и стопе раста плата запослених. То 
значи да би овај део пензионе штедње осигуравао већи раст пензија него сада. 
Аутоматски, дошло би до финансијске консолидације буџета и усмеравања "ослобођених 
средстава" у остале буџетске кориснике, инвестиције итд. Генерално, најбољи лек за све бољке, 
па и ову око Фонда ПИО, јесте економски раст и повећање стопе запослености. 
Наравно и да треба бити рестриктиван по питању права на превремене пензије или оне по 
посебним условима по разним основама, без обзира на то што је удео тих пензија у укупном 
износу релативно мали. О продужетку година као услову за одлазак у пензију и доприносу 
реформама пензионог осигурања треба урадити озбиљну цост бенефит анализу, јер су опречна 
мишљења више заснована на претпоставкама а мање на прецизним емпиријским 
истраживањима. 
Оно што је неспорно, дужи радни век значи и дужи период уплате доприноса у Фонд, веће 
уплате у њега и последично обезбеђења већих износа будућих пензија. Потребна је већа 
информисаност грађана о неопходности планирања индивидуалне штедње за старост на дуги 
рок која доноси веће пензије и већи стандард у пензионој доби. Важно је ићи на 
диверзификацију уплата за пензије, дакле уплата у више "стубова", као заштита од ризика 
будућих примања. 
У том смислу, постојећи "трећи стуб" или добровољно пензијско осигурање у приватним 
пензијским фондовима је такође озбиљна опција. Тренутно, економска снага пензионера или 
број оних пензионера који би могао уплаћивати у ово добровољно осигурање је такав да не 
може битније поправити стање у овом сегменту. 
 

Минималац - 130 динара по сату од 1. јануара  
Аутор:Ј. Ж. Скендерија 

 

Од 1. јануара 2017. радници ће за најједноставнији рад примати више новца. После 
вишенедељних преговора прихваћено Владино средње решење. Око 350.000 запослених 
добијаће 22.620 динара 
МИНИМАЛНА цена рада у Србији у 2017. години биће 130 динара, одлучено је на данашњој 
седници Социјално-економског савета (СЕС). Састанку је поред представника 
репрезентативних синдиката, Уније послодаваца и извршне власти присуствовао и премијер 
Србије, Александар Вучић. Најкасније до 15. септембра овај износ требало би да буде потврђен 
и на седници Владе. 
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Минималац, који није мењан већ више од две године, за девет динара је већи по часу од 
досадашњег, што значи да ће радници уместо месечне зараде од 21.054 од 1. јануара 2017. за 
нејједноставнији рад примати 22.620 динара. Процене синдиката показују да готово 350.000 
запослених прима овај износ. 
После вишенедељних преговора у оквиру радне групе у којој су синдикати тражили 143 динара 
по сату, а послодавци били спремни да повећају на 125 до 127, на СЕС-у је прихваћено средње 
решење, које је “владин” предлог од 130 динара. 
Према речима Александра Вулина, министра за рад, ово повећање износиће 1.568 динара на 
месечном нивоу. 
- Ова одлука биће усвојена већ на следећој седници Владе, што је техничка ствар - рекао је 
Вулин. - Ово је доказ да смо спремни да повећамо примања чим се створе могућности. Чим смо 
могли да повећамо цену рада, а на основу добрих резултата ми смо то и учинили. 
Министар је нагласио да су сви учесници социјалног дијалога разумели економски моменат, 
каква су реална оптерећења привреде и положај радника. Зато се изашло са средњим решењем. 
- То је велико и значајно повећање, а 1.586 динара је разлика за све оне који су на минималцу - 
рекао је Вулин. 
Синдикати су, како је нагласио Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката 
Србије, спремни да дођу до компромиса у општем интересу, а за Бранислава Чанка, 
председника УГС “Независност”, то је “збир свих уступака учесника у социјалном дијалогу”.  
"13. ПЛАТА" 
Председник Владе Србије Александар Вучић изјавио је да је влада спремна да прихвати 
повећање минималне цене рада са 121 на 130 динара по сату. 
- То значи да ће онај ко прима минималну зараду имати за непуних 1.600 динара већу плату, 
што када израчунате пута 12 месеци као да је добио 13. плату. 
УСТУПЦИ ЗА ПОСЛОДАВЦЕ 
Небојша Атанацковић, председник Уније послодаваца Србије, изразио је наду да овај уступак 
неће бити штетан по привреду. Он је нагласио да су од премијера добили обећање да ће се 
изједначити плаћање комуналних услуга за грађене и привреду, као и да ће се укинути намети 
који чине неизвесност. 
 
 

 

 

Чадеж: Повећање минималне цене рада компромисно решење  
Извор:Бета 

 

Председник Привредне коморе Србије (ПКС) Марко Чадеж поздравио је данас одлуку о 
повећању минималне цене радног сата на 130 динара по сату као средње, компромисно решење 
проистекло из усаглашавања ставова партнера у социјалном дијалогу. 
"Посматрано из угла привреде, увећање минималне зараде увек представља додатни напор за 
оне послодавце који радницима исплаћују минималац, али се овога пута одлука доноси у 
општем интересу, сагледавањем аргумената свих заинтересованих актера", навео је он у 
саопштењу. 
Чадеж је изразио уверење да ће компаније тај увећани трошак за плате радницима 
надоместити кроз ефекте повећања зарада на раст тражње и производње, бенефите 
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досадашњих и најављених мера државе за побољшање услова пословања и подршку привреди 
да јача капацитете, више производи и и извози. 
Он је навео и да очекује и да ће повећање примања великог броја запослених у предузећима 
која исплаћују минималац, али и најављење корекције плата запослених у државним 
службама, као што су просвета, здравство и полиција, додатно погурати личну потрошњу. 
"Оно што је најважније, повећање личне потрошње, увећава промет у трговини на мало, 
производи нову тражњу за индустријским производима, што ће, уз инвестиције и извоз, бити 
још један импулс одрживом расту индустријске производње и бруто домаћег производа", рекао 
је он. 
Минимална цена радног сата у Србији од 1. јануара 2017. годне износиће 130 динара по сату, 
саопштено је јуче након седнице Социјално-економског савета. 
 
 

ИЗРАЧУНАЛИ СМО Ево шта може да се купи за ПОВЕЋАНИ 
МИНИМАЛАЦ  
Аутор:Наташа Латковић 
 
Влада Србије одлучила је да подржи повећање минималне цене рада са 121 динара по сату на 
130 динара. "Блиц" је израчунао шта ће за тај новац грађани у току једног месеца моћи да купе 
и како ће се повећање минималца одразити на њихов стандард и потрошачку корпу. 
Грађанима који живе на минималцу цена рада већ две и по године стоји на истом. Гледајући из 
тог угла, ова мера Владе свакако је за похвалу. Ипак, ако узмемо у обзир да ће њихова плата на 
месечном нивоу порасти за свега 1.500 динара, јасно је да се то значајније неће одразити на 
квалитет њиховог живота. 
Шта може да се купи за 1.500 динара? 
У време када маса намирница у маркетима значајно поскупљује, 1.500 динара више у 
новчанику, на месечном нивоу, тешко да може да се осети. За тај новац грађани Србије могу да 
купе дневно једну векну најјефтинијег хлеба или 30 на месечном нивоу. За толико повећање 
грађани дневно не могу да купе ни 100 грама квалитетног меса. 
Ранка Савић, председница Асоцијације слободних и независних синдиката Србије, каже за 
"Блиц" да је повећање минималне цене рада "већ поједено", због поскупљења струје и низа 
намирница. 
- Повећање минималца неће имати ефекат код запослених у погледу стандарда. Порасле су 
цене меса, сухомеснатих производа, шећера и низа намирница у продавницима, о чему се не 
говори. Најављено је и поскупљење воде и то је питање месеца - наводи Савићева. Са друге 
стране, додаје она, добро је што је дошло до повећања минималца, јер је он био на истом нивоу 
две и по године. 
Послодавци тражили 127 динара 
- Ми смо тражили да цена рада по сату буде 144 динара и то није испуњено. Да јесте, повећање 
минималне цене раде довело би до веће потрошачке корпе - каже председница АСНС. 
Да повећани минималац неће много значити радницима слаже се и Бранислав Чанак, 
председник УГС "Независност". 
- На месечном нивоу плата тих несрећника или несрећница који су принуђени да раде за те 
паре биће безначајно повећана. Али, макар смо разумно разговарали. Дошли смо до 
компромиса са послодавцима - наводи Чанак за "Блиц". Он каже да су синдикати тражили 144 
динара, па су свој захтев спустили на 136 и на крају 133 динара, док послодавци нису хтели да 
иду на више од 127 динара по сату. 
- Тада је Влада пресекла и нашла аритметичку средину између наших и захтева послодаваца - 
завршава Чанак. 

http://www.blic.rs/vesti/ekonomija/vlada-srbije-podrzala-povecanje-minimalca/eq5z6bg
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Данас одлука о минималној цени рада  
Извор:Танјуг  

 

Социјално-економски савет одржаће данас редовну седницу, чија ће централна тема бити 
одлука о повећању минималне цене по радном сату за 2017. годину. 
Како је најављено из СЕС-а, седници ће присуствовати председник Владе Србије Александар 
Вучић. 
Незванично, минималац би могао да буде повећан на 129 динара. 
Тренутно износи 121 динар по радном сату и није се мењао већ две године. 
Процене синдиката показују да у Србији око 300.000 - 350.000 радника прима минималац. 
Учесници социјалног дијалога, усагласили су се на састанцима у претходном периоду да би 
минималац требало повећати. 
Иначе, законски рок за одлуку о новој минималној цени рада је 15. септембар. 
 

 

 

 

Чадеж: Повећање минималне цене рада-компромисно решење 
Извор:Танјуг 
 
Председник Привредне комосре Србиjе Mарко Чадеж поздравио jе предлог да се минимална 
цена рада од нове године повећа на 130 динара, оценивши да jе то средње, компромисно 
решење проистекло из усаглашавања ставова партнера у социjалном диjалогу.„Посматрано из 
угла привреде, увећање минималне зараде увек представља додатни напор за оне послодавце 
коjи радницима исплаћуjу минималац, али се овога пута одлука доноси у општем интересу, 
сагледавањем аргумената свих заинтересованих актера", рекао jе Чадеж. 
Чињеница jе и да се цена радног сата мења после две године мировања, у знатно бољим 
економским околностима, кроз унапређен конструктиван диjалог државе, синдиката и 
послодаваца и уз велико ангажовање надлежног министра и министарства да се нађе 
избалансирано решење, указао jе Чадеж. 
Председник Привредне коморе Србиjе уверен jе да ће ове компаниjе, увећани трошак за плате 
радницима надоместити кроз ефекте повећања зарада на раст тражње и производње, бенефите 
досадашњих и наjављених мера државе за побољшање услова пословања и подршку привреди 
да jача капацитете, више производи и и извози, наводи се у саопштењу ПKС. 
Уз тренд раста плата у здравом делу приватног сектора, економски jе очекивано, обjашњава 
Чадеж, да ће и повећање примања великог броjа запослених у предузећима коjа исплаћуjу 
минималац, али и наjављење корекциjе плата запослених у државним службама, као што су 
просвета, здравство и полициjа, додатно погурати личну потрошњу. 
„Oно што jе наjважниjе, повећање личне потрошње, увећава промет у трговини на мало, 
производи нову тражњу за индустриjским производима, што ће, уз инвестициjе и извоз, бити 
jош jедан импулс одрживом расту индустриjске производње и бруто домаћег производа“, 
закључуjе Чадеж. 

 Погон „Tехнострутуре” у Зрењанину 
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Производни погон италијанске компаније „Технострутура” у индустријској зони „Југоисток–
Ечка” у Зрењанину биће отворен 17. септембра, а вредност инвестиције је 3,5 милиона евра. У 
Зрењанину ће се, како је раније најављено, производити челичне конструкције за изградњу 
мостова, аеродрома, стадиона, великих тржних центара и индустријских објеката, а већи део 
производње намењен је страном тржишту. 
  
 

Добар је потез пребацивање производње у Србију 
Аутор:Драган Миливојевић 
 
Ми смо производњу из Шведске пребацили у Слованију, а из Словеније у Србију што је добро 
за запошљавање у вашој земљи. То није обичан и лак процес када ти затвараш неку фабрику и 
отвараш неку нову, јер треба да видиш логистику, материјале, људе, могућности, али ми смо се 
одлучлили за Србију, изјавио је у интервјуу "Дневнику" председник  и генерални директор 
Горење групе Фрањо Бобинац на берлинском Сајму ИФА. На овој највећој међународној 
презентацији кућних апарата захваљујући инвестицијама Горења у Србији свет је видео и 
најсавременију технику коју су произвели и радници у фабричким погонима у Србији. Како 
указује Бобинац ова компанија је у расту и у првој половини године, ако се искључе курсне 
разлике, бележи раст од осам посто, а највише у југоисточној и централној Европи, Немачкој, 
Аустралији и Америци. 
Стално се говори о пословној клими у Србији за привлашење страних 
инвестиција. За све ово време колико сте присутни у нашој земљи, колико се 
она побољшала и колико је Горење, као страни инвеститор задовољан? 
– Што се пословне климе тиче; ја сам изузетно задовољан што имамо произвиодњу у Србији. 
Није било лако тада када смо размишљали, да ли и где, изван Словеније да крећемо у Русију, 
Украјину, неке друге земље Западног Балкана. А онда не случајно, већа анализама дошли смо у 
Србију. Неки ме питају зашто Ваљево, зашто Зајечар, зашто Стара Пазова, а разлози су 
различити, али смо се добро осећали где год смо ишли, па и у ове градове. И оно што је 
извесно, тамо где Горење дође, тамо и остаје. Кроз ово време пословања у вашој земљи, свима 
кажем, и у Словенији, да Србија има добру политику што се тиче страних инвестиција.А сама 
пословна клима није данас нигде идеална, али мислим да је то процес  да свакога дана у сваком 
погледу све више заједнички напредујемо.  
Докле су стигли разговори са "Панасоником" о преузимању већинског пакета и 
како би се то одразило на фарбрике и запослене у нашој земљи? 
– Та компанија жели да повећа део свог власништва у нашој компанији, видећемо на колико. 
Иначе с Панасоником заједно радимо неке три године и удвостручујемо промет с њима, а то је 
партнер који је дошао и рекао да би желео да заједно с Горењем расте у Европи.  Та компанија 
на нашем континенту нема сопствену производњу великих кућних апарата, а ни јаке екипе за 
продају у појединим земљама. Тај технолошки лидер што се тиче забавних технологија с оним 
што је презентовао на ИФА доказује зашто је то прилика за Горење да буде у власништву 
компаније Панасоник. То би било добро за групу Горење, за њен раст, за марку, за бржи развој 
и још већу производњу. Сигуран сам да као што би ово партнерство било добро за Словенију, 
било би добро и за Србију и за српску производњу, јер је јасно да ако се удружујемо то чинимо 
да растемо више и брже. Бржи раст то свако зна доноси више производње и више радних 
места, нова запошљавања. То је генерални смер, дакле већа продаја и производња и у Србији, 
колико тешко је сада рећи. 
Где се заправо производи оно што би се назвало бест техником којом сте се 
нашли у конкуренцији од 1600 светских излагача, у фарбрикама у Словенији 
или Србији? 
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– Код нас је производња раздељења по програмима и у Словенији углавном израђујемо веш 
машине и сушилице, а Србија је углавном наша производња фрижидера. И све што може све да 
види од наших фридера на ИФА углавном је произведено у Србији. 
Указали сте на губитке које сте имали због ситуације око Русије и Украјине и 
интересантно је како Ви, као представник европског бизниса гледате на 
санкције Русији, посебно што смо били сведоци неког приближавања Словеније 
и Русије? 
– У последњих неколико година успели смо скоро у целини да компензујемо све оно што смо 
изгубили у Русији у Украјини због рата, а губитак на годишњем обиму је био око 100 милиона 
евра. То је пуно за нашу компанију Оно што је добро што су се тамо, барем на неком нижем 
нивоу ствари унеколико стабилизовале, а сам бизнис је могу да кажем апсолутно против било 
које врсте политичких санкција. То је лоше за економију, бизнис ЕВропе, а на крају карјева 
рекао бих и за политику Европе. Надам се да ће бизнис Европе, а ту није само наша индустрија, 
већ и аутомобилска рецимо, и Немачка која има послове у Русији, па пољопривреда, успети да 
га барем једном слуша политика. Бизнис мрзи санкције и ја мислим да су лоше. 
Енергетска сигурност 
Код нас се стално говори о енергетској сигурности и потреби да се она 
обезбеди, посебно везано за проблеме са снабдевањем гасом и гасоводима. Како 
је она обезбеђена у Словенији са аспекта привреде? 
– То је више стручно питање за енергетичаре, али што се тиче Словеније генерално, она тражи 
и потребна су јој сва три енергетска извора, треба нуклеарку, хидро  и еколошке изворе 
енергије, али и угаљ и гас и нафту. Колико чега то је питање за струку, а што се тиче привреде 
немамо никаквог проблема за сада када је у питању снабдевање. 
  
 

 

Чадеж: Минималац од 130 динара по сату компромисно решење 
Извор: Бета  

 

Председник Привредне коморе Србије (ПКС) Марко Чадеж поздравио је одлуку о повећању 
минималне цене радног сата на 130 динара по сату као средње, компромисно решење 
проистекло из усаглашавања ставова партнера у социјалном дијалогу. 
"Посматрано из угла привреде, увећање минималне зараде увек представља додатни напор за 
оне послодавце који радницима исплаћују минималац, али се овога пута одлука доноси у 
општем интересу, сагледавањем аргумената свих заинтересованих актера", навео је он у 
саопштењу. 
Чадеж је изразио уверење да ће компаније тај увећани трошак за плате радницима 
надоместити кроз ефекте повећања зарада на раст тражње и производње, бенефите 
досадашњих и најављених мера државе за побољшање услова пословања и подршку привреди 
да јача капацитете, више производи и и извози. 
Он је навео и да очекује и да ће повећање примања великог броја запослених у предузећима 
која исплаћују минималац, али и најављење корекције плата запослених у државним 
службама, као што су просвета, здравство и полиција, додатно погурати личну потрошњу. 
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"Оно што је најважније, повећање личне потрошње, увећава промет у трговини на мало, 
производи нову тражњу за индустријским производима, што ће, уз инвестиције и извоз, бити 
још један импулс одрживом расту индустријске производње и бруто домаћег производа", рекао 
је он. 
 
 
 

Нови минималац: Нико задовољан или сви срећни?  
Извор: Н1  

 

Минимална цена радног сата у Србији од 1. јануара 2017. године износиће 130 динара. Договор 
који је постигнут на седници Социјално Економског савета представља међурешење, с обзиром 
на то да су синдикати тражили више, а послодавци хтели да дају мање.  
Синдикати су тражили најмање 135 динара, послодавци нудили највише 127. Влада Србија је 
нашла средње решење. Минимална цена рада у Србији биће 130 динара. 
"То је значајно и велико повећање. То је повећање које у односу на претходну годину чини 
разлику од 1586 динара ако ми је математика тачна", рекао је министар за рад Александар 
Вулин. 
Минимална цена рада некада је значила да најмања плата у Србији може да буде 21.050 
динара, док је сада повећана на 22.620. 
Математика каже да ће са за девет динара увећаном ценом сата рада, минимална месечна 
зарада бити за око 1.600 динара виша у односу на претходну, то јест 22.620 динара, док 
минимална потрошачка корпа износи нешто мање од 35.000 динара. 
Оваква рачуница резултат је уступака преговарачких страна. Синдикати су очекивали више. 
"130 динара је можда недовољно за запослене, и сигурно ми тражимо више и тражили смо 
више и увек ћемо тражити више. Али је позитивно то да први пут имамо један помак, да имамо 
један квалитетан помак, да поред минималне зараде се разговара и о повећању зарада у 
друштвеном сектору", рекао је Љубосав Орбовић из Савеза самосталних синдиката Србије. 
А разговараће се и о олакшицама за послодавце, каже председник Уније послодаваца Србије 
"Такође смо добили уверавања на овој седници од министра привреде и министра финансија 
да ће се озбиљно радити на неким стварима на којима Унија годинама инсистира, а то је да се 
једноставно изједначи плаћање комуналних услуга грађана и привреде, да се укину бројни 
парафискални намети који једноставно чине неизвесност у пословању наших појединих 
привредних друштава", каже председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић.  
Све ове теме наћи ће се на дневном реду Владе до краја ове године, обећано је и радницима и 
синдикатима. Иако су обе стране биле, како су рекли, никада ближе консензусу о висини 
минималне зараде, коначну одлуку донела је Влада Србије. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вучић: Повећање минималца као 13. плата на годишњем нивоу 
Извор:Н1  
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Премијер Србије Александар Вучић верује да ће Влада, после данашње седнице Социјално-
економског савета, подржати одлуку да се минимална зарада повећа на 130 динара по радном 
сату.  
Вучић је на заједничкој конференцији за новинаре са европским комесаром за 
суседску политику Јоханесом Ханом, рекао да је са највећим послодавцима разговарао о 
минималцу и да су они спремни да подрже повећање на 130 динара по радном сату, те да 
очекује да ће то повећање подржати Социјално-економски савет и Влада Србије. 
Премијер је рекао да ће то значити да ће они људи који данас зарађују минималну плату нешто 
већу од 20.000 динара, добити месечну повишицу од 1.500 динара, што, како каже, на 
годишњем представља неку врсту 13. плате. 
Вучић је још једном најавио повећање зарада у јавном сектору за полицајце, војнике, 
професоре, учитеље, здравствене и социјалне раднике. 
Председник Владе је подсетио да је ММФ почетком године предвиђао привредни раст од 1,2 
одсто, да би се на крају испоставило да че српска привреда 2016. порасти за три одсто. Следеће 
године се очекује раст од 3,5 процента, али премијер очекује да ће се и та пројекција 
премашити, те да ће раст на крају 2017. бити већи од четири одсто. 
Вучић каже да је велики број инвестиција у припреми и да има утисак као да су из ЕУ одједном 
навалили са припремама са инвестицијама у Србији. Тренутно је у припреми отварање чак 80 
фабрика, рекао је премијер, истичући да ће само у Нишу у наредних пола године бити отворено 
пет, шест фабрика. Од места са толико незапослених, прави се раскрсница Балкана која ће 
аутопутевима бити повезана са Београдом, Бугарском, Македонијом и Приштином. 
Незапосленост је, како каже, данас мања од 16 одсто, а циљ је да се у наредних годину дана 
спусти испод 14,5 и додатно се приближила европском просеку од 11 одсто. 
Вучић је рекао да Србија никако не може да се мери са Немачком, али да су јој одређени 
параметри бољи него у неким чланицама ЕУ. 
 
 

Геоx: Нико није добио отказ због жалби на прековремени рад 
Извор: Н1  

 

Директор Геоxа Марко Базилио демантовао је у писаној изјави за Н1 да је у понедаљак 
организован штрајк у фабрици те компаније у Врању. Он тврди и да радница Габријела Крстић 
није добила отказ због исказаног незадовољства, већ да јој није продужен уговор. 
После одлуке запослених у Геоxу у Врању да у понедељак, после осмочасовног радног 
времена зауставе машине, и притужби да без законске основе стално раде и по више од 
девет сати дневно, шест дана у недељи, као и тврдње бивше запослене Габријеле Крстић да је 
као једина која се обратила руководству да говори о разлозима за незадовољство радника, 
добила отказ, а претходно радила без уговора, огласио се директор компаније Геоx, Марко 
Базилио. 
Он за Н1 каже да радници Геоxа у Врању у понедељак нису организовали штрајк. На крају 
радног времена, радници неких одељења у фабрици су саопштили да нису у могућности да 
свакодневно раде сат дуже. Та ситуација решена је врло брзо, договором са запосленима и ми 
смо прихватили њихов захтев да додатне сате раде само суботом, наводи Базилио. 
"Прековремени рад плаћен је у складу са српским законом. Такође, желимо да нагласимо да 
нико није добио отказ у вези са догађајима који се тичу прековременог рада, већ зато што му 
уговор није продужен, што је одлучено на основу његових постигнућа на послу", додаје 
Базилио. 

http://rs.n1info.com/a192187/Vesti/Vesti/Johanes-Han-u-Beogradu.html
http://rs.n1info.com/a192187/Vesti/Vesti/Johanes-Han-u-Beogradu.html
http://rs.n1info.com/a191353/Biznis/Radnica-Geox-a-Dobila-sam-otkaz-nakon-protesta.html
http://rs.n1info.com/a191353/Biznis/Radnica-Geox-a-Dobila-sam-otkaz-nakon-protesta.html
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На питање Н1 да ли је радница Габријела Крситћ радила без уговора, из Геоxа одговарају да је 
она од 1.11 2015. године била пријављена у регистар социјалних осигураника, да су јој плате и 
прековремени рад редовно исплаћивани, као и да је радила до истека уговора, а не после тога.  
Такође истичу да она није говорила у име радника и да није била представник запослених 
током разговора са управом о прековременом раду и да то није разлог из којег јој уговор није 
обновљен. 
У саопштењу директора Геоxа наводи се и да компанија запошљава 1.200 радника у Врању и да 
константно улаже у њихову обуку. 
 

 

 
 

Поново заживео социјални дијалог  
Аутор: Слађана Обрадовић. 
 
Влада Србије одлучила је да подржи повећање минималне цене рада са 121 на 130 динара. За 
људе који живе од минималне зараде, то конкретно значи месечно повећање од 1500 динара, 
што неће значајније утицати на повећање квалитета живота и стандард грађана. 
Представници Синдиката подвлаче да је ово повећање невидљиво и недовољно, због 
поскупљења струје и низа намирница, као и да је једина добра страна постигнутог договора та 
што је после две године у Србији поново заживео социјални дијалог. 
Представници синдиката Независност, скрећу пажњу локалној самоуправи да преиспита рад 
локалног социјално економског савета који се ниједног тренутка није огласио због проблема у 
градским предузећима. 
Уз најављено поскупљење струје, а до сада меса, месних прерађевина, шећера и свих артикала 
који су неопходни за све празнију потрошачку корпу, повећање минималне цене рада је скоро, 
па невидљиво. 
Сматрају представници Асоцијације слободних и независних синдиката Србије, и Уједнињеног 
гранског синдиката Независност. 
Повећање минималца је недовољно, сагласни су представници запослених који су Влади 
предлагали цену од 143 динара, док су послодавци били спремни да издвоје само 127 динара за 
повећање минималне цене рада. 
Просечно повећање минималца за 1500 динара месечно омогућиће запосленима да за тај новац 
пазаре на пример: 30 векни најјефтинијег хлеба, или килограм меса, три килограма детерџента 
и 400 грама кафе. 
И то је све што би могло да се купи за цену од 1500 динара, ближе преживљавању него 
стандарду. Испоставља се да је једина добра страна постигнутог договора та што је поново 
заживео социјални дијалог у држави. 
Све су гласније и оцене, да ни ове одлуке не би било, да Јоханес Хан, Европски комесар није 
присуствовао седници Владе Србије. 
Уз то, поруке које се непрекидно упућују Србији су и те да је понашање послодаваца који касне 
у исплати зарада у Европској Унији недопустиво. 
Иначе, минимална цена рада у Србији последњи пут је коригована пред две године. 
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"Слога": Повећање минималца самореклама Владе, нема ни за литру 
млека 
Аутор: 021.рс 
 
Удружени синдикати Србије "Слога" одлуку Владе да повећа минималац за девет динара по 
радном часу виде као наставак континуираног удара на животни стандард радника и као меру 
саморекламе привредног раста и пуњења буџета који се у највећој мери огледа на мерама 
опште штедње на зарадама која се спроводи под директним диктатом ММФ-а. 
"И после ове одлуке више од пола милиона запослених грађана, посебно оних у приватном 
сектору наставиће да живи још бедније и сиромашније, будући да повећање од 72 динара 
дневно за осам сати рада није довољно ни за куповину једног литра млека дневно! Ако се у 
обзир узму и параметри да је у протеклом периоду од две године дошло до 
смањења зарада и пензија у јавном сектору, али и поскупљења одређених 
животних производа и услуга, посебно меса и струје, видимо да је ово још један 
покушај неуспешне нивелације између реалног и имагинарног 'бољитка' који 
нам се сваки дан сервира путем обраћања премијера Србије Александра Вучића. 
Оно шта нас као синдикат посебно забрињава је пристанак репрезентативних актера 
Социјално-економског савета Србије, челника Савеза самосталних синдиката и УГС 
'Независност' на аминовање цене минималца, јер ће то у јавности појачати неповерење 
према синдикатима као институцијама заштите радника, што ће довести и до повећања 
степена експлоатације радника од стране послодаваца", поручују у "Слози" и надају се да ће 
се синдикати пробудити и стати у одбрану интереса радника. 
 

 

 

 
МИНИМАЛАЦ РАСТЕ НА 184 ЕВРА: Добра вест за 350.000 радника 
Аутор: Драгана Томић,Танјуг 
 

Послодавци, синдикати и Влада Србије договорили се да минимална цена радног сата буда 130 
динара, тако да ће од 2017. најнижа зарада бити већа за 1.586 динара 
Минимална плата у Србији од 1. јануара наредне године биће 22.620 динара, најавио је јуче 
Александар Вулин, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 
На седници Социјално-економског савета, којој је присуствовао и премијер Александар Вучић, 
одлучено је да се минимална цена радног сата, која није мењана претходне две године, повећа 
са 121 на 130 динара. 
Значајно 
- То је значајно и велико повећање, а 1.586 динара је разлика за све оне који су на минималцу. 
Ово је доказ да је Влада спремна да повећа примања чим се за то створе могућности - рекао је 
Вулин и истакао да ће овај предлог бити усвојен на следећој седници Владе. 
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Цена од 130 динара по радном сату је заправо Владин предлог и представља средње решење, 
између захтева синдиката од 133 динара и максимума од 127 динара који су могли да прихвате 
послодавци, због, како кажу бројних и високих намета које морају да плаћају. 
Небојша Атанацковић, председник Уније послодаваца Србије, рекао је да послодавци 
поздрављају то што се Влада озбиљно бави привредним проблемима и да зато верују да уступак 
који су учинили кад је реч о минималној цени рада неће бити штетан по привреду. 
Укидање намета 

- Добили смо уверење и премијера Вучића да ће се изједначити плаћање комуналних услуга за 

грађане и привреду и да ће бити укинути намети који чине неизвесност - рекао је Атанацковић. 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић је изјавио да су синдикати 

били спремни да дођу до компромиса у општем интересу: 

- Тих 130 динара је можда недовољна цена за запослене и тражићемо увек боље, али је 

позитивно да имамо помак, да се разговара такође и о повећању зарада у друштвеном сектору, 

што говори да привреда Србије иде напред. 

 

 
 
 

'Слога': Повећање минималца за 9 динара наставак удара на животни 
стандард радника 
 
Удружени синдикати Србије Слога одлуку Владе да повећа минималац за девет динара по 
радном часу виде као наставак континуираног удара на животни стандард радника и као меру 
саморекламе привредног раста и пуњења буџета који се у највећој мери огледа на мерама 
опште штедње на зарадама која се спроводи под директним диктатом ММФ-а. 
"И после ове одлуке више од пола милиона запослених грађана, посебно оних у приватном 
сектору наставиће да живи још бедније и сиромашније, будући да повећање од 72 динара 
дневно за осам сати рада није довољно ни за куповину једног литра млека дневно! Ако се у 
обзир узму и параметри да је у протеклом периоду од две године дошло до смањења зарада и 
пензија у јавном сектору, али и поскупљења одређених животних производа и услуга, посебно 
меса и струје, видимо да је ово још један покушај неуспешне нивелације између реалног и 
имагинарног бољитка који нам се сваки дан сервира путем обраћања премијера Србије 
Александра Вучића", наводи се у саопштењу синдиката Слога. 
Посебно нас забрињава пристанак репрезентативних актера Социјално-економског савета 
Србије, челника Савеза самосталних синдиката и УГС Независност на аминовање цене 
минималца, јер ће то у јавности појачати неповерење према синдикатима као институцијама 
заштите радника, што ће довести и до повећања степена експлоатације радника од стране 
послодаваца. 
"Искрено се надамо да ће унутар тих синдиката доћи до преиспитивања чланства о 
дугогодишњој улози статирања њихових челника у нечему што се зове социјални дијалог и што 
би требало да претпостави заштиту интереса радника, њиховог економског и социјалног 
стандарда", кажу из Удружених синдиката Слога.  
 


