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Раст плата већи од четири одсто  
Аутор:Д. И. К. 

 

Из Владе Србије ових дана стижу најаве о повећању пензија и зарада лекара, наставника, 
полицајаца... То је могуће захваљујући вишку у државној каси  
ОБЕћАЊА из Владе Србије су "пала", а према њима запослени у јавном сектору и најстарији 
грађани могли би да очекују досад највеће повећање својих примања. Тако би радници чије се 
зараде исплаћују из буџета, требало да добију повишицу просечно већу од четири одсто, колико 
су добили почетком године. Раст пензија би у просеку требало да износи више од 1,5 одсто. На 
раст зарада овог пута може да рачуна и администрација. Повећање је могуће захваљујући 
вишку у државној каси. 
Премијер Србије Александар Вучић истакао је да је током прва четири месеца ове године 
остварен суфицит од 10,7 милијарди динара, уместо предвиђеног дефицита од 53,5 милијарди 
који је био договорен са Међународним монетарним фондом. 
- То ће омогућити да се ове године свакако повећају плате и пензије и биће највеће повећање до 
сада - најавио је премијер током празника. 
Према његовим речима, овај суфицит представља бољи резултат за укупно 64,2 милијарде 
динара, односно за 520 милиона евра, у односу на оно што смо прихватили у скупштини, а што 
је поздравио и ММФ који је учествовао у прављењу буџета. 
Да ће ове године бити повећања и пензија и плата навео је и министар за рад Александар 
Вулин. 
- Плате и пензије повећаваће се и раније него што је очекивано, односно већ ове године а не тек 
по обрачуну идуће године, и то је потврђено - истакао је у уторак Вулин. - И овог месеца је 
суфицит уместо дефицита, више се уштедело и више зарадило него што се потрошило. Када 
председник Владе каже да ће бити повећање плата и пензија - то је тако. Ми смо сада у овом 
буџету омогућили да обезбедимо средства да то буде до краја године. Врло брзо ће се знати и 
колико ће то повећање бити. 
Пензије и плате запослених у јавном сектору смањене су у новембру 2014. године, пре 
склапања аранжмана са ММФ. То смањење законски је "орочено" на три године. 
- Крајем 2014. предузето је линеарно смањење плата у јавном сектору изнад 25.000 динара за 
10 одсто и прогресивно смањење пензија, које приближно одговара њиховом линеарном 
умањењу за око пет процената - наводи се у анализи Фискалног савета. - Додатне уштеде на 
највећим буџетским расходима требало је да обезбеди замрзавање плата и пензија у периоду од 
2015. до 2017. године и веома амбициозан план смањивања броја запослених у општој држави 
за по пет одсто годишње, што је укупно за око 75.000 радника. Према последњим подацима, 
број запослених у општој држави смањен је свега за око 17.000, а у овој години предвиђено је 
смањење броја запослених за додатних 5.000, што значи да се вероватно неће остварити ни 
трећина од првобитно планираних уштеда. 
"ОДМРЗАВАЊЕ" 
ОТКАКО су, с краја 2014. године, смањене плате и пензије у сврху државне штедње, с намером 
да ова примања остану замрзнута током три године, одлука о замрзавању већ два пута је 
"суспендована", истиче Фискални савет. 
- У 2016. плате су просеку повећане за 2,5 одсто, рачунајући и делове опште државе у којима 
није било повећања, а пензије за 1,25 одсто. Док су у 2017. години та повећања била и нешто 
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већа: плате у просеку за око четири одсто, а пензије за 1,5 процената - истиче се у анализи 
Фискалног савета. 
 
 

 

 
 

Казне за послодавце који не плате додатно рад током празника 
Припремили Оливера Вукосављевић и дописници РТС-а 

 
И док су запослени у јавном сектору уживали у продуженом викенду – за њих су понедељак и 
уторак били нерадни дани, запослени у приватном сектору били су на радним местима. Очекују 
да ће за то добити и одговарајуће накнаде. Из ресорног министарства упозоравају послодавце 
да не избегавају закон и да ће против несавесних власника бити поднете кривичне пријаве, 
уколико инспекција установи да је било непријављених радника, да се не исплаћују доприноси 
и накнаде за празнични рад. 
Сви грађани који су имали посла у министарствима, општинама, банкама или поштама, 
морали су то да одложе до данас. С друге стране, приватници широм Србије, радили су и за 
празнике. Тржни центри, супермаркети, кафићи, апотеке, пекаре, трафике имали су 
уобичајено радно време. 
Ипак, радници закључују да су разлике у статусу запослених у јавном и приватном сектору и 
даље велике, у корист првих. 
"Нисмо приметили да је Први мај, за нас који радимо код приватника то не важи", каже један 
од радника који није имао слободан дан. 
Прва два дана маја, у домовима здравља радиле су само дежурне службе. Возила јавног 
градског превоза саобраћала су по недељном реду вожње. 
"Кад су празници потребно је да се одржава минимум саобраћаја да би народ могао да дође и 
оде до села. Питање је да ли вам је то плаћено", каже Звездан Вуковић, возач аутобуса. 
Инспекторат за рад је током празника појачао контролу послодаваца. Подсећају да запослени 
имају право на увећану зараду у висини утврђеној општим актом и уговором о раду – за рад на 
дан празника, износи најмање 110 одсто од основице.  
Напомињу да, уколико се утврди да радници нису плаћени како прописује Закон о раду, 
новчана казна за послодавца је од 600.000 до милион и по динара, а за предузетника до 
400.000 динара. 
 
 

Превремена пензија, казнени поени одлазе у прошлост 
Припремила Марија Савић Стаменић 

 

После најаве председника Владе да запослени више неће плаћати доживотне казнене поене 
уколико превремено оду у пензију, министар за рад каже да би та иницијатива, кроз измене 
Закона, пред посланицима требало да се нађе у наредних неколико месеци. Задовољни 
првомајском честитком, синдикати наводе да ће то знатно растеретити све запослене у Србији. 
Имају године стажа, али нису довољно стари. Неретко су радници предузећа у стечају, жртве 
лоших приватизација. Превремена пензија до сада је значила и доживотно умањена пензија. 
То правило, после деценија у разним облицима, ускоро одлази у прошлост.  
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"Ако одете раније у пензију, као и у већини земаља, плаћате одређено умањење, тзв. пенале, 
раније је билo доживотно. А сада кажемо, пошто имамо довољно новца, ми ћемо захвалити 
пензионерима, када напуните 65 година, држава сматра да више нисте ништа дужни. Држава 
сматра да од 65. године имате пуни износ своје пензије и да су пенали за вас прошлост", каже 
министар Александар Вулин. 
Казнени поени нису симболични, износе и до 20 одсто пензије. Циљ није да се људи подстакну 
да превремено иду у пензију, напомињу синдикати. 
"Циљ је да онај ко нема алтернативу, ко је изгубио посао, не може да нађе посао у тим 
годинама, да му се обезбеди егзистенција. Јутрос и јуче када су чули премијера на десетине 
позива сам добио од људи који су рекли како је ово значајно за запослене у Србији", каже 
Љубисав Орбовић из Савеза самосталних синдиката Србије. 
Иницијатива покренута пре годину дана подразумевала је и преговоре са ММФ-ом. У Влади 
тврде да новца за то има. Да таква издавања не би требало да угрозе фискалну стабилност, 
сагласни и економисти. 
Економиста Љубодраг Савић сматра да је то добар предлог и да он води рачуна у социјалном 
смислу о људима. 
"Не треба заборавити да је већина наших пензија ниска, друга ствар: то су људи у годинама 
који не могу да зараде додатни приход, и треће: ми смо ушли у процес транзиције, када младе 
генерације мало воде рачуна о старијим генерацијама", каже Савић. 
Фискални савет ће свој став изнети када иницијатива прерасте у званичан нацрт. Из Владе 
најављују да ће се измене Закона о пензијском и инвалидском осигурању пред посланицима 
наћи у наредних неколико месеци. Требало би да донесу и боље услове за пољопривредне 
пензионере и укидање привремених решења за пензије.  
  
 

 

 
 

Утопија или неизбежност: основни приход за све? 
Аутор: Марина Благојевић Хјусон, научна саветница, Институт за криминолошка и 
социолошка истраживања, Београд 
 
Први мај је поново ставио на дневни ред оно што у ствари и не силази с дневног реда, а то је 
питање запослености, дневница, услова рада. Срећом, синдикати су све гласнији у исказивању 
отпора према „ропском раду“. Колико су моћни сасвим је друго питање. Али, оно што 
дефинише круг њихове моћи или немоћи није само постојећа дистрибуција моћи, већ је то и 
визија, или недостатак визије. Одустајање од визије је властито онемоћавање. Владајући јавни 
дискурс је јако сужен и намерно сведен на минимализам: минималне плате, минимални 
услови, минимално померање напред, минимално уздизање главе... Прихватајући га, и 
синдикати и становништво у целини, прихаватају своју немоћ и троше велику енергију за 
минимална померања, која пре свега имају симболички карактер и често су изругивање 
здравом разуму. А не треба заборавити да иза оваквог минимализма стоји убрзано мењање 
структуре власништва, отимање јавних добара и урушавање добробити велике већине 
становника. 
 

 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/sr/autor/998/Marina-Blagojevic-Hjuson
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Расте број пријава узбуњивача због претњи послодаваца 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Све је више пријава које подносе узбуњивачи тражећи судску заштиту, јер им 

послодавци прете, што потврђују подаци судова и Министарства правде у другој години 

примене Закона о узбуњивачима. 

У прошлој су години тако судови примили 295 предмета у којима узбуњивачи траже заштиту, а 
то је значајно повећање у односу на период од седам месеци 2015. године, када је Закон почео 
да се примењује и када је био 71 предмет. 
Истовремено је са 16 на 36 повећан број примљених предлога за одређивање привремених 
мера по том закону. 
Државни секретар у Министарству правде Радомир Илић за ТаЊуг каже да за сада можемо 
бити задовољни бројем пријава и бројем решених случајева пред судовима.  
"Иако сам број пријава у почетку није био импозантан, сада је већ почео да расте. Милсим да је 
потребно одређено време да би се људи осмелили да пријављују незаконитости, као и да се 
подигне свест о томе ко је узбуњивач, шта треба да уради, како да заштити себе и како да 
пријави корупцију", навео је Илић. 
Он је напоменуо да је од првих 200 слуцајева у којима су узбуњивачи тражили заштиту 
правосуђе решило око 75 одсто и да већ имамо прве правоснажне пресуде.У оним случајевима у 
којима су пријављене злоупотребе или неки вид корупције, ти предмети се процесуирају у 
јавним тужилаштвима. 
"Један број пријава је поднет јавном тужилаштву, било да су их поднели сами узбуњивачи било 
други актери из поступка по Закону о заштити узбуњивача", прецизирао је Илић.Како каже, 
Министарство правде ће наставити да прати примену закона и у складу са тим предузеће 
евентуално неке измене закона и организовати нове обуке за судије и тужиоце. 
Иначе, прва првостепена пресуда донета је прошле године и то у корист Марије Беретке, 
запослене у градској инспекцији Новог Сада, која је била премештена на слабије плаћено радно 
место јер је открила да се казне за непрописно паркирање изречене онима који имају утицај 
због функције или новца - скривају, односно да их починиоци прекршаја на крају једноставно 
не плаћају.  
Портал Пиштаљка специјализован за слуцајеве узбуњивања, недавно је објавио да је Виши суд 
у Сремској Митровици 18. априла донео првостепену пресуду у корист узбуњивача Татјане 
Самарџије и наложио туженој Републици Србији, односно Републицком геодетском заводу 
(РГЗ), да јој на име претрпљеног душевног бола исплати 100.000 динара.  
Суд је у том поступку утврдио да је Геодетски завод оштетио Самарџију тиме што ју је сменио са 
места начелника Службе за катастар непокретности Рума и послао на рад у Бачку Паланку, с 
обрзложењем да је одбила да по хитном поступку и мимо законских процедура упише 
власништво над бензинском пумпом и другим објектима власнику фирме "Кнез петрол" 
Срђану Кнежевићу.  
Има и случајева у којима је суд одбио тужбу због наводног узбуњивања. 
У питању је случај Радована Ненадића који је тужбу поднео против Вишег суда у Београду 
тврдећи да га је тај суд прогонио јер је на друштвеним мрежама окачио фотографију једног 
судије и принца Александра Карађођевића. 
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Новосадски Апелациони суд је, наиме, 6. фебруара потврдио првостепену пресуду којом је 
утврђено да Ненадић нема статус узбуњивача и да у конкретном случају није утврђено 
узбуњивање сходно Закону о узбуњивачима. 
Закон о заштити узбуњивача усвојен је у децембру 2014. године, а након што је 1.200 судија 
прошло обуку на Правосудној академији, у јуну 2015. почела је и његова примена. 
 
 

Решава се судбина 52.000 радника 
Аутор:Љ.Малешевић 
 
Шеф Канцеларије Светске банке у Београду Тони Верхеијен поновио је да Србија мора да 

испуни обећања и реши питање преосталих државних предузећа и петрохемијског комплекса 

јер су она извор фискалног ризика за земљу. 

 “Без решавања питања тих предузећа ништа се не може постићи“, истакао је Верхиејен на 
седници Скупштине НАЛЕД-а. 
По подацима Министарства привреде, у овом тренутку на купца чека 161 предузеће с око 
52.000 запослених, а међу нерешеним има и 11 стратешких компанија за које држава покушава 
да пронађе одговарајућег стратешког партнера. Како је истакао државни секретар у 
Министарству привреде Драган Стевановић: ”Најважније је што се државне субвенције 
државним предузећима дају једино „Ресавици”. 
По подацима Министарства привреде, у овом тренутку на купца чека 161 предузеће с око 

52.000 запослених, а међу нерешеним има и 11 стратешких компанија 

Међу нерешеним приватизацијама је и 11 предузећа која су означена као стратешки важна за 
државу. Међутим, осим „Галенике”, ниједно не ужива заштиту од принудне наплате и сва 
послују по тржишним условима, што значи да морају да измирују обавезе према повериоцима, 
као и то да у случају да то не могу, одлазе у стечај. Од 11 стратешких предузећа, у осам је у 
поступку усвајање Унапред припремљеног плана реорганизације, за два се тражи 
одеговарајући модел, а за једно је у току израда плана реорганизације и финансијске 
консолидације, а да ли ће опстатити, зависи директно од тога хоће ли њихови повериоци 
пристатити на тај план. 
У тих 11 стратешких важних државних предузећа РТБ „Бор” је „највећа” економска мука Србије 
и држава на све начине покушава да нађе стратешког партнера. Разговара се и с кинеском 
компанијом ЦНЦТ, али коначан договор није постигнут. Јавни позив за избор управљачког 
тима РТБ-а „Бор”, одлуком Владе Србије, продужен је месец дана, тако да ће се понуде примати 
до краја маја, а по речима министра привреде Горана Кнежевића, заинтересованих компанија 
има и рок се продужава управо на захтев понуђача. 

 
Било више од 500 

Од преко 500 државних предузећа која су била на списку некадашње Агенције за 

приватизацију и која су званично била у поступку реструктурирања, након неуспелих или 

пропалих приватизација, у протеклих неколико година решено је питање 365 фирми, и то тако 

што је у 234 покренут стечај, за 86 је обустављен поступак приватизације и 45 је продато. 

Недавно је регионална директорка Светске банке за Западни Балкан Елен Голдстин истакла да 

сва нерешена предузећа морају брзо бити „скинута с дневног реда” јер стварају велике 

финансијске обавезе за државу и буџет. 
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За Руднике подземне експлоатације угља „Ресавица”, којима држава једино од свих стратешких 
предузећа даје субвенције, још увек није урађен план реорганизације и финансијске 
консолидације. Влада Србије је пре неколико дана разрешила вршиоца дужности директора 
„Ресавице” Стевана Џелатовића због примања мита, а нови није именован. 
Данас истиче јавни позив за приватизацију три фабрике петрохемијског комплекса, а медији су 
најављивали да су за њих заинтересоване компаније из неколико држава. Тек након што 
истекне позив за приватизацију ће се знати на који начин би оне могле бити приватизоване 
или ће држава тражити некакав другачији модел да би самостално опастале на тржишту. 
Наредног месеца истичу и рокови за заштиту од наплате и код неких других државних 
предузећа, а нека припремају УППР за мај и јун, па од одлука привредних судова зависи да ли 
ће она наставити да раде по новој, реорганизованој шеми, или ће ипак завршити у стечају. 
На решавање статуса чека и ПКБ, за који је Министарство привреде још 18. јануара објавило 
јавни позив за прикупљање писама заинтересованих за приватизацију. Рок је истекао 17. 
фебруара, али јавности још није познато ко се пријавио на позив и с каквом понудом у погледу 
приватизације – продаја капитала, имовине, стратешко партнерство или неки други вид 
продаје. Ту је и прибојски ФАП, за који се ових дана очекује правоснажност УППР-а, да би га 
након тога Министарство одбране преузело јер с њим већ има уговорене послове, међу којима 
је и опрема за производњу војног борбеног возила „милош“. 
 

 

 
 

Радници пожешких "Путева" најавили генерални штрајк 
Пише: Н. Ковачевић 
 
Радници предузећа "Путеви" у Пожеги најавили су за сутра генерални штрајк, којим захтевају 
од пословодства да повуче решење којим је суспендован с посла Миломир Нешовић, 
председник Самосталног синдиката у том предузећу. 
Рад ће, како је за Данас објаснио Нешовић, обуставити чланови тог синдиката, који окупља 101 
запосленог од укупно 196 радника у тој фирми, док чланови Независног синдиката неће 
штрајковати. 
Нешовић је, заједно с својим колегом Гораном Милекићем, почео штрајк глађу 24. априла, који 
је прекинуо уочи првомајских празника због погоршања здравља, а у међувремену је тај 
синдикат организовао штрајк упозорења и захтевао сусрет с пословодством, које је одбило да 
разговара са Нешовићем. 
- Организоваћемо генерални штрајк због тога што ме је директор суспендовао са радног места 
на три месеца, јер сам као председник синдиката штитио права радника. То је директорова 
освета и намера да ме уклони из предузећа, како би се прикрило стварно стање у фирми. Наш 
једини захтев је да се укине та суспензија, јер је незаконита, изјавио је за Данас Нешовић и 
додао да је у решењу о суспензији наведено да је он кршио закон и да штрајк, који је тај 
синдикат организовао у фебруару ове године, није био законит. 
- Није тачно да смо прекршили закон и пословодство се служи преварама да би ме ућуткало и 
дало пример другим радницима, само зато што се борим за права радника у предузећу, истакао 
је Нешовић, а потом додао да је помоћ затражио од инспекције рада у Пожеги где му је речено 
да ће они интервенисати преко Министарства рада, те да му је правну помоћ пружила централа 
тог синдиката у Београду. 



8 

 

Истакавши да је стање у предузећу лоше, он је навео да је више од 70 запослених тужило ту 
фирму, чији је већински власник бизнисмен Василије Мићић, због тога што, како тврди, плате 
нису обрачунаване по закону, те да је за наплату стигло 15 пресуда. 
- Био сам заменик пописне комисије и видео да предузеће има огромне дугове од 127 милиона 
динара, од којих је 107 милиона динара дуг из ове године. Тражио сам информације о томе 
коме се дугује и ко је направио толики дуг, али речено ми је да синдикат на то нема право и 
сумњамо да се иза тога крију незаконити послови и да се извлачи новац из фирме. То смо 
пријавили пореској управи, али она није реаговала - тврди Нешовић и додаје да радници 
примају минималне зараде. 
- Договор са пословодством је био да од априла 2016. године наредних шест месеци примамо 
минималац, а да се зараде, повећањем коефицијената, повећају од јануара 2017. године. Осим 
тога, тражили смо да нам се плати ноћни рад, да се потпишу уговори о раду јер их немамо, да се 
поштује колективни уговор. Све то је сметало пословодству, које је од фебруара ове године, без 
обзира на колективни уговор, поново увело минималне зараде, навео је наш саговорник и 
додао да је запосленима, пре неколико дана, исплаћен други део минималне зараде за фебруар. 
Наводећи да је директор, у марту ове године, организовао састанак са већинским власником и 
представницима тог синдиката, Нешовић је казао да тај скуп није успео, због жучне расправе, 
током које су, како је рекао, представници пословодства вређали њега и друге чланове 
синдиката. 
- Уколико наш захтев не буде испуњен, највероватније ћемо отићи у Београд и протестовати 
испред Народне скупштине, поручио је наш саговорник. 
Повреда радне обавезе 

Директор Ђорђе Ристовић, уз ограду да нема овлашћења да говори за јавност, локалним 
медијима је рекао да је Нешовић "учинио повреде радних обавеза, радне дисциплине и 
кривична дела на раду и у вези са радом" и да "уцењује послодавца", а потом поручио да "на 
суду може затражити своја права, ако сматра да је руководство у било чему погрешило".  
 

 
Вулин: До 15. септембра одлука о повећању минималца 
Пише: Данас Онлине/РТС 
 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин рекао је да ће 
се убрзо знати колико ће бити повећање плата и пензија и додао да до 15. септембра мора бити 
донета одлука о повећању минималне цена рада. 
Александар Вулин је, гостујући у Дневнику РТС-а, рекао да ће до повећања плата и пензија 
доћи до краја године и то је, каже, много раније него што се очекивало. 
Када је реч о повећању минималне цене рада, министар је рекао да до 15. септембра, по закону, 
мора да се донесе одлука која ће важити од 1. јануара. Додаје да минималац у Србији прима око 
350.000 грађана. 
"Просечна зарада се повећава и минимална цена рада се повећава – то је добра вест за наше 
грађане. Премијер је рекао да смо на основу процена спремни да повећамо минималну цену 
рада, а о томе ћемо разговарати са синцикатима и послодавцима", напоменуо је Вулин. 
Како имамо све здравију економију, каже министар рада, тако вршимо повећања а то, истиче, 
осете они који су највише допринели – пензионери, најсиромашнији... 
Говорећи о укидању плаћања пенала за одлазак у превремену пензију, Вулин је рекао да је 
пракса да се плаћају пенали за одлазак у превремену пензију и додао да држава Србија сада 
има новца и жели да се одужи пензионерима укидањем плаћања пенала после 65. године. 
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"Држава жели да радите свој радни век, па ако одете раније у пензију плаћате пенале. Раније је 
то било доживотно и пошто желимо да се захвалимо пензионерима, држава сматра да су од 65. 
године пенали ствар прошлости", истиче министар рада. 
Према његовим речима, закон који обухвата укидање пенала биће у скупштинској процедури 
већ за неколико месеци. ПИО фонд ће, додаје Вулин, аутоматски спроводити измене закона. 
"Такође, морају да се укину привремена решења. Важно је и да већ једном решимо проблеме 
пољопривредних пензионера, постоје велике неправде. Нпр. без обзира колико хектара имате, 
ви примате исту пензију. Морамо да исправимо све те нелогичности", наглашава Вулин. 
Коментаришући наводе да више од половине послодаваца у Србији касни са исплатом зарада и 
доприноса три месеца и дуже, Вулин је одговорио да "не зна да ли су тачни ти подаци". 
"Инспекција рада не може то да контролише, али када установи да се не исплаћују зараде и 
доприноси, инспекција рада обавештава пореску инспекцију. Увели смо обрачунски листић, 
који је послодавац дужан да вам да. Са њим се појављујете на суду и током прошле године 
радници су на тај начин наплатили око два милиона евра", истакао је Вулин.  
 

 
 
 

 
 

И ако се повећа, минималац недовољан за потрошачку корпу 
Аутор:Војислав Стевановић  
 
Министар Александар Вулин је казао да ће по закону до 15. септембра бити донета одлука која 
ће важити од 1. јануара и подсетио да минималац у Србији прима око 350 хиљада грађана.  
Минимална зарада је сада 130 динара по сату, што значи да минималац износи нешто мање од 
185 евра. Синдикати су прошле године тражили да минимална цена рада износи 144 динара по 
сату, што би значило да минимална плата износи нешто више од 200 евра. Чак и да су се 
испунили захтеви синдикалаца, минималац не би био довољан да покрије минималну 
потрошачку корпу. 
Штур и недовољан за квалитетан живот, минималац ипак износи готово половину просечне 
плате. 
„Они који су и били у сивој економији ће можда и остати, они који су тек услед већег 
инспекцијског надзора одлучили да послују формално ће можда поново да склизну у сиву 
економију. А они послодавци који иначе легално послују ће просто можда смањити ново 
запошљавање... Не тврдим да ви са тим парама можете много, но за послодавца за кога је то 
трошак рада, то је 50 одсто просечне зараде, то је веома високо“, наводи Јелена Жарковић 
Ракић, директорка ФРЕН-а. 
Шта још актуелни председник владе очекује да се промени, јер најављује и да ће просечна 
плата порасти. Са садашњих 386 евра на између 400 и 450 и то до краја године. 
„Овде је проблем што ћемо ми увек да живимо боље у будућности. И онда се само померају 
рокови и смањује се ниво плата који ће бити до краја ове године. Сећам се да је било обећање да 
ће већ у марту, и то је било изјављено средином марта, просечна плата у Србији бити 400 евра. 
Ево сад смо видели да је 386 евра“, наводи Милан Ћулибрк, економски новинар. 

http://rs.n1info.com/topicv55/Vojislav-Stevanovic/1
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Одлука о минималцу није на влади, већ око тог питања треба да се договоре држава, синдикати 
и послодавци. Дакле, питаће се они који тај новац треба да исплате. 
Минимална плата у Србији, иначе, једна је од најнижих у Европи. 
 
 

Атанацковић: Повећања зарада само према могућности привреде 
Извор: Н1  

 

Небојша Атанацковић из Уније послодаваца Србије каже да најављено повећање минималне 
зараде мора бити у складу са реалним параметрима, а не преко реалних могућности. Упозорио 
је да би раст минималне цене рада погодовао сивој економији. 
Власти најављују да ће се убрзо знати колико ће бити повећање плата и пензија у Србији, а до 
15. септембра мора бити донета одлука о повећању минималне цена рада. 
„Та најава није изненадила, с обзиром на све најаве које теку током целе године да их треба 
повећати“, рекао је Атанцковић. Он је рекао да би Социјално економски савет консензусом 
требало да одреди колика ће за наредну годину бити минимална зарада, али се до сада ретко 
долазило долазило до сагласности синдиката и послодаваца. 
„Ми сматрамо да минималац треба повећати у складу са инфлацијом и растом БДП, од реалних 
средстава, а не колико некоме треба, мада смо свесни да они који живе од минималне зараде, 
да је то заиста минимално, али то су могућности привреде“, указао је он. 
Домаћи послодавци немају простора за та повећање, додао је, јер се не смањују потраживања 
према самим послодавцима. 
„Ни ове ни претходних година није било смањења захватања. Ми захтевамо да се укину 
парафискални намети које не знамо зашто плаћамо, које плаћамо без правог разлога“, казао је 
он. 
Последица повећања које најављују власти може да буде да одређена мала предузећа, оду у 
сиву економију јер неће моћи да испуне све што се од њих тражи. Он је критиковао и отварање 
нових привредних друштава и њихово стимулисање, а да се, како каже, не даје могућност да 
раде онима који већ постоје. 
„Можда ће се средства наћи ударом на инфлацију, али са растом од 3 одсто неце моћи да се 
поднесе раст плата и пензија. Привредници траже излаз, један је и отпуштање запослених, ако 
су захватања већа, мора се нешто учинити у погледу смањење доприноса, парафисканих 
намета“, казао је. 
Ако наставимо раст од 3 одсто БДП-а, нисмо нигде дошли, казао је Атанацковић, морамо имати 
БДП од 5, 6, или 7 годишње, да бисмо у догледно време успели да стигнемо ниво који смо 
имали 1990. године.  
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Они с разлогом славе 1. мај: Плата 100 000 динара 
Извор:Глас Западне Србије 
 
Европска комисија за безбедност и здравље на раду уручила је на Малти предузећу „Рудник и 
флотација Рудник ДОО" највеће признање из области безбедности и здравља на раду. 
Међутим, мало је познато да ово предузеће важи за једно од најуспешнијих приватизација не 
само у Горњем Милановцу већ и у региону. Просечна плата рудара за месец април кретала се 
од 74 000 до 110 000 динара. Али то није све, за месец мај очекује их ново повећање за 10 
процената, док је претпоследња повишица у јануару износила 7,5 %, казао је генерални 
директор Ацо Илић гостујући у Дневнику западне Србије. 
На све ово радници имају право на регрес који се исплаћује уз решење за годишњи одмор, док 
за Божић и Васкрс следује прасе и јагње у новчаном износу од око 12 000 динара. 
Председник Самосталног синдиката рудара Горан Радовановић гостујући у Дневнику западне 
Србије рекао је да се власник рудника Дарко Вукобратовић први пут разочарао у синдикат уочи 
овогодишњег Првог маја јер није имао спреман план прославе који је био спреман да 
финансира. 
„Био сам изненађен када ме је питао где правите прославу, рекавши да то плаћа предузеће. Али 
ми нисмо размишљали да би неко могао да нам плати прославу, нити смо се организовали. 
Због тога нас је казнио да нас двадесетак иде на радничке спортске игре у Херцег Нови и свима 
нам купио опрему и два пара патика," каже Радовановић. 
Иначе, Дарку Вукобратовићу власнику предузећа Контанго и Рудника само у априлу уручене су 
три веома значајне награде међу којима је и награда општине Горњи Милановац и признање за 
друштвено-одговорни рад будући да је ово предузеће одвојило огромна средства за локалну 
заједницу, помагало изградњу инфраструктуре, а само 20 милиона динара уложило је у 
реконструкцију Дома културе у којем се одвијају бројни културни садржаји, представе и 
концерти, што је раније било незамисливо. 
 

 


