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"Минималац 26.800 РСД, трговцима укинути недељу" 

Београд -- Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић изјавио је да 
садашња минимална цена рада не покрива ни трошкове минималне потрошачке корпе. 

ИЗВОР: БЕТА   
 
Орбовић је на представљању "Беле књиге" препорука СССС, чији је аутор, казао да у Србији 
346.000 радника прима минималну плату "што је неприхватљиво". 

"Минимална зарада је предвиђена само за период када послодавац има изузетних проблема у 
пословању, али је постала пракса да се она неограничено дуго исплаћује, а држава не реагује", 
рекао је Орбовић и додао да је невероватно да Пореска управа није наплатила порезе и 
доприносе на тридесетак плата власнику фабрике шинских возила Гоша.  
 
Он је рекао да ни један колективни уговор до сада није потписан у реалном сектору где се 
највише крше права запослених и додао да је прихваћена иницијатива СССС да они који су 
добили казнене поене због превременог одласка у пензију када напуне 65 година добију пуну 
пензију.  
 
Генерални секретар СССС Зоран Михајловић рекао је да се синдикат залаже да се радници 
Србије не рекламирају као јефтина радна снага и да се "минималац" са 22.000 динара подигне 
на 26.800 динара.  
 
"Борићемо се да се за трговце укине недеља као радни дан и да послодавци буду кривично, а не 
прекршајно гоњени за неисплаћивање једне плате", рекао је Михајловић.  
 
Додао је да ће се синдикат борити и за законску обавезу да послодавац личном имовином 
гарантује исплату плата радницима. 
 

 

Ђорђевић: Ко злоупотреби прековремени рад - бићемо брутални 

Извор: Н1, Аутор текста: Бета 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Србије Зоран 

Ђорђевић најавио је да ће фирме ускоро заједно посећивати инспекција рада и 

службеници Пореске управе, као и да ће се увести мобилна инспекција. 

http://rs.n1info.com/topicv14/Beta/1
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Ђорђевић је на промоцији књиге Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) у којој су 

иницијативе и предлози за које се тај синдикат залаже рекао да се припремају измене многих 

закона који регулишу право на рад и социјалну заштиту.  

"Заједничко деловање пореских службеника и инспекције треба да обезбеди да се повећа 

убирање прихода за буџет и истовремено више штите права радника", рекао је Ђорђевић.  

Коментаришући иницијативу СССС да се ограничи дужина прековременог рада, Ђорђевић је 

рекао да тренутно многим радницима значи када им се плати прековремени рад, али да треба 

водити рачуна да послодавци то не злоупотребљавају. Додао је да ће држава бити "брутална" 

према послодавцима који злоупотребљавају право на прековремени рад.  

"Желимо да законе доносимо после дијалога и јавне расправе и да они буду пођеднако по мери 

малих и великих фирми", рекао је Ђорђевић.  

Додао је да ће се урадити и социјалне карте и да ће се социјална помоћ "рапоређивати како 

треба". Он је истакао да су страни инвеститори потребни Србији и да 99 одсто њих долази због 

профита, али да се у Србији понашају коректно.  

"Веће плате се, међутим, не могу изнудити штрајком, зато што власник, капиталиста има више 

од радника, већ довођењем вечег броја инвеститора и повећањем конкуренције, подизањем 

нивоа образовања радника и јачањем синдиката, што ће натерати послодавце да сами подижу 

зараде", рекао је министар.  

Он је најавио могућност да убудуће фирме које запошљавају инвалиде добијају субвенције 

према категорији инвалидитета радника.  

Орбовић: Многи предлози синдиката нису нашли место у законима 

"Белу књигу" препорука СССС написао је председник тог синдиката Љубисав Орбовић који је 

рекао да многи предлози синдиката, иако конструктивни, аргументовани и оправдани, нису 

нашли место у законским решењима, као и да није постигнут ни већи утицај у Социјално-

економском савету. 

Орбовић је указао да садашња минимална цена рада не покрива ни трошкове минималне 

потрошачке корпе. У Србији сада према његовим речима 346.000 радника прима минималну 

плату "што је неприхватљиво".  

"Минимална зарада је предвиђена само за период када послодавац има изузетних проблема у 

пословању, али је постала пракса да се она неограничено дуго исплаћује, а држава не реагује", 

рекао је Орбовић и додао да је невероватно да Пореска управа није наплатила порезе и 

доприносе на тридесетак плата власнику фабрике шинских возила Гоша.  
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Он је рекао да ни један колективни уговор до сада није потписан у реалном сектору где се 

највише крше права запослених и додао да је прихваћена иницијатива СССС да они који су 

добили казнене поене због превременог одласка у пензију када напуне 65 година добију пуну 

пензију.  

Генерални секретар СССС Зоран Михајловић рекао је да се синдикат залаже да се радници 

Србије не рекламирају као јефтина радна снага и да се "минималац" са 22.000 динара подигне 

на 26.800 динара.  

"Борићемо се да се за трговце укине недеља као радни дан и да послодавци буду кривично, а не 

прекршајно гоњени за неисплаћивање једне плате", рекао је Михајловић.  

Додао је да ће се синдикат борити и за законску обавезу да послодавац личном имовином 

гарантује исплату плата радницима. 

 

Ђорђевић најавио јачу борбу против сиве економије 

Извор: Н1, Аутор текста: Бета 

Министар рада Зоран Ђордевић изјавио је да ће Влада Србије и његово 

министарство од септембра интезивирати рад на сузбијању сиве економије, 

саопштено је из Владе. 

Према речима Ђорђевића, који је присуствовао презентацији публикације Беле Књиге Савеза 

самосталних синдиката Србије, у плану је да почетком септембра Инспекторат за рад потпише 

споразум са Пореском инспекцијом и да започну заједничке инспекцијске надзоре на терену. 

Министар је најавио и увођење социјалних карата, као начина да се помоћ државе праведније 

расподељује, али као још једну од мера која ће помоћи у сузбијању рада на црно и сиве 

економије. 

 

 

 

 

 

 

http://rs.n1info.com/topicv14/Beta/1
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Ђорђевић: Инспекција рада и порески службеници заједно ће 
контролисати послодавце 

Извор: Бета  

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Србије Зоран Ђорђевић најавио је 

данас да ће фирме ускоро заједно посећивати инспекција рада и службеници Пореске управе 

као и да ће се увести мобилна инспекција. 

Дјорђевић је на промоцији Књиге Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) у којој су 

иницијативе и предлози за које се тај синдикат залаже рекао да се припремају измене многих 

закона који регулишу право на рад и социјалну заштиту. 

- Заједничко деловање пореских службеника и инспекције треба да обезбеди да се повећа 

убирање прихода за буџет и истовремено више штите права радника - рекао је Ђорђевић. 

Коментаришући иницијативу СССС да се ограничи дужина прековременог рада, Ђорђевић је 

рекао да тренутно многим радницима значи када им се плати прековремени рад, али да треба 

водити рачуна да послодавци то не злоупотребљавају. 

Додао је да ће држава бити "брутална" према послодавцима који злоупотребљавају право на 

прековремени рад. 

- Желимо да законе доносимо после дијалога и јавне расправе и да они буду подједнако по 

мери малих и великих фирми - рекао је Ђорђевић. 

Штрајк не доноси веће плате 

Додао је да ће се урадити и социјалне карте и да ће се социјална помоћ "рапоређивати како 

треба". 

Он је истакао да су страни инвеститори потребни Србији и да 99 одсто њих долази због 

профита, али да се у Србији понашају коректно. 

- Веће плате се, међутим, не могу изнудити штрајком зато што власник, капиталиста има више 

од радника, већ довођењем вечег броја инвеститора и повећањем конкуренције, подизањем 

нивоа образовања радника и јачањем синдиката, што ће натерати послодавце да сами подижу 

зараде - рекао је Ђорђевић. 
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Он је најавио могућност да убудуће фирме које запошљавају инвалиде добијају субвенције 

према категорији инвалидитета радника. 

- Белу књигу" препорука СССС написао је председник тог синдиката Љубисав Орбовић који је 

рекао да многи предлози синдиката, иако конструктивни, аргументовани и оправдани, нису 

нашли место у законским решењима, као и да није постигнут ни већи утицај у Социјално-

економском савету. 

Орбовић је указао да садашња минимална цена рада не покрива ни трошкове минималне 

потрошачке корпе. 

У Србији сада према његовим речима 346.000 радника прима минималну плату "што је 

неприхватљиво". 

- Минимална зарада је предвиђена само за период када послодавац има изузетних проблема у 

пословању, али је постала пракса да се она неограничено дуго исплаћује, а држава не реагује - 

рекао је Орбовић и додао да је невероватно да Пореска управа није наплатила порезе и 

доприносе на тридесетак плата власнику фабрике шинских возила "Гоша". 

Он је рекао да ни један колективни уговор до сада није потписан у реалном сектору где се 

највише крше права запослених и додао да је прихваћена иницијатива СССС да они који су 

добили казнене поене због превременог одласка у пензију када напуне 65 година добију пуну 

пензију. 

 

 

Штрајк упозорења у школама 1. и 4. септембра 

Извор: Танјуг  

Синдикат образовања Србије (СОС) и Синдикат радника у просвети Србије (СРПС) најавили су 

данас штрајк упозорења за понедељак, 4. септембар, и тврде да ће у једночасовној обустави 

рада у обе смене учествовати више од 800 школа. 

Штрајк упозорења у понедељак трајаће по један школски час у првој и другој смени, а како су 

на конференцији за новинаре објаснили председници тих синдиката Валентина Илић (СОС) и 

Слободан Брајковић (СРПС), разлог за штрајк је Нацрт закона о запосленима у јавним 

службама. 
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Унија синдиката просветних радника организује такође штрајк, али првог дана школе, 1. 

септембра. Они тврде да ће 30.000 запослених у 750 школа скратити часове на 30 минута. 

У штрајк упозорења 1. септембра ступиће и запослени који су чланови Гранског синдиката 

"Независност". Портпарол синдиката Весна Војводић Митровић рекла је на конференцији за 

новинаре у Београду да је штрајк симболичан чин отпора према позицији образовања какву 

намеће власт у Србији. 

Она је казала да ће запослени чланови тог синдиката, којих у основним и средњим школама 

има око 14.000, одлучивати о модалитету остваривања штрајка упозорења у зависности од 

ситуације на терену. 

Валентина Илић каже да се СОС повукао се из рада на том Нацрту закона, јер, како сматра, 

дерогира закон о основама система, као и посебни колективни уговор и бенефите које су 

просветари штрајком постигли. 

Закон о запосленим у јавним службама односи се само на четири сектора - на културу, 

образовање, социјалу и здравство, објаснио је Брајковић и истакао да је просвета у тој групи 

"најгора", да јој се плате од 2008. смањују, те да су "запали у ћорсокак" и да су људи на терену, 

који поштено раде, огорчени, јер плате не добијају као сви остали. 

Наводећи да је једино у Молдавији нижа цена рада у просвети, Брајковић је рекао и да су 

просветари преварени и да је просечна плата запослених у образовању најнижа од свих 

запослених у јавним службама, те да, према подацима за јун ове године, просечна плата у 

образовању је око 43.000 динара, док је републички просек плата 48.000 динара. 

СОС и СРПС сматрају да је такав положај запослених у образовању недопустив, као и да од 

обећања о повећању плата датих почетком године - нема ништа. 

Они наводе да су синдикати у просвети због таквог стања принуђени да организују штрајк 

упозорења и скрену пажњу државних органа и јавности на "континуирану деградацију 

просветне професије и образовања уопште". 
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Синдикати за минималну зараду од 154 динара, послодавци нуде 140 
динара 

Извор: Бета  

Репрезентативни синдикати траже повећање минимале цене рада са 130 динара на 154 динара 

по сату а Унија послодаваца нуди повећање од око осам одсто, што је око 140 динара, са чим је 

сагласна и Влада Србије, изјавио је данас генерални секретар Савеза самосталних синдиката 

Србије Зоран Михајловић. 

Он је казао и да је услов послодаваца да неопорезиви део зараде, који је сада 11.600 динара, 

буде повећан за осам одсто, а ако Влада на то не пристане они нуде повећање минималне 

зараде од три одсто. 

Михајловић је истакао да добро што су се сада сва три социјална партнера услагласила да треба 

подићи минималну цену рада док су раније послодавци указивали да за то нема услова. 

Најавио је да ће следеће недеље бити настављени разговори о повећању "минималца" који 

треба да буде усаглашен до 15. септембра. 

Минималну зараду од 22.880 динара у Србији прима око 350.000 радника, а последњих пет 

година минимална зарада по сату је повећана 15 динара. 

 

Синдикати траже повећање минималне цене раде на 145 динара по 
сату 
 

Извор: Бета 
 
И повећање неће повећати животни стандард радника 
Репрезентативни синдикати траже повећање минималне цене рада са 130 динара на 154 динара 
по сату, а Унија послодаваца нуди повећање од око осам одсто, што је око 140 динара, са чим је 
сагласна и Влада Србије, изјавио је данас генерални секретар Савеза самосталних синдиката 
Србије Зоран Михајловић. 
Он је казао и да је услов послодаваца да неопорезиви део зараде, који је сада 11.600 динара, 
буде повећан за осам одсто, а ако Влада на то не пристане они нуде повећање минималне 
зараде од три одсто. 
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Михајловић је истакао да добро што су се сада сва три социјална партнера усагласила да треба 
подићи минималну цену рада док су раније послодавци указивали да за то нема услова. 
Најавио је да ће следеће недеље бити настављени разговори о повећању "минималца" који 
треба да буде усаглашен до 15. септембра. 
Минималну зараду од 22.880 динара у Србији прима око 350.000 радника, а последњих пет 
година минимална зарада по сату је повећана 15 динара. 
 

 

Синдикати за минималац од 154 динара, послодавци нуде 140 

Извор: Н1, Аутор текста: Бета 

Репрезентативни синдикати траже повећање минимале цене рада са 130 динара 

на 154 динара по сату, а Унија послодаваца нуди повећање од око осам одсто, што 

је око 140 динара, са чим је сагласна и Влада Србије, изјавио је генерални секретар 

Савеза самосталних синдиката Србије Зоран Михајловић. 

Он је казао и да је услов послодаваца да неопорезиви део зараде, који је сада 11.600 динара, 

буде повећан за осам одсто, а ако Влада на то не пристане, они нуде повећање минималне 

зараде од три одсто. 

Михајловић је истакао да добро што су се сада сва три социјална партнера услагласила да треба 

подићи минималну цену рада, док су раније послодавци указивали да за то нема услова. 

Најавио је да ће следеће недеље бити настављени разговори о повећању "минималца" који 

треба да буде усаглашен до 15. септембра.  

Минималну зараду од 22.880 динара у Србији прима око 350.000 радника, а последњих пет 

година минимална зарада по сату је повећана 15 динара. 

 

 

 

 

http://rs.n1info.com/topicv14/Beta/1
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Шарчевић: У септембру решење за положај просветара 

Извор: Танјуг/Драган Кујунџић, Аутор текста: Бета 

Министар просете Младен Шарчевић најавио је да ће се током септембра наћи 

решење за материјални положај просветних радника. Он је на конференцији за 

новинаре рекао да су у току интензивни разговори њега, премијерке и запослених 

у просвети и додао да подржава своје колеге и да има велики простор за дијалог. 

Према речима министра просвете, материјални полозај просветних радника увек је био лош. 

На питање новинара да ли је пре почетка школске године могло нешто да се уради како би се 

спречио штрајк просветних радника, Шарчевић је рекао да није и да су синдикати били 

партнери у изради свих закона. 

Премијерка Србије Ана Брнабић рекла је да је просвета испод републичког просека у јавној 

управи, али је додала да је тренд бољи него што је био и да су плате практично враћене на ниво 

пре смањења од 10 одсто. 

"Сви у просвети то треба да узму као велики гест разумевања да идемо на боље. Ми имамо 

простора за повећање, али нисмо могли да кажемо колики ће то проценат бити", рекла је она и 

навела да Влада Србије мора да разговара са партерима из ММФ-а. 

Због штрајка Уније синдиката просветних радника у Србији у 750 школа 1. септембра биће 

скраћени часови, док ће на трговима у Краљеву, Зрењанину, Нишу, Сомбору, Београду и 

другим градовима бити организовани протести. 

На протестним скуповима просветари ће између осталог захтевати повлачење Нацрта закона о 

запосленима у јавним службама и потписивање Протокола о зарадама на основу кога ће плате 

у просвети порасти на ниво изнад републичког просека. 

Једночасновни штрајк упозорења у 387 основних и средњих школа организоваће првог дана 

нове школске године и чланови гранског синдиката просветних радника Србије "Независност". 

 

 

http://rs.n1info.com/topicv14/Beta/1
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БОРБА ЗА СВАКИ ДИНАР: Синдикалци траже 154 динара по сату, 

послодавци нуде 140 

БЕОГРАД - Репрезентативни синдикати траже повећање минимале цене рада са 130 динара на 

154 динара по сату а Унија послодаваца нуди повећање од око осам одсто, што је око 140 

динара, са чим је сагласна и Влада Србије, изјавио је генерални секретар Савеза самосталних 

синдиката Србије Зоран Михајловић. 

  

Он је казао и да је услов послодаваца да неопорезиви део зараде, који је сада 11.600 динара, 

буде повећан за осам одсто, а ако Влада на то не пристане они нуде повећање минималне 

зараде од три одсто. 

  

Михајловић је истакао да добро што су се сада сва три социјална партнера услагласила да треба 

подићи минималну цену рада док су раније послодавци указивали да за то нема услова. 

  

Најавио је да ће следеће недеље бити настављени разговори о повећању "минималца" који 

треба да буде усаглашен до 15. септембра. 

  

Минималну зараду од 22.880 динара у Србији прима око 350.000 радника, а последњих пет 

година минимална зарада по сату је повећана 15 динара. 
 

 

Договор у "Гоши" пропао, радници и даље у штрајку 

Извор: Танјуг 

Такође, у Министарству привреде кажу да остају при договору, али да никаква 
уплата није могућа пре него што се испоруче два вагона за српске железнице 

Штрајкачки одбор Гоше је, после јутрос објављене вести да је постигнут договор и да ће после 

скоро шест месеци до петка бити прекинут штрајк, саопштио да је договор пропао. 

Сада кажу да је договор пропао, јер им је директор Мулитуин Шћепановић пренео поруку 

министра привреде Горана Кнежевић да држава неће да им помаже, преноси РТС. 

 

Такође, у Министарству привреде кажу да остају при договору, али да никаква уплата није 
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могућа пре него што се испоруче два вагона за српске железнице. 

 

Председник Штрајкачког одбора Милан Вујичић је јутрос изјавио да су радници донели одлуку 

о прекиду штрајка када радницима буде уплаћена прва од две договорене уплате од по 30.000 

динара. 

 

"Директор Милутин Шћепановић каже да министар и влада неће више да нам помажу, да смо 

нерадници и да нико нема поверења у нас", тврди Вујичић. 

 

Наводи и да је био код генералног директора са људима из Штрајкачког одбора и да му је рекао 

да договор не важи, као и да су радници и даље у штрајку.  

 

"Први септембар је у петак, ето нас, чим децу пошаљемо некако у школу, ето нас поново у 

Београду", додао је Вујичић. 

 

Шћепановић каже да му је у влади речено - "не". 

 

"Наложено ми је да се вагони испоруче за три до пет дана и да ће одмах потом сваком раднику 

бити испоручено 30.000 динара, зато што имамо фактуру. У овом случају је гарант Влада 

Србије да ће бити плаћено. Сваки радник ће добити по 30.000 оног момента кад се испоручи", 

каже Шћепановић. 

 

Вујичић је јутрос рекао Тањугу да је постигнут договор руководства са Агенцијом за осигурање 

и финансирање извоза, која ће са 20 милиона динара помоћи да се заврши посао за Иран. 

 

Рекао је да ће, захваљујући том послу, радници добити по 30.000 динара ове недеље и још 

30.000 динара наредне недеље, као и да ће почети да раде чим добију прву уплату. 

 

"Договор смо постигли са Агенцијом за осигурање и финансирање извоза (АОФИ), уз 

асистенцију Министарства привреде. Влада је дала зелено светло за тај посао", навео је 

Вујичић. 

 

Вујичић је објаснио да је реч о послу који је започет пре годину дана, односно извозу врата за 

вагоне у Ирану. 

 

Посао за Иран је вредан 400.000 евра и АОФИ це дати "Гоши" 20 милиона динара како би тај 

посао могао да се заврши, што ће бити за око 20 дана. 

 

Затим ће, према његовим речима, "Гоша" наплатити средства и вратити новац АОФИ. 

 

Радници "Гоше" су више од месеци у штрајку због неисплаћених зарада, а траже и уплату 

пореза и доприноса, као и повезивање стажа. 
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У "Гоши" има око 260 штрајкача, од укупно око 350 радника. 

 

Главни захтев Штрајкачког одбора је да се радницима дају неисплаћене зараде од 2015. 

 

"Гошу" је приватизовала 2007. године словачка фирма "ЖОС Трнава", а садашњи власник је 

"Лиснарт холдингс лимитид" са Кипра. Радници тврде да је то исти власник.  
 

Омеровић: Закон о родној равноправности до Нове године 

Извор: Танјуг  

Председник скупштинског Одбора за људска и мањинска права и равноправност 
полова Мехо Омеровић очекује да ће нови Закон о родној равнправности бити 
усвојен до краја године 

БЕОГРАД - Председник скупштинског Одбора за људска и мањинска права и равноправност 

полова Мехо Омеровић очекује да ће нови Закон о родној равнправности бити усвојен до краја 

године. 

Оцењујући да је реч о закону припремљеном уз најшири могући консензус, као и да је то до 

сада најбољи модел који је понуђен, Омеровић каже да очекује да га Влада Србије до редовног 

јесењег заседања упутити у скупштинску процедуру како би он био усвојен до Нове године. 

 

"Ми народни посланици, Одбор за људска и мањинска права и равноправност полова 

користећи своја уставна права морамо контролисати како се тај закон спроводи, ко га крши и 

да ли се према таквима примењују санкције", навео је Омеровић у писаној изјави достављеној 

медијима. 

 

Омеровић је истакао да је тај нацрт усаглашен са свим међународним стандардима и што је 

најважниије, да је као ретко који закон добио и позитивно мишљење од свих релевантних 

домаћих институција, независних државних органа, НВО, Канцеларије за људска права и свих 

министарстава. 

 

"Тешко је разумети оне који би овај мукотрпни рад на нацрту закона који је темељно 

припремљен вратили на почетак", навео је Омеровић и истакао да Србија нема времена да се са 

овако озбиљним законом поиграва. 

 

Омеровић каже да овај закон није неко саопштење чије цемо неке речи лако променити. 

 

Време је, каже, да се усвоји нови Закон о родној равноправности јер се, подсетио је, Србија у 

преговарацким поглављима са ЕУ обавезала да до краја године усвоји овај кровни закон, као и 

да програм премијерке Ане Брнабић у првих 100 дана такође предвиђа усвајање овог закона. 

 

"Зато очекујем да ће влада до редовног јесењег заседања упутити овај закон у скупштинску 
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процедуру и да ћемо га усвојити до Нове године. Ми народни посланици, одбор за људска и 

мањинска права и равноправност полова користећи своја уставна права морамо контролисати 

како се тај закон спроводи, ко га крши и да ли се према таквима примењују санкције", 

закључује Омеровић. 

 

Рецепт за успех реформи 

У сектору пољопривреде два од три радника или њих 300.000 ради без уговора. 
Од тог броја око 100.000 су сезонци ангажовани на сетвама, бербама и сличним 
пословима 

 

У сектору пољопривреде два од три радника или њих 300.000 ради без уговора. Од тог броја 

око 100.000 су сезонци ангажовани на сетвама, бербама и сличним пословима. За сваки дан 

који раде непријављени, државни буџет и социјални фондови ускраћени су за најмање 100 

милиона динара. А непријављени остају због процедуре која захтева закључивање уговора и 

пролазак кроз поступак пријаве и одјаве чак и ако су потребни само три дана. Трошак за 

послодавце је већи од користи, а последице трпе сезонци који су потпуно незаштићени. 

НАЛЕД је уз подршку Немачке развојне сарадње (ГИЗ) покренуо пред ресорним 

министарствима иницијативу за поједностављивање процедуре у оквиру које 

бизакљуивање уговора заменила пријава преко портала или телефона уз плаћање фиксног 

износа за пореске обавезе, који не би прелазио 300 динара. У тој ситуацији све три стране биле 

би на добитку. Радници би имали пријављен стаж, осигурање у случају повреде на раду, као и 

могућност правне заштите у случају спора с послодавцем. Газдинства и компаније добиле би 

једноставну процедуру с минималним трошковима, а држава 30 милиона динара дневно 

прихода на које није досад могла да рачуна. 

- Услов за успех сваке реформе јесте да је прихвате све стране, да учествују у њеном 

осмишљавању и да та реформа буде корисна свим заинтересованим странама. Управо смо то 

желели да постигнемо када смо иницирали увођење електронских грађевинских дозвола. 

Грађани и привреда сада три пута брже пролазе процедуру, службеници су ефикаснији, а 

локалне самоуправе и држава убирају веће приходе. Само у првој половини ове године издато 

је 70% више дозвола него у истом периоду прошле, а вредност радова је за трећину већа – каже 

Александар Ружевић, председник УО НАЛЕД-а и генерални директор компаније Цоца-Цола 

ХБЦСрбија. 

Према његовим речима, општи интерес је принцип којим се НАЛЕД руководи у свим својим 

активностима – било да је реч о борби против сиве економије, развоју е-управе, увођењу 

пореских олакшица за почетнике у бизнису, укидању парафискала или печата. Циљ је један – а 

то је да услови за живот и рад у Србији буду бољи. 
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Просветари као раштимован оркестар 

Три различита штрајка у два дана у организацији четири репрезентативна синдиката. – Унија у 
петак протестује скраћењем часова, док ће „Независност” за свој грош обуставити наставу на 
један сат. – У понедељак СОС и СРПС бојкотују први час у обе смене 
 
Аутор: Миленија Симић-Миладиновић  

 
Четири синдиката просветара још немају одговоре на многа питања у вези с најављеним 
штрајком и делују као раштимовани квартет. Који је бољи дан за штрајк просветних радника? 
Први школски или други радни у новој школској години? Која је опција демонстрације отпора 
у законским оквирима најделотворнија: скратити часове на 30 минута, не одржати први час у 
обе смене или у неком тренутку обуставити наставу на сат времена? Око тих питања нису се 
усагласили, иако, пре или касније, сви протестују с готово идентичним штрајкачким захтевима. 

У петак почиње нова школска година. Првог радног дана у 750 школа скраћењем часова на 
пола сата протестоваће Унија синдиката просветних радника Србије. Истовремено, њихове 
колеге учлањене у Грански синдикат просветних радника Србије „Независност” у око 400 
школа организоваће штрајк упозорења „у трајању од једног сата”. 

  

Просветари најавили штрајк упозорења за 4. септембар 

Извор: Танјуг 

Синдикат образовања Србије (СОС) и Синдикат радника у просвети Србије (СРПС) најавили су 
данас штрајк упозорења за понедељак, 4. септембар, и тврде да ће у једночасовној обустави 
рада у обе смене учествовати више од 800 школа. 

Штрајк упозорења у понедељак трајаће по један школски час у првој и другој смени, а како су 
на конференцији за новинаре објаснили председници тих синдиката Валентина Илић (СОС) и 
Слободан Брајковић (СРПС), разлог за штрајк је Нацрт закона о запосленима у јавним 
службама. 

Како је објаснила Илић, њен СОС повукао се из рада на том Нацрту закона, јер, како сматра, 
дерогира закон о основама система, као и посебни колективни уговор и бенефите које су 
просветари штрајком постигли. 

Закон о запосленим у јавним службама односи се само на четири сектора - на културу, 
образовање, социјалу и здравство, објаснио је Брајковић и истакао да је просвета у тој групи 
„најгора”, да јој се плате од 2008. смањују, те да су „запали у ћорсокак” и да су људи на терену, 
који поштено раде, огорчени, јер плате не добијају као сви остали. 

http://www.politika.rs/scc/autor/920/Milenija-Simic-Miladinovic
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Наводећи да је једино у Молдавији нижа цена рада у просвети, Брајковић је рекао и да су 
просветари преварени и да је просечна плата запослених у образовању најнижа од свих 
запослених у јавним службама, те да, према подацима за јун ове године, просечна плата у 
образовању је око 43.000 динара, док је републички просек плата 48.000 динара. 

СОС и СРПС сматрају да је такав положај запослених у образовању недопустив, као и да од 
обећања о повећању плата датих почетком године - нема ништа. 

Они наводе да су синдикати у просвети због таквог стања принуђени да организују штрајк 
упозорења и скрену пажњу државних органа и јавности на „континуирану деградацију 
просветне професије и образовања уопште”.  

 

ММФ: Успешно завршена седма ревизија аранжмана 

 
Вашингтон - Извршни одбор ММФ је саопштио да је успешно завршио седму ревизију 
ревизију економских резултата Србије у оквиру стенд бај аранжмана са Србијом и оценио да су 
остварени добри макроекономски резултати, да је БДП на вишем нивоу него пре кризе и да се 
услови на тржишту рада поправљају. Како се наводи у саопштењу ММФ-а, инфлација је и даље 
унутар циљног коридора, а дефицит биланса текућих трансакција забележио је пад. 

ММФ оцењује да је у исто време неопходна изградња јачих институција и даљи напредак у 
реализацији програма структурних реформи за унапређење економске ефикасности, убрзавање 
економског раста заснованог на приватном сектору и за убрзавање конвергенције како би се 
поставила основа за чланство у ЕУ. 

„Добри резултати по основу прихода су подржали важну фискалну консолидацију и омогућили 
да смањење расхода буде мање од првобитно планираног у оквиру програма. Међутим, 
обуздавање обавезне текуће потросње је и даље важан приоритет у циљу смањења јавног дуга и 
стварања фискалног простора за неопходна капитална улагања и потенцијално за таргетирана 
смањења пореских оптерецења”, оцењује се у саопштењу. 

Завршетак ревизије ће ставити додатних 64,9 милиона евра на располагање Србији у оквиру 
стендбај аранжмана, чиме ће укупан расположиви износ достићи 918,5 милиона евра. Српске 
власти су најавиле да не намеравају да повлаче средства расположива у оквиру аранжмана, 
напомиње се у саопштењу. 

ММФ такође наводи да „реформе јавног сектора у областима у којима се касни – 
модернизација образовања, јацање пореске администрације и реструктурирање државних и 
јавних предузеца – треба да се спроведу без одлагања”. 

Фонд оцењује и да је монетарна политика била успешна у држању инфлације под чврстом 
контролом. Опште посматрано, стабилност девизног курса је довела до даљег јацања поверења 
и помогла да се смањи евроизација. 

„Реформе финансијског сектора у оквиру програма су ојацале отпорност сектора. Банке су сада 
у бољој позицији да у потпуности подрже будуци раст. Међутим, потребно је да се наставе 
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напори у правцу смањења нивоа проблематицних кредита и да се убрзају реформе 
финансијских институција у државном власништву”, напомиње ММФ. 

ММФ оцењује да се пословна клима у Србији побољшала, али да и даље постоје препреке за 
приватне инвестиције и раст. 

„Потребно је да се у потпуности реализују иницијативе за унапредење уписа имовине и 
ограницавање парафискалних накнаде, и уложи напор у јацање правосудних процеса, 
нароцито како би се побољшала независност правосуда и скратило време за доношење судских 
пресуда. 

Повецавање стопе активности, нароцито меду женама, је такоде кљуцно, наводи ММФ. У 
саопштењу се подсећа да је Извршни одбор ММФ у фебруару 2015. године одобрио 
трогодишњи аранжман Србији у износу од 1,2 милијарде евра. (Танјуг) 

 

 

Брнабић: О износу минималне цене рада до 15.септембра 

Председник владе Ана Брнабић изјавила је данас да ће минимална цена рада бити повећана и 

да ће се коначан износ знати до 15. септембра. 

Пише: Фонет 
  

Преговори иду добро и до 15. септембра би требало да буду готови, рекла је Ана Брнабић. Она је 

изјавила да постоје разлике у захтевима синдиката и послодаваца и да влада покушава да нађе 

средину. 

Повећаће се минимална цена рада. Размишљамо да ли да подигнемо и неопорезиви део зараде 

и изађемо у сусрет радницима, али и послодавцима, пошто они треба да запошљавају људе, 

рекла је Ана Брнабић на конфренцији за новинаре у влади. 

Не бих износила суму, али ће се то знати до 15. септембра, изјавила је Ана Брнабић. 
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И остали синдикати просветара у штрајку 

У школама протести 1. и 4. септембра 

Првог дана нове школске године, поред Уније синдиката просветних радника, штрајковаће и 

чланови Гранског синдиката просветних радника Србије “Независност”. 
  
Пише: Фонет 
  

Тај синдикат има око 14.000 чланова у 387 основних и средњих школа и они ће 1. септембра 

протестовати један сат. 

Весна Војводић Митровић, портпаролка ГСПРС “Независности”, рекла је на данашњој 

конференцији за медије да је синдикалним повереништвима остављена слобода да сами 

одлуче у ком модалитету ће одржати штрајк, у зависности од ситуације на терену. Она је 

објаснила да просветни радници могу да не раде један сат или да држе скраћене часове. 

Иако је раније било најављено да ће “Независност” протестовати заједно са члановима 

Синдиката образовања Србије и Синдиката радника у просвети Србије (СРПС) у понедељак, 4. 

септембра, Извршни одбор одлучио је другачије. 

На питање да ли је тачно да је председник ГСПРС “Независност” Томислав Живановић, који је 

био за заједнички протест, прегласан, Војводићева је одговорила да је одлука на Извшном 

одбору донета демократски, те да неформални разговори председника различитих синдиката о 

погодном датуму за штрајк нису обавезујући. Она је додала да ће 4. септембра представници 

“Независности” учествовати на јавној расправи о Нацрту закона о запосленима у јавном 

сектору, због чега је одлучено да се штрајкује првог дана школске године. 

- Ми не тражимо повлачење тог закона већ да просвета из њега буде изузета, јер материјално 

положај запослених у образовању неће бити побољшан, а сем тога, бројна права за која смо се 

много година борили била би суспендована. Наш други захтев је да министарства просвете и 

финансија изађу са предлогом динамике повећања зарада у образовању, дакле, да видимо 

какав је њихов сценарио, будући да су раније захтеве синдиката за повећање плата сматрали 

нереалним - рекла је Војводић Митровић. 
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Томислав Живановић је казао да су плате у образовању 11 одсто испод просека Републике. 

Међутим, у Синдикату образовања Србије и Синдикату просветних радника Србије су 

израчунали да просвета каска за просечном зарадом у држави за 16 одсто. 

Председници та два синдиката такође су данас организовали конференцију за медије, на којој 

су изнели став да је 1. септембар лош датум за штрајк, јер је то “дан деце, родитеља и 

наставника”. Управо то што што се 4. септембра одржава јавна расправа о Нацрту закону о 

запосленима у јавним службама за њих је прави тренутак да просветари дигну глас. 

Тога дана, у школама чланицама ова два синдиката, неће бити првог часа у преподневној и 

послеподневној смени, а СРПС је одлучио и да просвета потпуно обустави рад када Скупштина 

Србије буде усвајала поменути закон. На питање новинарке Данаса да ли тиме чланство уводе у 

незаконит штрајк, председник СРПС-а Слободан Брајковић је рекао да они по закону могу да 

потпуно обуставе рад до три дана. 

Ова два синдиката имају чланове у 800 школа у Србији. Брајковић је потврдио да ће у штрајку 

учествовати и Форум београдских гимназија, који је њихов члан, а који је претходних дана 

јавно критиковао синдикате због нејединства. 

Председница Синдиката образовања Валентина Илић поновила је са Нацртом закона о 

запосленима у јавном сектору дерогира посебан колективни уговор и бројни бенефити за које 

су се просветари изборили. Од 50 примедби СОС-а на нацрт прихваћено је тек четири, због чега 

су се представници тог синдиката повукли из радне групе. 

Слободан Брајковић је казао да је нацрт закона неприхватљив, јер је коефицијент исти за све 

делатности које се финансирају из буџета, али не у цена рада. На конференцији се чуло и да је 

просек плата у образовању 43.000 динара, а у Републици 49.000 динара. 

Замајавање чланства 

Коментаришући одлуку Уније синдиката просветних радника, Валентина Илић је рекла да је 

штрајк у петак “замајавање чланства”, те да јој није јасна мотивација неких синдиката. Она је 
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оценила да неки синдикати желе промоцију, те да чластво можете да обманете једном, двапут, 

али не и увек. 

 

Радници Гоше разочарани најновијом Владином одлуком 

Председник Штрајкачког одбора Гоше Милан Вујичић изјавио је да их је руководство ове 

фабрике на данашњем састанку обавестило да не важи договор са представницима 

Министарства привреде да им владина Агенција за осигурање и финансирање извоза 

(АОФИ) кредитира посао са Ираном, због чега су претходно донели одлуку да прекину 

штрајк. 

 

Пише: Данас Онлине 

„Као из ведра неба директор Милутин Шћепановић саопштио нам је да Влада Србије не 

подржава усмени договор са државним секретаром Министарства привреде Милуном 

Тривунцем и директором АОФИ", рекао је Вујичић за Радио слободна Европа. 

Они су нам дали понуду како и шта да се одради, међутим министар привреде Горан Кнежевић 

и Влада Србије јавили су нам да они не стоје иза тога, да морамо да почнемо да радимо, па када 

зарадимо да примимо плату, додао је он. 

Данас су радници ове фабрике шинских возила из Смедеревске Паланке, који су више од пет 

месеци у штрајку, одлучили да почну да раде чим им Агенција уплати по 30.000 динара. 

Према усменом договору, АОФИ је требало да им да кредит од 20 милиона динара за извоз 

врата за вагоне у Ирану, за посао који је започет пре годину дана, а уплата би била намењена за 

набавку материјала и радничке плате. 

Милан Вујичић каже да су радници дубоко разочарани због овог обрта који се догодио у само 

неколико сати, и овако одговара на питање како је могуће да представници министарства 

привреде и владине агенције Гоши понуде решење са којим се сада не слаже Влада Србије. 
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“Стварно не знам како је то могло да пропадне. Влада Србије нам је рекла да идемо да се 

договарамо са Агенцијом. Ето, ми се договорисмо, али сада влада не да. Вероватно су ишли на 

то да ми не прихватимо њихову понуду, да би рекли да нећемо. И сада када смо прихватили 

они су морали да изађу и кажу да неће да помогну,” каже Вујичић. 

Радници Гоше у штрајку су због неисплаћених зарада, у просеку им се дугује 25 плата, а 

инострани власник протеклих година није плаћао доприносе ни порезе. 

Милан Вујичић каже да је сада немогуће предвидети судбину фабрике. 

“Држава нам је окренула леђа. Сутра ћемо да видимо шта и како. Ако остане овако, ето нас 

поново пред зградом Владе Србије. Па онда слободно министар Кнежевић нека каже да је то 

политика. И ово што они раде са нама је политика,” навео је Вујичић. 

Гошу је 2007. године приватизовала словачка компанија ЖОС Трнава. Садашњи власник је 

Лиснарт Холдингс лимитид са Кипра. 

 

Неликвидност постала редовно стање у привреди земље 

Фирме широм Србије блокиране за 2,5 милијарди евра дуга 
* Укупан износ блокаде у Србији је на дан 31. јула 2017. био далеко већи и износио је 296 

милијарди динара или близу 2,5 милијарди евра. За толико су блокирани рачуни 36.962 

предузећа. * Само у јулу ове године већи износ блокаде у односу на исти месец 2016. за 30 одсто 

У јулу ове године број блокираних рачуна у Србији је повећан за 45 одсто у односу на јул 

прошле године, а износ блокаде у овом месецу је био за 30 одсто већи него у истом месецу 

2016. године. 

Пише: М. Обрадовић 

Наиме, само у јулу је 4.102 предузећа упало у блокаду у висини од 3,55 милијарди динара (око 

20 милиона евра). 
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Међутим, према подацима које је Данас добио од Народне банке Србије, укупан износ блокаде 

у држави на дан 31. јула 2017. био је далеко већи и износио је 296 милијарди динара или близу 

2,5 милијарди евра. За толико су блокирани рачуни 36.962 предузећа. 

Овоме се могу додати дугови државних институција од 14,2 милијарде динара (око 120 

милиона евра) које Министарство финансија прати у складу са обавезама из Закона о 

измирењу новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. Скоро у целости се овај износ 

односи на дугове здравствених установа, односно Републичког фонда за здравствено 

осигурање. 

Љиљана Цупара, аналитичар бонитетне агенције Бисноде, напомиње да узрока за 

неликвидност може бити више. 

"Са стране државе, на пример, оштар порески систем може допринети незавидном положају 

предузећа. То значи да фирма не плаћа своје раднике или своје добављаче или ни једне ни 

друге, да би могла да измири порезе ка држави. Такође, узрок неликвидности могу бити 

интерне нерационалности у јавним предузећима. Узрок може бити и монополистички положај 

великих приватних компанија које послују у различитим делатностима и користе положај 

великог за изазивање неликвидности својим малим добављачима", објашњава она додајући да 

Бисноде покреће "Траде програм" који омогућава компанијама размену финансијских 

искустава у правовремености или кашњењу при наплати потраживања. 

Док су предузећа у Војводини успела да смање износ блокаде у јулу у односу на јул претходне 

године за 66 одсто, нешто јужније ситуација је много драматичнија. У региону Шумадије и 

Западне Србије износ блокаде је више него удвостручен (раст 227 одсто) у јулу 2017. у односу на 

јул 2016. У најразвијенијем региону, Београдском, јул ове у односу на јул прошле године донео 

је раст задужења и блокада за 32 одсто. 

"Узми кредит, не врати - узми робу, не плати". Овако Љубодраг Савић, професор на 

Економском факултету у Београду, описује пословну филозофију неких наших бизнисмена. 
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"Ако их судови натерају да плате, онда плаћају, ако не онда то овако изгледа. Код нас проблем 

неликвидности постоји од осамдесетих година и сада је већ постало уобичајено да се не плаћају 

обавезе", оцењује Савић. 

Он наводи три могућа разлога за знатан скок у блокадама. Први разлог би могло бити укидање 

заштите од наплате потраживања предузећа у реструктурирању чиме су она фактички 

препуштена тржишту. 

"Има много предузећа која очекују помоћ државе, а изгледа да је држава одлучила да задржи 

буџетску дисциплину и плаћа само кад мора, односно када се направи медијски притисак, као 

на пример у случају Гоше. Треба рећи да Србија није стабилна економија у којој једне године 

буде добро, па у другој лоше, па ни не изненађују такви скокови у неликвидности. Још је ове 

године економија далеко лошија од очекиваног. Ту имамо пре свега подбачај у производњи 

струје где се ради о великим предузећима који имају интеракције са великим бројем других 

пословних субјеката. Ако њима не иде, онда су и њихови партнери у проблемима", истиче 

Савић. 

Ту је још и суша која је посебно у јулу узела данак, а у пољопривреди имамо велики број 

индивидуалних произвођача, који су узели кредите од банака и које је требало да врате од 

рода, а који је опет преполовљен или чак на трећини од очекиваног. 

"Ту су онда и прерађивачи и извозници и сви они сада могу бити у проблемима", напомиње 

Савић. 

Србија још 2013. године има закон који ограничава рокове плаћања на 60 дана, али како 

примећује Савић, није то једини закон који је држава донела и без намере да га поштује. 

"Наравно да се очекује да држава прва испуњава обавезе у законском року, али ако би их 

испуњавала питање је да ли би имали оволики суфицит у буџету. Поред тога ни држава не 

може да наплати своје, јер је сива економија огромна", напомиње Савић. 
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На сто најгорих отпада четвртина блокираних износа 

Према подацима Народне банке Србије 100 највећих дужника, односно предузећа са највећим 

износом блокаде на дан 31. јула 2017. године дугује чак 110 милијарди динара. То значи да 0,2 

одсто од укупног броја предузећа у блокади дугује чак 37 одсто укупних дугова због којих су 

блокирани рачуни. Када се погледа списак тих 100 највећих свега две или три фирме су у 

блокади краћој од годину дана, док их је већина у блокади више од три, а значајан број и дуже 

од пет година. Овај списак предводи фирма Ладинвест са блокадом од 3,7 милијарди динара 

која траје већ 1.181 дан. Други су застава камиони који су блокирани за 3,3 милијарде динара 

већ 882 дана, а трећа је Агенција за кризни менаџмент која дугује 3,13 милијарди динара и у 

блокади је 3.116 дана. 

Смањује се број запослених у ужичком јавном сектору 

Без посла ће остати 155 радника 

У ужичком јавном сектору, уместо 1.404, убудуће би требало да буде запослено максимално 

1.249 радника на неодређено време. О том предлогу Градског већа, ужичка скупштина ће се 

изјаснити на седници која је заказана за 6.септембар. 

Пише: Н. Ковачевић 

Према предлогу Градског већа, без посла требало да остане 155 радника у пет градских управа, 

Градском правобранилаштву, службама интерне ревизије и буџетске инспекције, предшколској 

установи, шест установа културе, десет јавних и јавно-комуналних предузећа и у осталим 

индиректним корисницима буџета Града. 

Како се наводи у саопштењу градске администрације, максимални број запослених на 

неодређено време је утврђен на „основу коефицијената садржаних у Закону о одређивању броја 

запослених у јавном сектору“. Даље се даводи да је, у складу са предлогом те одлуке, Градско 

веће прихватило да се измене програми пословања јавних предузећа „Стан“, „Биоктош“, 

„Дубоко“ и Градске топлане“, које би, измеђ осталог, требало да садрже и предвиђене 

отпремнине за раднике који су прихватили ту опцију, али нису наведени износи отпремнина. 
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Иначе, у јуну ове године, градоначелник Ужица Тихомир Петковић је саопштио да би, према 

квотама које је одредила држава, јавни сектор Ужица „могао да има 1.404 запослена на 

неодређено време и 140 на одређено време или по уговорима о привременим и повременим 

пословима, а да тренутно у њему ради 1.365 радника у сталном радном односу и око 140 

запослених на одређено време“, те да је „у последној години број запослених у јавним сктору 

смањен за четрдесетак радника“. 

- На основу одлуке Министарства за државну управу и локлану самоуправу, до краја ове 

године, требало би да смањимо број запослених за још око сто радника, рекао је тада 

градоначелник и поручио да је „рационализација нужна и да градско руководство жели да је 

обави на најефикаснији могући начин“. 

- Одређени број запослених могли бисмо да преусмеримо на запошљавње преко агенција за 

запошљавање и у том случају испунили бисмо тај број, али не бисмо решили проблем, рекао је 

Петковић и навео да је, осим проблема са вишком запослених, град сучен и са недостатком 

одређених кадрова, попут урбаниста, саобраћајних и грађевинских инжењера. 

Иако је предложено да у јавном сектору буде запослено максимално 1.249 радника на 

неодређено време, то ипак неће бити коначан број, јер закон дозвољава да се на одређено 

време или по уговорима о повременим и привременим пословима, што користе све локалне 

самоуправе, па и Ужице, ангажује до 10 одсто од укупног броја запослених на неодређено 

време. 

 Негодовање због отпуштања 

Према незваничним сазнањима Данаса, поједини директори установа културе су негодовали 

због отпуштања и начина на који се утврђује вишак запослених, али и због најава о томе да би 

нова отпуштања требало да уследе и у наредној години, тврећи да ће тиме бити доведена у 

питање основна делатност тих установа, али на крају су пристали да спроведу налоге градске 

власти. 
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Раднику мрвице са стола послодавца 

Ново понижење за српског радника стигло је у виду јавне дискусије о српском 

минималцу. Захтев Савеза самосталних синдиката Србије да се минимална 

цена рада по сату озбиљније увећа, стижу и други, попут Асоцијације 

самосталних и независних синдиката да то увећање буде 20 одсто или 22 

цента. 

Послодавци узвраћају мизеријом од пола евро-цента повишице, уз објашњење да су и сами у 
тешком положају. Биће, сматрају у АСНС да ће и овога пута колач сећи Александар Вучић, само 
сада не као премијер, већ као шеф државе који је изашао с предлогом о повећању од осам до 
девет одсто. Државу не брине што је просечна српска плата најнижа у региону. 

Челник СССС Љубисав Орбовић сматра да је неопходно да скочи минималац, а онда и просечна 
зарада у Србији. 

На ивици минимума 

- Пораст од осам или девет одсто који председник Србије Александар Вучић помиње, 
недовољан је према свим параметрима, цени комуналних услуга и животних намирница. Све 
испод 20 одсто повишице је поражавајуће. 
Недовољно је и то, али бар задовољава минимум потреба - каже Ранка Савић. 

- Минималне зараде, према Закону о раду се исплаћују у случају поремећаја пословања фирме, 
а код нас је број оних који примају минималац непримерено велики. Таквих радника је чак 
346.000, односно сваки шести што је страшна цифра - казао је Орбовић за "Вести". 

Он није желео да износи проценат повећања који ће синдикати тражити, јер како објашњава, 
преговори тек предстоје. 

- Могу да вам кажем да ће СССС са синдикатом Независност који је такође репрезентативан као 
један деловати на тим преговорима, а у корист радника - казао је Орбовић уочи седнице 
Социоекономског савета. 

Најаве шефа државе о проценту повећања, председница АСНС Ранка Савић види као 
обесмишљавање рада Социјално економског савета. 

- Вучић раније као премијер, а сада председник другу годину заредом, предлаже минималну 
цену рада пре седнице Савета. Каже колико ће износити, па потом заседа ово тело. Чему онда 
разговори? Какве расправе у Савету кад увек он пресуди? - пита Савић. 

Србија је, истиче, према висини минималца на последњем месту у региону. 

- Сви су нас претекли, па и Македонија и БиХ. Наша Влада би морала да учини нешто да 
побољша стандард грађана. Може да укине или смањи опорезивање основице за минималну 
цену рада - предложила је Савић. 
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За повећање неопорезиве основице на плате су и послодавци, али сматрају да минималац треба 
да се повећа за шест одсто. Повећање, како је за медије казао Небојша Атанацковић, не сме да 
буде само повећање оптерећења привреди, већ да се усклади с другим решењима. 

- Ако би раст привреде био три одсто и инфлација око три, реално повећање цене рада може да 
износи шест одсто, али уз олакшице за привреду. Имамо ниску цену рада, али наш раст је 
мали, упола мањи од Хрватског, и четири пута нижи у односу на Словенију - навео је 
Атанацковић. 

 

 


