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Синдикати за повећање „минималца” – не мање од 10 посто 
 
Поводом најава министра финансија Синише Малог да би на јесен могла да буде повећана 
минимална цена рада, синдикати сматрају да повећање „минималца” не би требало да буде 
испод десет процената док у Унији послодаваца у овом тренутку процењују да је реално 
повећање до шест процената. 
Минимална цена радног сата у Србији ове године износи 155 динара сто је месечно око 27.000 
динара, док је цена минималне потрошачке корпе достигла 37.000 динара. 
Министар Мали рекао је недавно да Влада већ сада размишља о повећању минималне цене 
рада, као и да у септембру треба очекивати њено значајно повећање. 
Председник Савеза Самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић и саветник председника 
УГС Независност Зоран Ристић за ТаЊуг кажу да се никакви званични разговори о 
минималној цени рада за 2020. годину још увек не воде. 
„Оно што је донето заједнички на Социјално-економском савету, а то су прихватили и 
послодавци и Влада Србије на предлог синдиката, је да минимална зарада у наредних три 
године буде изравната са минималном потрошачком корпом, то је оно што је циљ а да би се то 
постигло значи да би минимална зарада требало да постигне повећање 10 и више посто”, каже 
Орбовић и додаје да би то значило да „минималац” буде негде „око или преко” 30.000 динара, 
преноси ТаЊуг. 
Ристић каже да би требало размишљати „о повећању минималне цене рада које неће бити 
једноцифрено”, јер би то водило ка раније постављеном стратешком циљу да минимална 
зарада достигне минималну цену потрошачке корпе. 
„Нисмо прошле године инсистирали да минимална зарада буде у износу минималне 
потрошачке корпе али истовремено смо јасно указали на то да би се људима обезбедила 
егзистенција да се приближи минимална зарада вредности минималне потрошачке корпе”, 
каже Ристић. 
Почасни председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић сматра да би повећање 
минималне цене рада требало да буде у реалним оквирима. 
„Реално је да се минимална зарада повећа за онолико колико се у следећој години очекује 
повећање бруто домаћег производа и инфлације која је релативно ниска - значи то би било 
реално увећање од пет до шест одсто у односу на садашњи ниво”, каже Атанацковић. 
Он ипак додаје да би послодавци могли да прихвати и веће повећање „минималца” као што је 
то био случај у последње две године, али, како каже, „само уз услов да држава то компензује 
послодавцима”. 
Степен повећања минималне цене рада за 2020. години синдикалци стављају у контекст 
договора да минимална цена рада у Србији досегне вредности минималне потрошачке корпе. 
„Стратешки циљ је да већ можда крајем 2020. године минимална цена рада покрива 
минималну потрошачку корпу, а сада већ да се кроз договоре који предстоје приближи тој 
вредности”, каже Ристић и додаје да треба тежити да минималац буде изузетак” и да немамо 
350.000 људи у Србији са минималном зарадом и стотине хиљада људи који нередовно 
примају зараду” него да имамо уређен систем у коме минимална зарада представља минимум 
егзистенције за оне који раде и њихове породице. 
Орбовић подсећа да је модел у ЕУ да минимална цена рада буде 60 одсто од просечне зараде 
„што се поклапа када се прерачунава са овим што ми покушавамо да урадимо”. 
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И поред повећања зарада у Србији су и даље плате међу најнижима у Европи па људи одлазе 
„трбухом за крухом”, каже он. 
„Са оваквим повећањима о којима говоримо мислим да ће тешко бити да се мотивишу људи да 
остају у земљи, морало би да се промени нешто и да дође до озбиљнијег повећања зарада, али 
није питање само зарада него и сигурност посла у Србији”, каже Орбовић. 
 

 
 

ПРЕГОВОРИ О ЦЕНИ РАДА: Минималац још далеко од "корпе" 
С. БУЛАТОВИЋ  
 

Чланови социјално-економског савета ускоро почињу преговоре о минималној 
цени рада. Рачунице нема, али синдикати верују да треба да порасте између 15 и 
20 одсто 
ПОСЛОДАВЦИ, синдикати и држава ускоро ће поново за преговарачаки сто. До септембра 
треба да се договоре о новом износу минималне зараде, који ће се примењивати од почетка 
следеће године. Представници радника још нису изашли са захтевом колико би убудуће морао 
најмање да вреди један радни сат, нити су менаџери одредили границу преко које не могу да 
иду, али држава обећава да ће раст бити - значајан. 
 
Запосленима у Србији тренутно је загарантовано 155,3 динара по сату. На крају месеца то значи 
у просеку плату од око 27.300 динара. Синдикати верују да би наредна морала да буде већа 
између 15 и 20 одсто. 
- Преговори тек предстоје - каже Зоран Михајловић из Самосталног синдиката Србије. - Наш 
циљ је да у догледно време минимална зарада достигне минималну потрошачку корпу. У 
рачуницу улази и инфлација, раст привреде. Немамо још формулисан захтев, али верујемо да 
би минималац требало да порасте од 15 до 20 одсто. Нама, међутим, није најважнија 
минимална зарада. Она штити најугоженији слој, али наш проблем је што се она све више 
приближава просечној плати у Србији. Потребно је и да просечна плата расте бар 20 одсто 
годишње, да би зауставили одлазак квалификованих људи. Ми долазимо у ситуацију да све 
више људи прима минималац, а то није циљ. 
Послодавци чекају званичне податке, још немају рачуницу колике износе могу да гарантују 
својим радницима, али су свесни да у калкулације мора да уђе и велики одлив радне снаге. 
 
- До краја овог месеца биће готова анализа стручних тела, која ће нам показати како су се 
кретали кључни показатељи у овој години - објашњава Милош Ненезић, председник Уније 
послодаваца Србије. - Рок је до септембра да се договоримо о цени рада и минималној заради, а 
она ће се примењивати од почетка следеће године. Још је рано да говоримо колико повећање је 
могуће. Узима се више фактора. С једне стране, ту је раст привреде, али ту је и негативан утицај 
одласка радне снаге. Прошле године преговори су били напорни, али је Влада на крају 
испоштовала погодности које је обећала привреди. 
КАКО СЕ МЕЊАЛА 
У СКОРИЈОЈ прошлости најдуже се одржала цена од 115 динара по сату. Она је почела да се 
обрачунава од априла 2012. и важила је до краја 2014. године. У 2015. и 2016. години радници 
су могли да рачунају на 121 динар по сату. Током 2017. године важила је цена од 130 динара по 
сату, а лане - 143 динара. 
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Поступак ликвидације Завода за здравствену заштиту радника у 
Крагујевцу данима таласа шумадијску јавост 
Пише: З. Радовановић 

 
 
Поднете кривичне пријаве против бившег и садашњег пословодства Завода 
Текући поступак ликвидације Завода за здравствену зашту радника (некадашња 
Заставина медицина рада), у Крагујевцу данима већ таласа комплетну јавност 
шумадијске престонице. 
     
Бурна реакција јавности логична је јер се ради о шест деценија старој здравственој установи, са 
готово свим специјалностима те изутено добром и скупоценом опремом, у којој се лечи око 
35.ооо крагујевачких трудбеника и пензионера који, уз велику већину осталих суградјана, 
посредством синдикалних, па и политичких организација захтевају да се ликвидациони 
поступак те здравствене установе одмах обустави, док су против бившег и актуелног 
пословодства Завода поднете кривичне пријаве. Крагујевачки Завод за здравствену заштиту 
радника (ЗЗЗЗР) јединствен је у Србији и по оме што је регистрован као привредно друштво, 
које се делом финансира посредством Републичког фонда за здравствену заштиту 
Агенција за привредне регистре поступак за ликвидацију ЗЗЗЗР-а покренула је 29. маја, али се 
за то није знало све до средине минуле седмице, када је јавност тим поводом алармирао 
председника Савеза самосталних синдиката Србије у Крагујевцу Југослав Ристић, који је и 
председавајући овдашњег Социјално – економског савета. Тада се и сазнало да је ликвидацини 
поступак покренут зато што бивше пословодство Завода три године заредом (од 2015. до 2017.) 
АПР-у није достављало финансијске извештаје о пословању установе на чијем су ћелу, док је 
актуелни директор Завода др Антонио Димитровски, звани Тони, пропустио накнадни рок од 
свих 90 дана да исправи пропуст својих претходника. 
Руководство града Крагујевца који је, крајем јуна прошле године, од државе преузео Завод за 
здравствену заштиту радника, а који је до 2015. био под ингеренцијом Групе Застава возила, 
након што се сазнало да та установа иде у ликвидацију, устврдило је да је тај поступак –
“незаустављив“. Али, како су поручили надлежни у градској управи, то практично неће готово 
ништа да значи, јер ће, према њиховим речима, Завод, након ликвидације, са све имовином 
(зградом и опремом) и готово свим запосленима (има их око 180), да постане део крагујевачког 
Дома здравља, у оквиру којег ће да настави вишедеценијску делатност. 
Синдикалне организације у Заводу су, медјутим, узвратиле да руководству града уопште не 
верују. Тим пре што су градски челници и приликом гашења Завода за стоматологију у 
Крагујевцу тврдили да ће делатност те установе да буде сачувана, а да ће стоматолози и остали 
запослени да буду ангажовани у другим здравственим установама, што се, тврде синдикалци у 
ЗЗЗР-у, није догодило. Зато су крајем минуле седмице поднели кривичне пријаве против 
бившег и садашњег пословодства Завода и истовремено покренули потписивање петиције за 
моментално обустављање ликвидације те здравствене установе. 
Током сутрашњег дана (уторак) ће, како је данас званично најављено, да им се придруже и 
синдикалне организације у већини крагујевачких компанија ( Фијат Крајслер, Застава оружје и 
другим), у којима ће да стартује потписивањепетиције за спас крагујевачког Завода за 
здравствену заштиту радника. Синдикалци поручују да Завод може да буде спашен и тако што 
ће одмах да буде донета званична одлука о формирању здравствене установе истоветног назива 
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и намене која би почела са радом након што ликвидациони поступак Завода за здравствену 
заштиту радника у Крагујевцу, крајем јула, буде окончан. 
У шумадијској јавности се, иначе, увелико шпекулише о разлозима за ликвидацију Завода за 
здравствену заштиру радника. Наводи се да у позадини ликвидације те установе стоје интереси 
једног шумадијско – немачког бизнисмена којем је, наводно, интересантна зграда Завода, 
лоцирана уз сам фабрички круг некадашње Заставине фабрике аутомолбуила, данас Фијат Кр 
ајслера..Озбиљнији познаваоци ове проблематике сматрају, медјутим, да су речене 
шпекулације управо то – шпекулације, а да је поступак ликвидације Завода покренут због 
његових великих дугова, при чему се само запосоленима дугује око 85 милиона динара. Тај дуг 
градска управа је репрограмирала, док дугове добављачима и осталим повериоцима очито није 
могла да реши ни на тај ни на било који други начин…Оно што чуди јесте што јавност, уколико 
су претходне процене валидне, о томе није била благовремено обавештена. 
Сутра састанак у Министарству здравља? 
Делегација Крагујевца сутра би, сазнаје наш лист, о даљој судбини Завода за здравствену 
заштиту радника требало да разговара са надлежнима у Министарству здравља, Крагујевачка 
управа се, тим повом, ресорном министарству обратла прошле седмице, након што је јавност 
сазнала за поступак ликвидације Завода. 
За данас заказана седница локалног Социјално – економског савета, на којој је требало да буде 
разматрана судбина Завода за здравствену заштиту радника, није одржана, пошто су је, како 
дознајемо, бојкотовалали чланови које је делегирала градска управа. 
 

Крагујевац: Без кворума за расправу о ликвидацији Завода за 
здравствену заштиту радника 
Пише: Бета 

 
 
Социјално-економски савет града Крагујевца, који је данас требало да заузме став 
о принудној ликвидацији Завода за здравствену заштиту радника (ЗЗЗР), није 
заседао јер представници града и послодаваца нису дали кворум. 
     
Према саопштењу Савеза самосталних синдиката града Крагујевца, чији је председник Југослав 
Ристић, председавајући СЕС-у, наводи се да на седницу није дошао довољан број представника 
локалне самоуправе и послодаваца. 
Ристић је најавио да ће седница ускоро поново бити заказана. 
Председништво ССС Крагујевца донело је одлуку да се све синдикалне организације прикључе 
акцији потписивања петиције „За спас Завода за здравствену заштиту радника Крагујевац“. 
Акцију потписивања петиције покренули си сви сидникати ЗЗЗР-а јуче, а у суботу је ову акцију 
организовала и Народна странка. 
До данас је прикупљено више од 1.500 потписа за опстанак Завода који запошљава 180 радника 
и у коме се лечи више од 30.000 људи. 
Принудну ликвидацију над ЗЗЗР је покренула Агенција за привредне регистре због 
неподношења завршних рачуна за 2015, 2016. и 2017. годину. 
Због тога су синдикати ЗЗЗР 13. јуна поднели кривичну пријаву против руководства Основном 
јавном тужилаштву, а 14. јуна иницијативу за оснивање новог Завода Министарству здравља и 
градоначелнику Крагујевца. 
 
 

https://www.danas.rs/drustvo/kragujevac-bez-kvoruma-za-raspravu-o-likvidaciji-zavoda-za-zdravstvenu-zastitu-radnika/
https://www.danas.rs/drustvo/kragujevac-bez-kvoruma-za-raspravu-o-likvidaciji-zavoda-za-zdravstvenu-zastitu-radnika/
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Синдикати за повећање "минималца", не мање од 10 одсто 
Извор: Танјуг 
      
БЕОГРАД: Поводом најава министра финансија Синише Малог да би на јесен могла да буде 
повећана минимална цена рада, синдикати сматрају да повећање "минималца" не би требало 
да буде испод десет процената, док у Унији послодаваца у овом тренутку процењују да је реално 
повећање до шест процената. 
 
Минимална цена радног сата у Србији ове године износи 155 динара, што је месечно око 27.000 
динара, док је цена минималне потрошачке корпе достигла 37.000 динара. 
Министар Мали рекао је недавно да Влада већ сада размишља о повећању минималне цене 
рада, као и да у септембру треба очекивати њено значајно повећање. 
Председник Савеза Самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић и саветник председника 
УГС Независност Зоран Ристић кажу да се никакви званични разговори о минималној цени 
рада за 2020. годину још увек не воде. 
Оно што је донето заједнички на Социјално-економском савету, а то су прихватили и 
послодавци и Влада Србије на предлог синдиката, је да минимална зарада у наредних три 
године буде изравната са минималном потрошачком корпом, то је оно што је циљ, а да би се то 
постигло значи да би минимална зарада требало да постигне повећање 10 и више посто", каже 
Орбовић и додаје да би то значило да "минималац" буде негде "око или преко" 30.000 динара. 
Ристић каже да би требало размишљати "о повећању минималне цене рада које неће бити 
једноцифрено", јер би то водило ка раније постављеном стратешком циљу да минимална 
зарада достигне минималну цену потрошачке корпе. 
Нисмо прошле године инсистирали да минимална зарада буде у износу минималне 
потрошачке корпе али истовремено смо јасно указали на то да би се људима обезбедила 
егзистенција да се приближи минимална зарада вредности минималне потрошачке корпе, 
каже Ристић. 
Почасни председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић сматра да би повећање 
минималне цене рада требало да буде у реалним оквирима. 
Реално је да се минимална зарада повећа за онолико колико се у следећој години очекује 
повећање бруто домаћег производа и инфлације која је релативно ниска - значи то би било 
реално увећање од пет до шест одсто у односу на садашњи ниво, каже Атанацковић. 
Он ипак додаје да би послодавци могли да прихвати и веће повећање "минималца" као што је 
то био случај у последње две године, али, како каже, "само уз услов да им држава то 
компензује". 
Степен повећања минималне цене рада за 2020. години синдикалци стављају у контекст 
договора да минимална цена рада у Србији досегне вредности минималне потрошачке корпе. 
Стратешки циљ је да већ можда крајем 2020. године минимална цена рада покрива минималну 
потрошачку корпу, а сада већ да се кроз договоре који предстоје приближи тој вредности", 
каже Ристић. 
Додаје да треба тежити да минималац буде изузетак" и да немамо 350.000 људи у Србији са 
минималном зарадом и стотине хиљада људи који нередовно примају зараду" него да имамо 
уређен систем у коме минимална зарада представља минимум егзистенције за оне који раде и 
њихове породице. 
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Орбовић подсећа да је модел у ЕУ да минимална цена рада буде 60 одсто од просечне зараде 
"што се поклапа када се прерачунава са овим што ми покушавамо да урадимо". 
И поред повећања зарада у Србији су и даље плате међу најнижима у Европи па људи одлазе 
"трбухом за крухом", каже он. 
С оваквим повећањима о којима говоримо мислим да ће тешко бити да се мотивишу људи да 
остају у земљи, морало би да се промени нешто и да дође до озбиљнијег повећања зарада, али 
није питање само зарада него и сигурност посла у Србији, каже Орбовић. 
 

У пословима на црно обрне се шест милијарди евра 
      
НОВИ САД: Као меру за смањивање сиве економије НАЛЕД предлаже да до краја године при 
Министарству државне управе заживи јединствени контакт-центар за пријављивање сиве 
економије одакле би се пријаве слале надлежним инспекцијама – рекао је  члан Савета те 
организације за фер конкуренцију Драган Пенезић. 
По подацима НАЛЕД-а, обим сиве економије у Србији је смањен и сада је 15,4 посто БДП-а, али 
је то и даље велики износ од око шест милијарди евра, навео је он, и оценио да то није повољно 
за економију Србије нити за оне који легално привређују и раде. 
Преко контакт-центра грађани ће моћи да укажу на проблеме, понашање које указује на сиву 
економију или на лош рад инспекција, казао је Пенезић, додајући да ће те информације бити 
прослеђиване надлежној инспекцији. 
Како додаје, осим ефикасности и боље координације целог инспекцијског система у Србији, то 
ће допринети и едукацији оних који се обраћају, односно указати им на то шта су им права у 
целом систему. 
Он је напоменуо да, по истраживањима НАЛЕД-а, 90 одсто представки и пријава инспекцијама 
сада не долази до надлежне инспекције и завршава као нерешено. 
По подацима те организације, од 43 републичке инспекције само седам сада има контакт-
центре и преко њих директну везу с грађанима и привредним субјектима. 
 
Шта ради инспекција? 
Контрола сиве економије није могућа без анализе онога шта раде и инспекције. 
Пенезић каже да би у последњем кварталу ове године требало да заживи а да у другој половини 
2020. буде активиран и систем евиденције инспекцијског поступања по добијеним пријавама. 
Као природно место где би тај центар требало да буде организован он наводи Министарство за 
државну управу и локалну самоуправу. 
 
Јединствени контакт-центар за пријављивање сиве економије би омогућио да сви грађани и 
привредни субјекти могу преко јединственог броја упутити жалбу или примедбу на пословање 
појединих субјеката у нашој економији, казао је он, и додао да ће обраћање бити могуће и 
преко мобилне апликације, интернет портала е-управа или инспектор.гов.рс. 
У НАЛЕДУ сматрају да би јединствени контакт-центар допринео хармонизацији рада свих 
инспекцијских служби, што би појачало резултате у борби против сиве економије. 
Д. Млађеновић 
 
 
 


