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Минималац никако да достигне потрошачку корпу 
Аутор: Марија Бракочевић 

 

Синдикати сматрају да минималну цену рада треба изједначити са потрошачком корпом, а 

послодавци да она треба да прати привредни раст 

Одлука о висини минималне цене рада у 2020. години биће донета средином септембра, најавио 
је Зоран Ђорђевић, министар за рад и запошљавање, јер су на време почели разговори о 
минималцу. Он је напоменуо да ће притом бити потребно водити рачуна о растерећењу 
привреде, али и о интересима послодаваца који ипак сматрају да би повећање минималне цене 
рада реално требало да буде за највише шест одсто, у односу на садашњу цену од 155 динара по 
сату. С друге стране, синдикати и даље не одустају од идеје да повећање не треба да буде мање од 
десет процената, односно да треба да буде донекле у висини минималне потрошачке корпе. Коју 
ће одлуку на крају влада донети још нико не може да предвиди, мада је министар за рад још око 
првог маја изјавио да ће главни задатак актуелне владе бити да се цена минималне потрошачке 
корпе изједначи са минималцем. 
У овом тренутку минималну месечну зараду, која износи око 27.000 динара у Србији, прима 
350.000 радника, док минимална потрошачка корпа у просеку износи око 36.000 динара. 
У Унији послодаваца Србије (УПС) подсећају да минимална, и уопште цена рада треба да расту у 
складу са могућностима привреде, са растом БДП-а и инфлације. Како истиче Небојша 
Атанацковић, почасни председник УПС, ако је у Србији предвиђен привредни раст од 3,5 одсто, 
а раст инфлације 1,5 до два процента годишње, онда би било логично да повећање минималца 
не буде изнад пет, евентуално шест процената. 
– У преговорима са владом и синдикатима, послодавци би могли да прихвате и друга решења на 
која указују синдикати, ако треба и виши проценат раста минималне цене рада, али то само ако 
Влада Србије прихвати да послодавцима компензује разлику у цени. Прихватиће и веће 
повећање минималца ако добију различите типове олакшица кроз, рецимо, смањивање пореза 
и доприноса на зараде – истиче Атанацковић, подсећајући да уколико минималац буде виши од 
оног који они очекују, без олакшица, то ће значити губитак за поједине послодавце и затварање 
фирми због повећаних трошкова пословања. 
Синдикати махом сматрају да минимална зарада која данас износи око 27.000 динара у 
најбољем случају треба да буде повећана на нешто изнад 32.000 динара што је 90 одсто 
минималне месечне потрошачке корпе. По њима то је и најреалнија варијанта с обзиром на 
најаву званичника да би у наредној години минималац требало изједначити с минималном 
потрошачком корпом. Послодавци пак уверавају да је то нереално и неиздрживо за привреду, уз 
годишњи привредни раст од око 3,5 одсто. Ипак, недавно је министар финансија Синиша Мали 
подсетио јавност да је прошле године минимална цена рада повећана 8,6 одсто, са 143 на 155 
динара по сату, док је стопа раста економије била 4,3 процента. То је, како је тада рекао, био 
бољитак за запослене у Србији, па ће се са том политиком наставити и ове године, обећао је 
министар финансија.  
Подсмех раднику у лице 

Тренутна минимална цена рада у Србији је толико „јадна, мизерна и бедна да је свака прича о 
њеној вредности бесмислена, будући да се њен садашњи износ од 27.000 динара подсмева 
раднику у лице”, оштри су у саопштењу представници синдиката „Слога”. Они сматрају да 
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Србија мора одмах да повећа минималац и то драстично, водећи притом рачуна да дође до 
озбиљних измена у пореском систему и његовом начину функционисања, смањивању намета 
послодавцима и јачању институционалне борбе против сиве економије. 
 

 

 
 
"Нове платне разреде уводимо идуће године, у договору са 
синдикатима" 
Извор:Танјуг  

 
Београд -- Министар Бранко Ружић изјавио је да ће нови платни разреди бити уведени током 
идуће године и најавио да ће уследити нови циклус разговора са синдикатима.  
"Очекујемо да нови платни разреди или платне групе буду уведени током идуће године, а ову 
годину ћемо искористити за нови циклус разговора са синдикатима који су позвани да у 
дијалогу са владом и ресорним министрима додју до финог нијансирања које је потребно како 
би се применио нови систем платних разреда", рекао је Ружић. 
Истакао је да влада одговорно приступа том питању. "Били смо близу да већ од 1. јануара ове 
године применимо нови систем у коме ће се прави начин вредновати рад службеника у јавним 
службама", навео је министар.  
Ружић додаје да је остало још да се ураде додатне финансијске анализе како ће то утицати на 
буџет. 
 

Синдикати и каталог радних места коче увођење платних разреда  
Извор: Тањуг, Б92, Прва ТВ  

 
Београд -- Премијерка Ана Брнабић каже да Влада ради на увођењу платних разреда.  
Према њеним речима, још није довршено питање каталога радних места, нити разговор са 
синдикатима у појединим секторима.  
"И даље радимо на томе, али оно што увек искрсне као проблем је каталог радних места, кад год 
са министраствима и институцијама финализујете каталог радних места, надје се неко да каже 
да његово радно место није у том каталогу и да треба да буде дефиниснао као посебно радно 
место. Тако да на томе још увек радимо", рекла је премијерка новинарима.  
Каже да се још воде и разговори са синдикатима, да ли треба за неку од група, на пример, 
здравство или просвету сачекати да се још мало подигну са платама.  
"Да ли секторски треба да их подигнемо још мало да би увели систем плата па онда изједначили 
или да уводимо систем плата, па да више нема секторских плата".  
Премијерка напомиње да је уводјење платних разреда обавеза Србије у оквиру програма са 
ММФ-ом и да ће влада остати посвећена томе. 
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Југоремедија понуђена за 800 милиона динара 
Извор:Танјуг 

 

ЗРЕЊАНИН: Фабрика лекова "Југоремедија" у стечају понуђена је поново на продају по 

почетној цени од 800 милиона динара, објављено је данас. 

Југоремедија се продаје као правно лице, а њену имовину чини индустријски комплекс у 
Зрењанину, 24 жига, који су интелектуална својина, 28 моторних возила, опрема и инвентар. 
Јавно надметање за Југоремедију заказано је за 9. август, а на њему ће моћи да учествују они 
који у међувремену уплате депозит. 
 

 
 

 
 

"РАЦИОНАЛНО ТРОШИМ СВАКИ ВАШ ДИНАР" Синиша Мали о 
буџету и стандарду: "Просечна плата ускоро ће бити 500 евра" 
Извор:Српска економија  
 
Прошло је тачно годину дана откако је Синиша Мали преузео Министарство финансија. 
"Мени се чини да је реч о много дужем периоду, јер смо отворили много фронтова. Неке од њих 
смо затворили, а на некима радимо и даље", констатује министар финансија Синиша Мали у 
интервјуу за Српску економију, пре него што ће се осврнути на своје импресије о располагању 
државном касом. 
"Важно ми је што смо направили одличан тим људи, који је већ добро уигран и на који могу да 
се ослоним у сваком тренутку. Иако смо затекли добро стање у јавним финансијама, посла увек 
има, поготово ако желите да мењате ствари набоље. Поносан сам на све оно што смо урадили, а 
посебно ми је драго што потврде за то стижу и од независних стручњака и представника 
привреде. Једна од последњих добрих вести јесте она с Лондонске берзе, где смо успешно 
емитовали прву државну обвезницу деноминовану у еврима на међународном тржишту 
капитала у износу од милијарду евра, а ради превременог откупа државних обвезница у 
доларима. Добили смо каматну стопу од 1,6 одсто, која никад није била нижа, и тако уштедели 
3,8 милијарди динара, будући да се земља за те раније обвезнице из 2011. и 2013. задуживала по 
много већим каматним стопама. О томе колики је то успех најбоље говори податак да је тражња 
била 6,4 милијарде евра иако смо понудили милијарду. Дакле, тражња је била шест пута већа од 
понуде. 
Ако већ сумирамо протеклих 12 месеци, који су највећи проблеми и изазови с 
којима сте се суочили? Или које су „црне тачке” српског буџета?  
"Највећи изазов данас, након што смо консолидовали наше јавне финансије, јесте да нађемо 
нове изворе раста. Зато радимо на смањењу оптерећења за привреду, новим законима који ће 
побољшати привредни амбијент, а заједно са Светском банком и на "Новој агенди раста". Србија 
има много потенцијала, само треба да будемо довољно паметни да их искористимо." 
У каквом је стању српска економија? У међувремену смо чули различите процене. 
Ви тврдите да је Србија данас међу првих десет економија Европе, али су вас неки 
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економски експерти демантовали. Претпостављам да нећете одустати од свог 
става?  
"То није моја тврдња, већ званична статистика Евростата, која каже да је Србија по стопи раста 
прошле године била међу првих десет земаља у Европи. Значи, не по јачини економије, као што 
су неки погрешно интерпретирали, него по висини БДП-а. Знам да је грађанима необично да 
чују да смо у некој области међу најбољима на нашем континенту, али то су чињенице. Наравно, 
ми морамо да растемо још више како бисмо достигли неке земље које су много развијеније од 
нас." 
Кад већ помињемо различите интерпретације, оне се чују и кад је реч о висини 
незапослености у Србији. Колика је она заиста?  
"Према последњим подацима Завода за статистику, незапосленост у Србији у првом кварталу 
ове године износила је 12,1%. Пре само неколико година незапосленост је била два пута већа, 
што такође може да се провери у подацима Завода за статистику. Све је врло транспарентно и 
јасно. Мислим да то може и да се осети, без проверавања статистике. Данас у Србији више није 
проблем да се нађе посао. Сада радимо на томе да расте просечна плата како би грађани имали 
бољи животни стандард. 
Просечна плата од 500 евра у Србији већ је постала један од наших стереотипа и 
митова о којима неретко расправљају и политичари и новинари и економисти. 
Каква су ваша очекивања? 
"Просечна плата је у марту први пут премашила 460 евра, тако да очекујем да ускоро досегнемо 
и 500 евра, идемо ка томе. Подсетићу вас да је пре неколико година просечна плата у Србији 
била 318 евра. У септембру ћемо поново повећати минималну цену рада, и то неће бити мало 
повећање, а очекује нас и још једно повећање плата у јавном сектору. Све ће то утицати и на 
ниво просечне зараде у Србији." 
Шта је за вас највећи парадокс српске економије? Мени је, рецимо, кад у истом 
тексту у медијима прочитам: расту плате и пензије, а млади и образовани одлазе из 
Србије. 
"Мислим да је потребно мало више времена да би се неке мере које предузимамо одразиле на 
читав амбијент у земљи и спречио одлазак младих и образованих људи. Врло смо свесни тог 
проблема и не затварамо очи пред њим, али ништа не може да се уради преко ноћи. Све оно што 
радимо, не само као Министарство финансија него и као Влада Србије, управо је усмерено ка 
томе да наши млади више не одлазе у иностранство, већ да своје породице заснивају у својој 
земљи и да овде виде своју будућност. Мислим да су у том смислу најважније веће плате, а као 
што знате, оне су сваке године све веће и веће." 
Има ли држава неки план или стратегију како мотивисати младе да остану у Србији 
и покрену неки бизнис? Можда сам песимиста, али за већину оних који су већ 
отишли вероватно више не помажу никакви бенефити државе да би се вратили. 
Шта ви мислите?  
"Донекле сте у праву када кажете да ће се они тешко вратити. И баш због тога Влада оснива 
Агенцију за циркуларне миграције како би одређеним мерама мотивисала младе и утицала на 
њих да се врате. Што се тиче покретања бизниса, крајем прошле године ослободили смо младе 
предузетнике плаћања пореза и доприноса у првој години пословања, управо да би могли да 
развију свој бизнис, јер је на почетку увек најтеже да опстанете као предузетник." 
Јесте ли почели полако да припремате буџет за 2020? Имаћете и ставку избора, а 
можда и референдума о Косову? И знате ли можда већ данас на коју ће област 
друштва отићи највише новца из државне касе?  
– Буџет увелико спремамо, а велики део новца отићи ће на јавне инвестиције, односно на путну 
и железничку инфраструктуру. Желимо да градимо још више путева, да се на тај начин 
повежемо с регионом и Европом. Очекујемо да за то буде издвојено скоро 300 милиона динара, 
што је највећа свота која је за ту намену одређена у буџету последњих година. Политика и 
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економија јесу повезане, али није на мени да коментаришем питања као што је референдум о 
Косову. Што се тиче избора, они су редовни и свакако нас очекују на пролеће, тако да је јасно да 
ће то бити једна од ставки у буџету за 2020. годину, што је и наша законска обавеза. 
Косово је централна национална тема. Председник Вучић жали што је пропала 
његова идеја о разграничењу и наводи да ћемо за 20 или 30 година видети колико 
ће нас то као народ коштати. Не рачунајући штету од такса, колико нас заиста 
кошта нерешен статус Косова?  
– Не бих се бавио таквим оценама јер немамо званичне податке. Јасно је да нас кошта и да ће 
нас коштати, и то у сваком смислу, како у финансијском тако и у неком другом, можда 
важнијем. 
У којој се мери у овој држави нерезонски троши? Вероватно сте чули опаске 
јавности – шта ће нам национални стадион, а немамо болнице, школе, толико 
сиромашних, толико корисника социјалних принадлежности?  
– Моја дужност као министра финансија јесте да рационално располажем новцем грађана. Зато 
врло добро промислим, заједно са својим тимом, сваку одлуку, сваки пројекат. Много је ствари 
које Србији недостају, и као што знате, ми обнављамо и болнице, клиничке центре, школе, али 
да, желимо да имамо и тај национални стадион. Ако желите да идете напред, ако желите да 
будете корак испред других, морате да имате нешто по чему ћете се разликовати. Ми желимо да 
на том стадиону организујемо нека велика спортска такмичења, да привучемо свет у Београд, 
тако да мислим да је то добра инвестиција, која је и те како промишљена. То неће бити само 
стадион већ ће постојати и читав низ садржаја око њега, за шта ће, сигуран сам, инвеститори 
бити заинтересовани. 
Чујете ли се с бившим министром Вујовићем? И он је имао замерке кад је отишао 
из Владе – да мора да се мења систем функционисања да бисмо били равноправни 
са успешним земљама, јер је код нас много шта започето, а мало шта завршено?  
– Сви знамо да систем мора да се мења. И сигуран сам да се и мој претходник трудио да ради на 
томе. Нисмо се скоро чули, али могу само да му честитам на успеху који је имао као министар 
финансија. 
Један од највећих српских привредника Никола Павичић у интервјуу за Српску 
економију констатовао је да су домаћи предузетници у дубокој сенци страних 
инвеститора и да му се чини да ни Влада ни јавност немају поверења у њих. Зашто 
је то тако? Где се изгубила та вера у домаће привреднике?  
– Не бих се сложио с тим да су домаћи инвеститори у сенци, важни су нам и једни и други. Ми 
имамо веома успешне домаће компаније, на које смо поносни, а управо мере које као Влада 
Србије доносимо имају за циљ да направе уопштено бољи привредни амбијент за све компаније, 
и домаће и стране. Ипак, када је реч о страним инвеститорима, ми се ту боримо са земљама у 
региону, конкуренција је велика, и зато им дајемо неке додатне подстицаје као што су 
субвенције по радном месту. Ако не нађемо начин да их привучемо у Србију, отићи ће у 
Румунију, Бугарску, а ми ћемо изгубити радна места за наше грађане. 
Колико су износиле стране инвестиције у протеклих годину дана? И да ли 
ослањање искључиво на инострани капитал остаје један од основних економских 
праваца Владе?  
"У току прошле године Србија је привукла 3,5 милијарди евра страних директних инвестиција, 
више него све друге земље Западног Балкана заједно. Осим тога, у првих пет месеци ове године 
привукли смо 17 одсто више страних директних инвестиција него у истом периоду прошле. 
Диверзификовали смо базу страних инвеститора, И они данас долазе из свих крајева света, а 
највише из Европске уније. У последњих неколико година, као што знате, имамо све више 
великих и озбиљних инвестиција из Кине и Уједињених Арапских Емирата. Ипак, као што сам 
већ рекао, не ослањамо се искључиво на страни капитал, иако нам је он, наравно, важан", рекао 
је Мали. 
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У жижи јавности тренутно је изградња метроа у Београду, али и недоумице око тога 
ко ће га градити, по ком моделу, које ће бити трасе и колико ће све то коштати. У 
игри су Французи, Кинези… Имате ли ви неке прецизније детаље, бар 
финансијске?    
– Надамо се да ћемо ускоро имати финансијску конструкцију за тај веома важан и скуп пројекат. 
Управо због његове величине, Република ће помоћи Београду у финансирању, јер Град то не би 
могао сам да изнесе. У претходној студији изводљивости француске компаније „Ежис” 
процењено је да ће прве две линије коштати четири милијарде евра. То је огроман новац, али 
ово је ипак добар тренутак за тако нешто јер имамо здрав буџет и стабилне финансије. Видим и 
да су многи сумњичави према том пројекту, што је потпуно у реду с обзиром на то да се он већ 
деценијама обећава. Ипак, исто тако сумњали су да ћемо урадити Београд на води, а данас, као 
што знате, више нико у то не сумња. 
Кључни закључак готово свих „српских Давоса” на Копаонику јесте да је Србији 
потребан нови договор политике и економије, али као да се он упорно не постиже. 
Какав је ваш утисак?  
– У последњих неколико година показали смо да може да постоји договор политике и 
економије, да оне треба и могу да иду заједно. Мислим да постигнути резултати најбоље говоре 
да је то могуће. На пример, одлука о смањењу пензија и плата била је политички тешка, али 
вођена економским интересима, како бисмо стабилизовали наше јавне финансије и обезбедили 
раст наше привреде. 
 
 

Три "Петолеткине" фирме продате за само 705.000 евра 
Извор:Танјуг 
 
Привредно друштво "Прва петолетка - Заптивни елементи" д.о.о. постало је за 84 милиона 
динара нови власник фирме у стечају "ППТ-Заптивке", као и имовине стечајних дужника "ППТ-
Ремонт и енергетика" и "ППТ-Исхрана", објавила је Агенција за лиценцирање стечајних 
управника. 
Пред мајску продају процењена вредност имовине била је 416 милиона динара, а како је 
понуђених 84 милиона динара мање од половине о прихватању су одлучивали одбори 
поверилаца фирми у стечају. 
"Одбори поверилаца свих стечајних дужника који су учествовали у заједничкој продаји донели 
су одлуку да се прихвата понуђена цена", објавила је АЛСУ. 
 
 

ЈЕДНАКА ПЛАТА ЗА ИСТИ ПОСАО Влада уводи платне разреде од 
2020. године 
Извор:Танјуг 
 
Министар за државну управу и локалну самоуправу Бранко Ружић изјавио је данас да ће нови 
платни разреди бити уведени током идуће године и најавио да ће уследити нови циклус 
разговора са синдикатима. 
"Очекујемо да нови платни разреди или платне групе буду уведени током идуће године, а ову 
годину ћемо искористити за нови циклус разговора са синдикатима који су позвани да у 
дијалогу са владом и ресорним министрима дођу до финог нијансирања које је потребно како би 
се применио нови систем палатних разреда", рекао је Ружић новинарима у Хајату, где ће бити 
одржана 26. седница Координационе комисије за инспекцијски надзор. 
Истакао је да влада одговорно приступа том питању. 
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"Били смо близу да већ од 1. јануара ове године применимо нови систем у коме ће се прави 
нацин вредновати рад службеника у јавним службама", навео је министар. 
Ружић додаје да је остало још да се ураде додатне финансијске анализе како ће то утицати на 
буџет. 
 
 

ПОСАО ЗА 1.272 ИНСПЕКТОРА Ружић: "Лоше су плаћени и раде у 
отежаним условима" 
Извор:Танјуг 
 
Министар за државну управу и локалну самоправу Бранко Ружић најавио је да ће наредних дана 
бити донет закључак који ће омогућити запошљавање нових 1.272 иснпектора. 
"Установљено је да треба да запослимо нових 1.272 инспектора у различитим инспекцијама и то 
очекујемо да се уради етапно у следеће три године", рекао је Ружић новинарима. 
Каже да Србија има два и по пута мање инспектора него сто је просек у земљама ЕУ. Ружић је 
истакао да ће бити уложено више средстава у њихово техничко опремање. 
Додао је да су инспектори неадекватно плаћени и да раде у отежаним условима, те да они нису 
трошак за буџет, већ да могу да повећају приходе буџета. 
"Зато смо дали могућност да се до 20 одсто повећа плата инспектора у складу са учинком. Пре 
две или три недеље влада је донела уредбу која је омогућила да инспектори на републичком 
нивоу који испуњавају законом прописане услове стекну звање самосталног саветника и добију 
већи коефицијент, а самим тиме ће им се и плата повећати и износити измедју 60 и 70 хиљада 
динара", рекао је Ружић. 
Ружић је нагласо да ће тако бити направљен велики помак по питању њиховог статуса. 
 
 

БРНАБИЋ О ПЛАТНИМ РАЗРЕДИМА "Радимо на томе, али има још 
недовршених питања" 
Извор:Танјуг 
 
  
Премијерка Ана Брнабић изјавила је данас да влада ради на увођењу платних разреда, али да 
још није довршено питање каталога радних места, нити разговор са синдикатима у појединим 
секторима. 
"И даље радимо на томе, али оно што увек искрсне као проблем је каталог радних места, кад год 
са министраствима и институцијама финализујете каталог радних места, надје се неко да каже 
да његово радно место није у том каталогу и да треба да буде дефиниснао као посебно радно 
место. Тако да на томе још увек радимо", рекла је премијерка новинарима. 
Каже да се још воде и разговори са синдикатима, да ли треба за неку од група, на пример, 
здравство или просвету сачекати да се још мало подигну са платама. 
"Да ли секторски треба да их подигнемо још мало да би увели систем плата па онда изједначили 
или да уводимо систем плата, па да више нема секторских плата". 
Премијерка напомиње да је уводјење платних разреда обавеза Србије у оквиру програма са 
ММФм и да ће влада остати посвећена томе. 
 

 
 



9 

 

 
 
Комисија: Веће плате и нова запошљавања у инспекцијском сектору 
Аутор:Бета  

 

У инспекцијским службама очекују се веће плате и нова запошљавања, најављено је на седници 
Координационе комисије за инспекцијски надзор којој су присуствовали премијерка Ана 
Брнабић и министар за државну управу и локалну самоуправу Бранко Ружић. 
Премијерка је, коментаришући увођење укупно 36 инспекцијслих служби у нови информациони 
систему еИнспектор истакла да је поносна због тога што је Србија једина у Европи која има 
такав вид инспекцијског надзора "у потпуности електронски и транспарентан". 
Брнабић је истакла значај реформе инспекција за боље услове пословања и смањење сиве 
економије у Србији. 
"Данас инспекције све ређе посећују привреднике, остварен је саветодавни однос инспектора 
према локалној привреди, а инспектори коначно добијају адекватне услове за рад", рекла је 
премијерка. 
Она је нагласила да је дигитализација важна у свакој области рада у јавној управи и да ће нови 
информациони систем еИнспектор донети оно што је суштински важно за сваког привредника 
– координиран и транспарентан надзор. 
Ружић: Следећи корак - повећање броја инспектора 

Следећи корак у реформи биће повећање броја инспектора и бољи услови за рад, најавио је 
министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић. 
Он је истакао да је мањак инспектора евидентан у скоро свакој инспекцији и сваком делу Србије, 
која у односу на ЕУ има 2,5 пута мање инспектора у односу на број становника. 
Отуда и парадоксалне ситуације да у Севернобачком округу, који је житница Србије, нема 
ниједног пољопривредног инспектора или да у неким локалним самоуправама, којима су 
поверени значајни инспекцијски послови, један човек ради посао еколошког, комуналног, 
грађевинског и саобраћајног инспектора. 
"Очекујем да се ових дана на седници владе донесе одлука којом ће се запослити нових 1272 
инспектора", рекао је министар и додао да је недавно Влада Србије усвојила уредбу којом је 
омогућено да републички инспектори добију звање самосталног саветника и веће плате. 
У нов систем еИнспектор укључено 36 инспекција 

Директор Канцеларије за информационе технологије и еУправу Михаило Јовановић објаснио је 
да се сада са увођењем укупно 36 инспекција у нов информациони систем еИнспектор 
уједначава њихов рад, унапређује инспекцијски надзор и ствара својеврсна картотека српске 
привреде. 
"Преко Портала еУправа привредни субјекти ће моћи да виде све налазе инспекција, ризике у 
надзору и самим тим ће привредници моћи да побољшају своје пословање", рекао је Јовановић. 
Он је свечано уручио инспекторима и сертификате за положене обуке за рад у новом систему, а 
за потребе еИнспектора Канцеларија за ИТ и еУправу је обезбедила око 1340 лаптоп рачунара, 
квалификоване електронске сертификате и бежични приступ интернету у свим инспекцијама, 
као и преко 25000 инспектор/сати обука, тако да од данас све инспекције у пуном капацитету 
раде у еИнспектору. 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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Реформу инспекција у Србији подржава и Европска банка за обнову и развој (ЕБРД) која је у 
сарадњи са НАЛЕД-ом успоставила Јединицу за подршку Координационој комисији за 
инспекцијски надзор. 
Директорка ЕБРД за Западни Балкан Жужана Харгитаи нагласила је да је координација 
инспекција била кључна за успех ове реформе. 
Она је истакла и да ће подржати наредну активност – формирање контакт центра за подношење 
пријава ка свим инспекцијама на једном месту. 
Јединствени контакт центар једна је од иницијатива НАЛЕД који би грађанима и привреди 
олакшао пријављивање случајева пословања у сивој зони и омогућио ефикасније реаговање 
инспекција. 
 

 
 

 
 

Безакоње и бахатост директора Борка Драшковића 
Пише: Зоран Радовановић 

 
Поштовани господине председниче, ни два штрајка у трајању од више од три месеца нису била 
довољан разлог да се у Републичком геодетском заводу (РГЗ) спроведе контрола пословања и 
руковођења овом институцијом… 
Очигледна подршка нестручном и бахатом руководству од стране неких моћних кругова довела 
је до експанзије безакоња и кршења елементарних људских права и синдикалних слобода у 
једној државној институцији. Тиме се на најгрубљи могући начин дискредитује Републички 
геодетски завод, а посредно и улога Владе Србије као оснивача ове институције. Многе одлуке и 
решења која је донео директор Борко Драшковић су у потпуној супротности са политиком Владе 
и ресорних министарстава, када су у питању радни односи и права запослених у заводу. Због 
чега се државне институције повлаче и не раде свој посао када се спомене име Борка 
Драшковића остаје велика енигма, наводи се, преноси јуче крагујевачки портал Глас Шумадије, 
у отвореном писму Синдиката РГЗ председнику Србије Александру Вучићу.  
Господине председниче, додаје се, ми представници Синдиката РГЗ-а смо у протеклом периоду 
били сведоци свих дешавања и бројних преговора у којима смо обезбедили одређени статус 
катастарских службеника а чини нам се и допринели реформисању РГЗ-а и катастра у целини. 
Данас са великим страхом посматрамо како се Републички геодестки завод губи и тоне у 
поплави бесмисла, самовоље и бахатости. Деценије прегалачког рада и хиљаде стручњака који 
су свој живот уградили у темеље данашњег РГЗ-а, стављене су на коцку и у руке нестручног 
руководства које осим пропаганде и јефтиних маркетиншких трикова не остварује ни један 
аргументовани и видљив резултат. Наводна подршка и похвале, осим што су купљене државним 
новцем који је дат на располагање РГЗ-у, као и бројна средства путем кредита и донација, је 
упакована у форму пропаганде и рекламе једног човека који себе доживљава и ословљава као 
’’трећи човек у држави’’. Ми немамо никакве дилеме о томе ко је први човек, али имамо велики 
проблем да схватимо како је могуће да један државни функционер може да организује штрајк у 
органу којим руководи.  
Такође, истиче се у обраћању синдикалаца РГЗ председнику Вучићу, није разумљиво како је 
могуће да Влада толерише организовање штрајка у РГЗ-у са захтевима који су усмерени против 
Владе и неких министара. Формални организатор штрајка је синдикат који је Борко Драшковић 
организовао у време трајања штрајка који је и започет услед његових једностраних одлука, када 
је запосленима умањио примања и ускратио повећање зарада у 2018. год. Тај синдикат је 
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незадовољан одлуком Владе РС да се реформа РГЗ-а настави у складу са државним интересима. 
Такође та организација упорно ради на реализацији идеје Борка Драшковића о тихој 
приватизацији РГЗ-а и наводној трансформацији у Д.О.О. по британском или холандском 
моделу. Очигледан покушај калемљена банане на крушку који је унапред осуђен на пропаст са 
несагледивим последицама по државу и грађане.  
Поштовани господине Вучићу, на мети ове пошасти нису само синдикати у РГЗ-у већ и највеће 
синдикалне централе у нашој земљи, које у потпуности подржавају своје организације у заводу. 
Подршка коју смо добили од међународних синдикалних асоцијација у свакој нормалној земљи 
би био доваољан разлога да се надлежне институције позабаве постављеним питањима. У 
нашем случају прогон запослених и терор над синдикалним активистима се не смањује већ 
управо супротно. Више од десет одсто запослених је у овом тренутку премештено на друга радна 
места само због синдикалне припадности или учешћа у штрајку. Ако је то у складу са агендом 
коју је промовисала политичка групација којом Ви имате част да руководите молимо Вас да нас 
и јавност Републике Србије упознате са детаљима, поручују синдикалци РГЗ председнику 
Србије Александру Вучићу.  
  
 

О повећању минималца у септембру 
Пише: Љ. Буквић 

 
Представљајући резултате рада Министарства које води министар рада Зоран Ђорђевић је пре 
два дана рекао, између осталог, да има простора за повећање минималне цене рада, али и да 
треба водити рачуна о томе да се привреда не оптерети. 
Ђорђевић није прецизирао колико би повећање минималца могло да буде овог пута, јер ће 
конкретнији разговори о томе бити тек у септембру, када се, као и сваке године, разговара о 
томе на седници Социјално-економског савета. Због „затегнутих“ односа у СЕС-у неизвесно је 
шта ће бити, али синдикати већ имају предлоге да се минимална цена рада на месечном нивоу 
са садашњих 27.000 подигне за 6.000 до 7.000 динара. 
Сваки социјални партнер у СЕС-у прави своју радну групу и негде половином септембра, 
евентуално крајем тог месеца се суочавају предлози и доноси одлука о томе колико ће бити 
повећање минималца. Та одлука готово никада у прошлости није донета „глатко“ јер се 
послодавци и синдикати не слажу око тога колико би повећање требало да буде, те је држава 
најчешће била та која „пресече расправу“ и предлаже компромисно решење. 
– Када се изађе са предлозима, ако не постоји договор Влада је та која доноси одлуку. Оно на 
чему ми годинама уназад инсистирамо јесте повећање које је на нивоу раста БДП-а, плус 
инфлација. Ако узмемо да је раст БДП-а неких 3,5 одсто, а инфлација негде на нивоу од 1,5 
проценат онда је за послодавце једино реално повећање од неких пет до шест одсто – истиче за 
Данас Небојша Атанацковић из Уније послодаваца Србије. 
Претходне две године су, како каже, прихватили повећање веће од тога, али само зато што им је 
Влада понудила нешто заузврат. 
– Претпрошле године пристали смо на повећање од 10 одсто јер нам је држава изашла у сусрет и 
повећала неопорезиви део зараде са 11.000 на 15.000 динара. Прошле године послодавци су 
ослобођени плаћања оних 0,75 одсто за случај незапослености, што није било толико значајно, 
али на шта смо пристали – напомиње Атанацковић. 
Као што је за послодавце свако повећање цене рада велико јер осим минималца повлачи и 
повећање свих осталих зарада, за синдикате који стају у страну радника, оно је недовољно. А 
недовољно је нарочито када се узме у обзир да су грађани свакодневно суочени са новим 
повећањима цена, а само последњих неколико седмица сазнали смо да ће нас путарине у Србији 
коштати 12 одсто више него до сада, те да ће од августа и рачуни за струју, гас и гориво такође 
бити већи. 
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Потпредседник Савеза самосталног синдиката Србије Душко Вуковић каже за Данас да они још 
нису припремили рачуницу, али да ће помно пратити кретања цена и потрошачке корпе и 
покушати да предложе најбоље могуће решење. 
– Идеја је била да се до 2021. дође до тога да минимална цена рада буде изједначена са 
минималном потрошачком корпом. Ако желимо да се то деси за две године, онда би наредни 
минималац требало да буде бар 34.000 динара – истиче Вуковић. 
Он каже да је то минимално колико је неопходно за егзистенцију сваком човеку. 
– Када говоримо о минималцу морамо да имамо поуздане аргументе, а проблем је сада и то што 
ми последње доступне податке за минималну потрошачку корпу имамо из марта ове године 
када је била 37.000 динара. А ми сада треба да правимо цену рада за наредну годину – 
напомиње Вуковић. 
Повишица за 350.000 радника 
Последњи пут минималац, који прима готово 350.00 људи у Србији повећан је 1. јануара ове 
године и то са 143 на 155 динара по сату. На месечном нивоу то повећање износило је нешто 
мало више од 2.000 динара. 
 
 

Десетогодишњи уговор Фијата и државе истекао прошле јесени 
Пише: Зоран Радовановић 

 
Након нове двоипонедељне паузе, узроковане смањењем производње и пласмана модела 
„500Л“ на европским и северноамеричким тржиштима, производне траке у компанији Фијат 
Крајслер аутомобили Србија данас су поново покренуте, и са њих ће да силази по уобичајених 
410 готових аутомобила дневно. 
До када ће траке у крагујевачком Фијату да буду у покрету, поуздано се зна се, док се у фабрици 
шпекулише да ће у овом месецу посла бити до краја ове, или почетка наредне седмице.. 
Званично, радници ФЦА Србија на тродневни колективни годишњи одмор (ферагосто) одлазе 
кад и њихове колеге у свим Фијатовим фабрикама широм света, 29. јула, и у погоне би требало 
да се врате 19. августа.  
Према незваничним информацијама, производња у крагујевачкој фабрици ће, након 
„ферагоста“, највероватније поново да буде покренута почетком септембра. Подсетимо да је 
Влада Србије недавно одобрила захтев менаџмента крагујевачког Фијата да запослени у тој 
компанији, поред законом дозвољених и у међувремену „искоришћених“ 45 дана принудног 
одмора, на плаћеним одсутвима могу до краја године да буду још 87 радних дана, који им се 
плаћају са 65 одсто од пуне плате. 
Од почетка године до сада, у Фијату је, с обзиром на број радних дана у том периоду, 
произведено између 22.000 и 23.000 аутомобила. Колико ће са производних и монтажних трака 
још да их сиђе до краја 2019. , тотална је непознаница.  
Извесно је једино да ће у овој години да буде произведено знатно мање, можда и за 20.000 
возила мање него лане, кад је из погона крагујевачке фабрике изашло око 60.000 аутомобила 
све три верзије модела „500Л“.  
У Влади Србије надају се, преносе поједини медији, да би производња у крагујевачкој фабрици 
догодине могла значајније да порасте, што је, сасвим извесно, „рачуница без крчмара“, или 
ширење оптимизма без покрића. 
Производња би могла да порасте једино уколико фабрика у Крагујевцу догодине добије нови 
модел, а од тога, по свему судећи, неће бити ништа. Нити га ко најављује, нити се фабрика, као 
што смо већ писали, спрема за производњу новог модела.  
Оно што је минулиих дана, с тим у вези, увелико збуњивало неупућени део јавности, па и 
одређени број Фијатових радника јесу медијске информације да десетогодишњи уговор са 
Фијатом истиче крајем ове године, прецизније у децембру 2019., када ће, према тим 
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информацијама, да почну преговори државе и Фијата о новом пословном аранжману двеју 
страна, што је прилика да Влада укине субвенције Фијату и још га „притисне“ да у Крагујевцу 
коначно отпочне производњу новог или још једног модела. 
Десетогодишњи уговор државе Србије и Фијата о формирању заједничке фабрике за 
производњу аутомопбила потписан је у септембру 2008., и истекао је, логично, истога месеца 
прошле године. Након тога ништа се није десило, Фијат је остао у Србији, субвенције и остале 
повластице му нису уикинуте, а (не)званично је саопштено да уговор са Фијатом траје још пет 
година, односно до 2023., до када важи и уговорна клаузула, према којој, уколико једна од двеју 
страна жели да изађе из заједничкогх пословног подухвата, свој удео у компанији, по праву 
прече куповине, мора најпре да понуди свом дотадашњем партнеру. 
Представници запослених у Фијату овим поводом наводе да се информација о истеку 
десетогодишњег уговора са Фијатом крајем ове године недавно „јавила“ једном аналитичару на 
једној телевизији са националном фреквенцијом. 
 

 
 
 


