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Без договора о минималцу, синдикати смањили захтеве 

Извор: Танјуг 

Социјални партнери, Влада, послодавци и синдикати, ни на састанку у петак нису 

приближили ставове у погледу висине минималца за наредну годину 

Социјални партнери, Влада, послодавци и синдикати, ни на састанку у петак нису приближили 

ставове у погледу висине минималца за наредну годину, а синдикати су дали нови предлог и 

снизили захтев за повећање на око 20 одсто, док су послодавци и представници државе остали 

при ставу да повећање не може бити веће од 10 одсто. 

 

Зоран Михајловић из Савеза самосталних синдиката Србије рекао је Тањугу да су синдикати на 

данашњем састанку Социјално-економског савета (СЕС) изнели нови предлог и предложили 

повећање минималне зараде од око 20 одсто, пет одсто мање него што су раније тражили. 

 

"Представници државе и послодаваца остали су при свом ставу да повећање може износити од 

шест до 10 процената", каже Михајловић. 

 

Како каже, ни после трећег састанка није се отишло корак даље и нема помака у преговорима, 

и најавио нову седницу Савета 3. септембра и да ће се тада видети имали простора за помак. 

 

Чини нам се да то повећање неће бити на крају веће од 30.000, каже Михајловић и додаје да је 

за синдикате то неприхватљиво. 

 

На питање да ли се и овог пута може очекивати да ће одлуку о томе донети Влада Србије, он 

каже да преговори губе смисао ако Влада увек мора да донесе крајњу одлуку јер нема договора. 

 

Почасни председник Уније послодаваца Небојша Атанцковић раније је рекао да се послодавци 

слажу да повећање минималца буде између шест и 10 одсто. 

 

"Та повећања минималних и осталих зарада не могу бити никако плод нечијих жеља и потреба, 

било би добро да то буде више, али реалност је таква, да преко тих шест одсто је прилично 

натегнуто, али прихватићемо ми и 10 одсто. Под условом да добијемо, а већ смо добили 

обећање министра финансија да ће најмање један одсто бити умањење оптерећења плата, тако 

да је то оно на чему и даље инсистирамо", рекао је Атанаковић прошле недеље. 

 

Према његовим речима, свако повећање минималне зараде истовремено значи и повећање 

осталих зарада и да би се зато требало држати реалних могућности привреде. 

 

Министар за рад Зоран Ђорђевић рекао је ове недеље да верује да ће компромис бити 
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постигнут до 3. септембра. 

 

"Верујем да постоји простор за постизање договора. Имамо позитивне трендове у економији и 

верујем да ће тај компромис бити постигнут", нагласио је Ђорђевић. 

 

Ако би минимална цена рада, која сада износи 27.400 динара, била повећана за 10 одсто, она 

би износила 30.140 динара. 

 

Ђорђевић каже да ће радна група СЕС-а тек званично саопштити свој став када је реч о 

повећању минималца. 

 

У Србији минималну зараду прима око 350.000 људи. Минимална цена рада утврђује се по 

радном часу без пореза и доприноса за календарску годину најкасније до 15. септембра текуће 

године, а примењује се од 1. јануара наредне године. 

 

Од 2010. године држава је повећавала минималац седам пута. 

 

Минималац је од 1. јануара ове године повећан 10 одсто, а у 2017. години за шест процената. 

 

Вишак наставници техничког 

Аутор: Љ. БЕГЕНИШИЋ   

ОД 4.400 прекобројних у просвети, око 2.000 ће тешко доћи до новог фонда 

часова. За професоре стручних предмета најтеже наћи друго радно место 

НОВУ школску годину, која почиње у понедељак, 4.400 запослених у школама дочекују као - 

технолошки вишак. То је показао најновији пресек стања по образовним установа у Србији, 

који је урађен уочи почетка школске године. Истовремено, бар на папиру, у просвети има 

31.778 слободних места. На њима су углавном ангажовани наставници који због забране 

запошљавања раде на одређено. 

- Ове године највише вишкова има међу наставницима технике и технологије (техничко 

васпитање), као и у стручним школама, као што су хемијске, грађевинске и машинске - каже за 

наш лист Добривоје Марјановић из Уније синдиката просветних радника. - То су људи које је 

тешко распоредити по другим школама јер не постоји потреба за њиховом струком. 

Он наводи да ће око 2.500 њих бити смештено на ново радно место, али њих око 2.000 не може 

нигде да се премести, из различитих разлога. 

Синдикати, истиче наш саговорник, уз помоћ Министарства просвете чине све како би 

технолошке вишкове сместили на неко од слободних радних места по школама, али негде то 

једноставно није могуће, а препреке су различите. 
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- За неким струкама не постоји потреба, на пример наставник који предаје стручне предмете у 

кожарској школи тешко ће наћи ангажман у некој другој установи, неки људи не могу да путују 

далеко... - појашњава Марјановић. 

С друге стране, каже он, има и оних који су спремни на сваку жртву како би сачували посао, па 

раде у по пет-шест школа. 

- Понекад не знају ни где путују, ни где раде, али ми некако успевамо да део тих вишкова 

прелијемо, као воду из посуде у посуду - сликовито појашњава овај синдикалац. 

У школама има и 5.328 наставника са непуним радним временом. То су они који су заснивали 

однос са непотпуним бројем часова који никад нису успели да попуне фонд. Марјановић 

наглашава да се приликом попуњавања упражњених радних места прво почиње преузимањем 

технолошких вишкова, па онда оних са непотпуном нормом. 

НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ 

Када је реч о ненаставном особљу, Марјановић подсећа да су лане најугроженији били домари, 

због правилника који су донети, али да се ове године ниједно ваннаставно занимање није 

издвојило. Као један од најважнијих разлога за вишкове у школама, Марјановић наводи 

смањење броја ђака, којих је из године у годину све мање. 

 

Бура због предлога да се у пензију иде тек после 75. године 

Аутор: А. Миката   

Скандалозан предлог у Великој Британији узбуркао раднике широм старог 

континента; Истраживања показују да су радници све старији, да се све дуже 

живи... 

ПРЕДЛОГ да се у наредних 16 година уведе правило да се право на пензију стиче после 75. 

рођендана, изазвало је праву буру међу запосленима, не само у Великој Британији, где би 

најпре могли да примене овај закон, већ и у целој Европи. Јер, уколико ова идеја заживи у 

острвској држави, могла би да се "пренесе" и на континент. 

Наиме, у Великој Британији су предложили да се до 2028. године подигне старосна граница на 

70 година, а до 2035. године на 75 година. У Великој Британији је већ прихваћено да се у 

пензију иде са 68 година. Проблем је што стотине хиљада људи од 50 до 64 године у Британији 

није "економски активно". 

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - „Швајцарски модел” у новчаник пензионера доноси 1.315 динара 

Добра вест је да људи све дуже живе, а лоша вест је да пензиони системи широм света то не 

могу да издрже и да се граница за одлазак у мировину драстично помера. 

 

https://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:814819-Svajcarski-model-u-novcanik-penzionera-donosi-1315-dinara
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Број становника старијих од 65 година је све већи, нарочито у Европи. Пораст старих се 

последњих година креће од 4,9 одсто, у Финској и Малти, до 1,3 одсто, у Немачкој. Док је све 

више Европљана старијих од 65, све је мање млађих од 15 година, па је Еуростат недавно 

објавио процене до 2100. године и закључио да ће људи живети пет и по година дуже него што 

живе данас. Истраживање претпоставља да ће до 2040. године бити 525 милиона Европљана, а 

до краја века ће Европа имати 492 милиона становника. Просек година становништва ће се са 

43 године повећати на 49 година. Највише ће расти број старијих од 80 година, и то за два и по 

пута, па ће износити 14,6 одсто. Упоредо с порастом броја пензионера биће и све више људи 

који ће зависити од туђе помоћи, док ће број радног становништва падати. 

- Код нас су велики изазов, као и у другим европским земљама, све дужи животни век, 

чињеница да се рађа мање деце и то што има све више миграција - каже мр Надежда Сатарић 

из организације "Амити". - Све то условљава недостатак радне снаге, с једне стране, али и 

велики притисак на пензијске фондове, с друге стране. Отуда ће бити неминовно да и код нас 

почне да се размишља о продужењу радног века изнад 65 година, како је то према садашњим 

законским решењима. То ће морати да се деси упркос чињеници да је код нас животни век 

краћи за пет година у односу на развијене европске земље.  

ВИШЕ ДЕДА НЕГО МОМАКАУ ЕВРОПИ живи 747 милиона људи, а 512 их живи у земљама 

ЕУ. Највише људи је радно способно (65 одсто), док је млађих од 15 година 15 одсто, а старијих 

од 65 година има 19,7 одсто. Највише младих живи у Ирској и Немачкој, а најмање у Италији и 

Грчкој. 

Оно што би требало увести су флексибилне шеме рада, које у садашњим условима не постоје, и 

додатно прилагођавање услова рада старијим радницима. Потребно је оставити могућност да 

старији радници имају краће радно време, могућност да, ако то природа посла дозвољава, раде 

од куће... За оне које се поново ангажују након одласка у пензију, да поновни обрачуни пезија 

буду по другим формулама, које ће бити стимулативније и гарантовати повећање пензије у 

складу са уплаћеним доприносима. 

Пензиони систем Србије и даље се пуни уплатама доприноса запослених, а да би био на 

здравим ногама, потребно је да три и по радника "издржавају" једног пензионера. У Србији је 

тај однос један према један. Привредни раст зависи од снаге радно способног становништва, а 

нека црна предвиђања ММФ кажу да ће Србија до 2050. године остати без петине (900.000) 

радно способног становништва. Разлог је старење становништва, а одлив радне снаге је на 

другом месту. 

Сатарићева каже да постоје други начини како може да се продужи радни век а да се не оспори 

право онима који желе да раде до смрти и упоредо помогне онима који то не могу. 

- Код нас и сада не постоје ограничења за кориснике старосних пензија да раде и после 

момента пензионисања, уз истовремено примање и пензије - истиче Сатарићева. - Чињеница је 

да код нас закон није стимулативан у том погледу, па ће се многи пензионисани радници или  
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стручњаци размислити о томе да ли им се исплатили да додатно раде код нас за мале плате и 

без велике шансе да им се код поновног прерачуна пензије, након престанка додатног  

ангажмана уз плаћање доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, она и увећа. Додуше, 

она неће бити смањена. Отуда се пензионерима више исплати да оду у иностранство ако желе 

или имају потребу да раде, јер ће тамо сигурно више зарадити. 

 

 

Међутим, стиче се утисак да ће поново иста, тренутно радно способна генерација поднети 

најтежи терет за државу и радити са осећајем неизвесности да ли ће у будућности бити пензије. 

То су људи који су преживели распад земље, рат, транзицију и економску кризу. Такође, ово је 

прва генерација у Србији која ради два посла, а таквих је, према подацима Европског 

статистичког завода, 195.000 радно способних. 
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Веће плате у јавном сектору до краја године  

Медицинским сестрама следује повишица од 15 одсто, научним радницима 10 одсто, а за остале 

се не зна 

Аутор: Маријана Авакумовић    

Сасвим је извесно да ће 465.000 запослених у јавном сектору добити повећање плата до краја 

године, али да ли ће увећану зараду примити ове или тек од наредне године, као и колико ће то 

повећање износити – није још познато. Истина, Фискалном стратегијом за наредне три године 

предвиђено је да зараде порасту по шест одсто годишње, од 2020. 

Мада је председник Србије Александар Вучић већ најавио да медицинске сестре могу да се 

надају повишици од 15 одсто, а научни радници и запослени у култури најмање 10 одсто. 

Павле Петровић, председник Фискалног савета, протеклог месеца је, износећи мишљење овог 

стручног независног тела на владину „Фискалну стратегију 2020–2022. године”, рекао да ове 

године у буџету нема простора за повећање плата у јавном сектору. Он не искључује могућност 

да се зараде у јавном сектору повећају у новембру, тако да то повећање буде само за децембар у 

овој години, што не би превише оптеретило буџет. Председник Фискалног савета је подсетио да 

се никад није догодило да се плате повећају и пред крај године и у јануару наредне. 

Економиста Јуриј Бајец сматра да није питање да ли има новца у буџету или да ли одређене 

категорије запослених у јавном сектору заслужују повећање зарада, наравно да заслужују, већ 

да ли је то системско решење. 

– Овде је реч о политичком потезу да се људи са дефицитарним занимањима задрже у земљи и 

то се решава ад хок мерама. Изостаје системско уређење плата и увођење платних разреда, што 

је договорено са ММФ-ом. Од тога ове године нема ништа, а питање је и да ли ће идуће године 

бити завршено. Нерешавање системски важних питања отвара могућност да влада под 

притиском доноси исхитрена решења. То касније кочи цео систем и буџет почиње да шкрипи, 

јер су издвајања за плате и пензије највећа ставка у буџету – каже Бајец. 

Фискални савет је у мишљењу на „Фискалну стратегију 2020–2022” оценио да расходи за 

запослене прате раст привредне активности, што је одговарајуће и исправно опредељење. 

Пре отпочињања фискалне консолидације, државни расходи за запослене били су неодрживо 

високи. На крају 2008, они су са доприносима на терет послодавца износили чак 11,8 одсто 

БДП-а. Мерама фискалне консолидације ови расходи сведени су на прихватљивих 9,4 одсто 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/895/Marijana-Avakumovic
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БДП-а (пројекција за 2019), чиме је остварен један од најважнијих средњорочних циљева 

фискалне политике, наводи Фискални савет. 

Упоредне анализе показују да се ради о износу који се може сматрати примереним за Србију, 

будући да земље централне и источне Европе на запослене у јавном сектору троше чак и нешто 

више (више од 10 одсто свог БДП-а у просеку). 

– Постојећи ниво масе зарада у државном сектору Србије требало би одржати и у наредним 

годинама на постигнутом нивоу – оцењено је у Фискалном савету. Овакав приступ буџетски је 

одржив и не би представљао претњу за јавне финансије, а запосленима у државном сектору 

пружа предвидљивост и повећање животног стандарда у складу с привредним могућностима. 

– Влада је то планирала и у „Фискалној стратегији” се обавезала да се у наредне три године 

(2020–2022) удео зарада у БДП-у одржи управо на нивоу из 2019. године. Што се тиче 

динамике раста зарада, то значи да се обавезује да номинални раст масе плата у просеку неће 

бити већи од 7,5 одсто на годишњем нивоу, јер толико износи процена номиналног раста БДП-

а у „Фискалној стратегији”. Пошто су зараде, уз пензије, најважније фискално сидро, кључно за 

стабилност у будућем периоду биће да се влада придржава планиране и описане динамике, тј. 

раста укупних зарада у складу с могућностима привреде – наводи Фискални савет. 

Плате у јавном сектору прошле године повећане су у распону од седам до 12 одсто.  

 

 

САЗНАЈЕМО Преговори о "минималцу" завршени БЕЗ ДОГОВОРА: 

Синдикати кориговали захтев, држава остала на истом 

Извор: Блиц  

Синдикати су на данашње преговоре са државом и послодавцима дошли са новим предлогом и 

нижим захтевом у односу на првобитни - предложили су повећање минималне зараде од 

најмање 20 одсто, у односу на претходних 24,5 процената, али су од стране министарства и 

државних органа добили идентичан одговор као и раније - да повећање "минималца" може 

бити од 6 до 10 одсто, сазнаје "Блиц Бизнис". 

"Састанак је завршен без икаквог договора, чак мислим да смо данас били даље од решења 

него на самом почетку састанака пре месец дана. Ми смо очекивали, на основу најава, да ће 

данас доћи до компромиса, а то подразумева неке конкретније ставове свих страна, па и 

уступке како бисмо дошли до коначног решења", рекао је за "Блиц Бизнис" Зоран Михајловић, 

секретар Савеза самосталних синдиката Србије. 
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Он каже да није договорен наставак преговора, јер синдикати сматрају да нема сврхе овако 

разговарати. 

"Вероватно ће записник са данашњег сусрета ићи на седницу Социјално-економског савета која 

би требало да буде одржана 3. септембра, а на основу овог састанка не очекујемо да ће тамо 

бити неког помака. Не знамо чак да ли ће бити усвојено ни тих 10 одсто", истиче наш 

саговорник и подсећа да ако на седници СЕС-а не буде постигнут договор на крају Влада 

одлучује о висини минималне зараде, а синдикатима се чини да је то и био крајњи циљ. 

"Збуњени смо, јер једну причу чујемо у јавности, а нешто сасвим друго на преговорима", 

закључује Михајловић. 

На претходном састанку радне групе Социјално-економског савета Министарство финансија 

предложило је повећање од шест до 10 одсто, што су прихватили послодавци, док су синдикати 

тражили раст минималца за око 24,5 одсто. Синдикалци су још тада истакли да овакав предлог 

Владе није довољан, а министар за рад Зоран Ђорђевић рекао је у уторак да се још воде 

интензивни преговори у оквиру радне групе СЕС-а и да верује да ће компромис бити постигнут 

до 3. септембра. 

Ако би минимална цена рада, која сада износи 27.400 динара, била повећана за 10 одсто она би 

износила 30.140 динара, док синдикати траже да минималац буде 33.700 динара. 

У Србији минималну зараду прима око 350.000 људи. 

Раст од 6 до 10 одсто 

Минимална цена рада утврђује се по радном часу без пореза и доприноса за календарску 

годину најкасније до 15. септембра текуће године, а примењује се од 1. јануара наредне године. 

Од 2010. године држава је повећавала минималац седам пута. На захтеве синдиката за 

повећање најниже загарантоване зараде у земљи није пристајала у 2014. и 2016. години. 

Минималац је од 1. јануара ове године повећан 10 одсто, а у 2017. години шест процената. 

 

Мали: Очекујемо ЈЕДНОЦИФРЕНУ стопу незапослености до 2020. 

Извор: Танјуг  

Према последњим подацима Републичког завода за статистику, стопа незапослености у другом 

кварталу ове године пала је на 10,3 одсто, док је стопа запослености 49,2 одсто, што је огроман 

успех који говори да је дошло до значајног побољшања на тржишту рада, оценио је данас 

министар финансија Србије Синиша Мали. 

Како је саопштило Министарство финансија, он је нагласио да од 2004. године, од када се мери 

незапосленост, она никада није била испод 10 одсто, нити квартално, нити годишње, те да су 

https://www.blic.rs/biznis/vesti/pregovori-o-minimalcu-koji-su-predlozi-na-stolu/pc55rde
https://www.blic.rs/biznis/vesti/djordevic-intenzivni-pregovori-o-rastu-minimalca/pxrnfvh
https://www.blic.rs/biznis/vesti/djordevic-intenzivni-pregovori-o-rastu-minimalca/pxrnfvh
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последњи подаци потврда одговорне политике коју ова Влада води и да очекује да се тај циљ 

постигне до почекта 2020. 

"Довођење нових страних инвеститора и отварање фабрика, као и отварање простора за домаће 

инвестиције, уз инфраструктурне пројекте и јавне радове, креирало је на хиљаде нових радних 

места. Сви сектори су забележили значајна повећања запослености. Инсистираћемо на 

побољшању пословног амбијента и стварању услова за покретање успешних предузетничких 

прича, што ће довести до још веће запослености” , рекао је Мали. 

Министар је подсетио да је само у последњих пет година отворено преко 200 фабрика и 

комерцијалних објеката, у којима је запослено више од 60.000 људи, као и 300 километара 

аутопутева, док је укупан износ инвестиција више од 2,5 милијарде евра. 

“ Наставићемо да се ослањамо на три стуба раста - на привлачење страних и домаћих 

инвестиција, раст личне потрошње, спољнотрговински биланс, односно смањење разлике 

измедју увоза и извоза. Очекујемо да ће то довести до једноцифрене стопе незапослености већ 

почетком 2020. године. То ће бити најбоља потврда добро спроведених реформи и развоја 

наше земље“ , рекао је министар. 

Он је нагласио да су пред Србијом времена када ће се млади запошљавати и у секторима који 

прате модерне технологије. 

"Савремени индустријски инжењеринг, дизајн, али и друга занимања у складу са технолошким 

развојем, уверен сам, довешће и до повећаног извоза и раста БДП-а. С тим у вези, мењамо 

школство, ојачавамо образовне програме уводјењем информатике и њених најсавременијих 

алата од најранијих узраста, а све у циљу да створимо информатичке инжењере будућности” , 

рекао је Мали. 

Он је истакао да све што се ради улива сигурност инвеститорима којих је све више и који 

препознају квалитетну радну снагу у Србији. Министар је указао и на значај олакшица које 

омогућавају младима да лакше покрену бизнис. 

"Од октобра прошле године млади који одлуче да покрену сопствени бизнис имају одређене 

олакшице, односно ослобађају се плаћања доприноса и пореза на зараде. Међутим, ми се ту 

нећемо зауставити, увелико се ради и на додатним растерећењима привреде” ", навео је 

министар. 

Најавио је и да ће се ускоро знати тачан увећан износ минималне цене рада, као и колико ће 

бити увећане плате у јавном сектору и пензије, каже се у саопштењу Министарства финансија. 
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Индустријска производња у јулу већа за 3,7 одсто 

Извор: Танјуг  

Индустријска производња у Србији порасла је у јулу 2019. године за 3,7 одсто у односу на исти 

месец прошле године, а у односу на просек 2018. за 1,7 одсто, саопштио је данас Републички 

завод за статистику. 

Највећи утицај на раст индустријске производње у јулу, у односу на исти месец прошле године, 

имали су производња деривата нафте, производња основних фармацеутских производа и 

препарата, производња металних производа, осим машина, и производња хемикалија и 

хемијских производа. 

Десезонирани индекс индустријске производње за јул показује да је укупна индустрија 

остварила раст од 1,7 одсто, а прерађивачка раст од 4,1 одсто у односу на просек 2018. године. 

Према десезонираним подацима, укупна индустријска производња је у јулу на месечном нивоу 

била већа за 2,9 одсто, а прерађивачка за 8,2 одсто. 

У јулу је, на годишњем нивоу, прерађивачка индустрија забележила раст од 6 одсто, док је у 

сектору рударства регистрован пад од 2,3 одсто, а у сектору снабдевања електричном 

енергијом, гасом, паром и климатизација од 5,3 одсто. 

Посматрано по наменским групама, у јулу је у односу на исти прошлогодишњи месец 

производња трајних производа за широку потрошњу порасла за 9,8 одсто, производња 

капиталних производа за 9,1 одсто, производња интермедијарних производа, осим енергије за 

5,1 одсто, нетрајних производа за широку потрошњу за 2,2 одсто и енергије за 0,8 одсто. 

Обим индустријске производње у јулу 2019. године, у односу на исти месец 2018, бележи раст у 

20 области (са учешћем у структури индустријске производње од 57 процената), а пад у девет 

области (учешће у структури индустријске производње 43 одсто). 

 

ПОЧИЊЕ ПРОИЗВОДЊА Радници "Фијата" поново у фабрици од 3. 

септембра 

Извор: Танјуг    

Радници компаније "Фијат Крајслер аутомобили Србија" у Крагујевцу враћају се на посао 3. 

септембра после тронедељног колективног одмора, а у синдикату "Независност" у тој фабрици 

наводе да ће до краја године месечно имати пет до седам радних дана за које ће им бити 

исплаћена пуна дневница, а за остале дане 65 одсто од просечне плате коју примају. 
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Председник синдиката "Независност" крагујевачког Фијата Зоран Станић рекао је за Тањуг да 

до Нове године нема неког великог најављеног посла, нити званичних најава о почетку 

производње новог модела "фијат 500 ђардинијера". 

Станић је додао да су плате мале и да су сви радници, без обзира на врсту посла коју обављају, 

сврстани у најнижи разред. Како је рекао, најаве о почетку производње новог модела "фијат 

500 ђардинијера" биле су само медијске спекулације. 

Објаснио је да је врло тешко истовремено прозводити "фијат 500 Л" и нови модел аутомобила. 

"Кад крене производња новог модела ради се у три смене, чак и викендом. Тада се ради пуном 

паром. Зато је тешко организовати истовремено производњу два модела аутомобила", рекао је 

Станић. 

Погледајте и како би могао да изгледа нови Фијатов теренац из Крагујевца. 

 

Просветари и ове године најавили ШТРАЈК ПРВОГ ДАНА ШКОЛЕ 

Аутор: М. Милојковић    

Први дан школске године, 2. септембар, у многим основним и средњим школама Србије 

започеће штрајком просветара, односно тридесетоминутним часовима. 

Како за "Блиц" објашњава председница Уније синдиката просветних радника Србије, Јасна 

Јанковић, штрајк је покушај да се настави дијалог са надлежнима о питању платних разреда. 

- Ово је покушај да приволимо власт на дијалог о платним разредима, који је из нама 

непознатог разлога прекинут 4. октобра прошле године. Има назнака да ћемо одмах у 

понедељак бити примљени на састанак у Министарство просвете - каже Јанковић. 

Да ли ће се штрајк наставити, зависи од резултата првог састанка. 

- То је компликован процес. Састанак мора да окупи и представнике других министарстава, 

попут Министарства финансија, затим државне управе и локалне самоуправе, и сва друга 

министарства која су у систему платних разреда, а то су министарства здравља, културе, 

спорта... - објашњава наша саговорница. 

На питање како родитељи да знају да ли ће часови трајати 30 или 45 минута у школама у коју 

ће у понедељак послати своју децу, Јанковић каже да Унија обухвата 736 основних и средњих 

школа у Србији, а да је на директорима на организују рад школе и да одлуче како ће обавестити 

родитеље о евентуалним изменама. 

Председница Уније најавила је да ће упоредо са скраћењем часова у Зрењанину бити 

организован протест, а у Чачку, Крушевцу и Панчеву конференције за штампу, како би се 

скренула пажња и на просветне проблеме локалног карактера. 

https://www.blic.rs/biznis/vesti/fijatova-djardinijera-montirace-se-u-kragujevcu-novi-model-imace-i-elektricnu-verziju/tnryrjj
https://www.blic.rs/biznis/privreda-i-finansije/otkrivamo-ovako-bi-mogao-da-izgleda-novi-fijatov-terenac-iz-kragujevca-foto/fwlh65p
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Конференција за новинаре биће организована и у Београду, испред зграде Министарства 

просвете, а како кажу из Уније - "покушаће да одговоре на питање зашто свака школска година 

у Србији почиње штрајком". 

 

400 ГРАМА ЈУНЕТИНЕ И 1,5 КИЛОГРАМА ПАСУЉА Ево шта чини 

минималну потрошачку корпу за трочлану породицу, у њој нема 

простора за позориште и књиге, а камоли за летовање 

Аутор:  Марко Ташковић   

Минималну потрошачку корпу за трочлано домаћинство, заиста, могло би да понесе троје 

људи пошто у њу улази, рецимо, килограм и по пасуља, 400 грама јунећег меса без костију, 1,4 

килограма парадајза, 900 грама мортаделе, по 200 грама виршли и млечне чоколаде... 

Док трају преговори о повећању минималне плате спорадично се и то, пре свега, од стране 

представника радника спомиње минимална потрошачка корпа као репер. Како тврде 

синдикати, још на прошлогодишњем социјално-економском савету представници радника, 

Владе и послодаваца договорили су се да од 1. јануара 2021. године минимална плата буде 

једнака минималној потрошачкој корпи. Иначе, минималнца цена рада тренутно износи 

27.280 динара док је вредност минималне потрошачке корпе 37.253 динара. 

А шта све обухвата ова корпа за трочлану породицу? Храну и безалкохолна пића односно 

комуналије у највећој, двотрећинској мери, према последњем извештају Министарства 

трговине, туризма и телекомуникација. Када је реч о храни, занимљиво да је за трочлану 

породицу као минимум на месечном нивоу предвиђено 300 грама јетрене паштете, 400 грама 

јунећег меса без костију, пола килограма ослића... 

У таквој расподели минималне потрошачке корпе практично нема простора за рекреацију, 

културу и образовање, а камоли за летовање и зимовање. За такве активности минималном 

потрошачком корпом предвиђено је месечно укупно 1.630,66 динара. 

Председник Националне асоцијације за заштиту потрошача Горан Паповић истиче за “Блиц” 

да је минимална потрошачка корпа релативна категорија. 

"Та корпа је урађена на основу европских стандарда по препоруци Црвеног крста. Ту се дао 

акценат на калоричним вредностима, али права истина је да је минимална потрошачка корпа у 

Србији различита у руралној у односу на урбану средину. Другачије потребе има трочлана 

породица са кућом на селу и имањем и трочлана породица у граду која, на пример, плаћа стан 

и комуналије", наглашава Паповић. 

Како каже, због тога је Србији неопходна социјална карта. 

http://sport.blic.rs/autori/marko-taskovic
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"Уз помоћ те социјалне карте тачно би се знале све потребе и навике у свим руралним и 

урбаним срединама и на основу тога би могла да се донесе знатно реалнија минимална 

потрошачка корпа. Такође, не треба заборавити да је потрошач социјално биће и да има 

потребу да купи нову одећу, белу технику, да оде у биоскоп или позориште, на вечеру, 

летовање", подвлачи Паповић. 

Шта чини минималну потрошачку корпу 

Састојак Износ у динарима Учешће у % 

Храна и безалкохолна пића 16.627 динара 44,63 % 

Алкохолна пића и дуван 3.006 8,07 

Становање, вода,струја, гас и друга горива 7.221 19,39 

Намештај, опремање домаћинства и одржавање 1.611 4,33 

Здравство 1.408,50 3,78 

Транспорт 2.369 6,36 

Комуникације 891 2,39 

Рекреација и култура 1.228 3,3 

Образовање 124,02 0,33 

Ресторани и хотели 278,64 0,75 

Остала добра и услуге 1.298 3,48 

Укупно 37.253 динара 

Председник Уједињеног гранског синдиката “Независност” Зоран Стојиљковић тврди да би 

минимална потрошачка корпа требало да буде екстремна категорија. 

"Та корпа би требало да представља минимум минимума односно границу пуког 

преживаљавања. Ако погледате, на том нивоу нема квалитетне исхране нити социјалног и 

културно-образовног живота. Нажалост, такав начин живота код нас није изузетак него 

правило пошто је 350.000 радника на минималцу који није још ни близу минималне 

потрошачке корпе", каже Стојиљковић. 

Намирница Килограма 

пиринач 1 килограм 

бели хлеб 22 

тестенине 1 
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купус 5,5 

парадајз 1,4 

пасуљ 1,5 

шаргарепа 0,8 

кромпир 7,5 

јабуке 5 

јунеће месо без костију 0,4 

свињско месо без костију 1,8 

пилеће месо 2,8 

кобасица од свињског и мешаног меса 0,5 

виршле 0,2 

мортадела 0,9 

јетрена паштета 0,3 

морска риба ослић 0,5 

свеже млеко 13 

јогурт, кисело млеко, кефир и сл 3 

бели сир 2 

млечна чоколада 0,2 

шећер 2,5 

јестиво уље 3 

сирће 0,2 

кафа 0,6 

природни воћни сок, бистар, негазиран 2 
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Унија послодаваца: Предложили смо повећање минималца изнад 

реалних могућности 

Председник Уније послодаваца Србије Милош Ненезић рекао је да су послодавци направили 

„корак напред“ и предложили повећање минималне зараде за шест одсто за наредну годину и 

да је и то сувише јер не постоје реалне могућности. 

 

Пише: Бета 

Он је пред данашњи наставак разговора о повећању „минималца“ рекао да за значајније 

увећање нема могућности пошто се услови пословања не поправљају, па тако не расту ни 

профити предузећа. 

Синдикати траже да се минимална месечна зарада повећа са око садашњих 27.800 динара на 

око 34.000 динара, а држава и послодавци предлажу повећање у складу са очекиваним 

реалним растом бруто домаћег производа (БДП) и растом цена, укупно за око шест одсто, на 

нешто мање од 30.000 динара. 

„Нема реалног побољшања пословног амбијента, пре свега зато што се не спроводе препоруке 

Социјално-економског савета, иако се доносе консензусом представника послодаваца, 

синдиката и надлежних министарстава“, рекао је Ненезић, који је и генерални директор Трајал 

корпорације из Крушевца која запошљава скоро 1.200 радника. 

Додао је да су међу најважнијим захтевима привредника, који се не односе на новчана давања, 

поједностављивање бирократских процедура, непотребног чекања на граници и разних 

прегледа. 

„Самовоља појединих државних службеника, а међу којима су и они на шалтерима, је на ивици 

катастрофе“, рекао је Ненезић. 

Истакао је да „сваки добар послодавац жели да повећа плате радницима јер су тада 

задовољнији и боље ће радити“. 

Ненезић је казао да зна да сада „када се стабилизовао буџет није лако смањити порезе и 

доприносе, али да су послодавци спремни да ако се то деси тај износ пребаце за повећање плата 

или ако то није могуће да им се поправе бар услови пословања“. 
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Још нема договора о повећању минималне зараде у Србији 

Преставници Владе Србије, Уније послодаваца и репрезентативних синдиката ни данас се нису 

договорили о износу минималне цене рада за следећу годину, рекао је члан преговрачког тима 

из Уједињених грнских синдиката „Независност“ Зоран Ристић. 

 

Пише: Бета  

Он је агенцији Бета казао да су на данашњем састанку преговарачи поновили раније изнете 

ставове и аргументације о повећању „минималца“. 

„Став Министарства финансија је да максимално повећање минималне зараде може бити 10 

одсто, а преставници Уније послодаваца су рекли да је то прихватљиво само под условом да 

буду смањени порези на зараде за два одсто“, рекао је Ристић. 

Синдикати су према његовим речима изразили спремност да коригују претходни предлог да се 

минимална зарада повећа за 24,4 одсто и пристали би на повећање од 20 одсто, али само ако и 

друге две стране у преговорима буду спремне да коригују своје прелоге. 

На данашњем састанку та сагласност није постигнута и следећи састанак је заказан за 10 

септембар. 

Минимална месечна зараде у Србији сада износи од 27.000 динара, а прима је више од 350.000 

радника. 

 

Мали: Једноцифрена стопа незапослености већ почетком 2020. године 

Према последњим подацима Републичког завода за статистику стопа незапослености у другом 

кварталу ове године, пала је на 10,3 одсто, док је стопа запослености 49,2 одсто, што је огроман 

успех који нам говори да је дошло до значајног побољшања на тржишту рада, оценио је 

министар финансија Синиша Мали. 

 

Пише: Данас Онлине 

Он је нагласио да од 2004. године, од када се мери незапосленост, она никада није билаиспод 1

0 одсто, нити квартално, нити годишње, те да су последњи подаци потврда одговорнеполитике 

коју ова Влада води. 

“Довођење нових страних инвеститора и отварање фабрика, као и отварање простора задомаће 

инвестиције, уз инфраструктурне пројекте и јавне радове, креирало је на хиљаде новихрадних 

места. Сви сектори су забележили значајна повећања запослености. Инсистираћемодаље на по
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бољшању пословног амбијента и стварању услова за покретање успешнихпредузетничких прич

а, што ће довести до још веће запослености”, рекао је министар Мали. 

Министар је подсетио да је само у последњих пет година отворено преко 200 фабрика икомерц

ијалних објеката, у којима је запослено више од 60.000 људи, као и 300 километарааутопутева, 

док је укупан износ инвестиција више од 2,5 милијарде евра. 

“Наставићемо да се ослањамо на три стуба раста –

 на привлачење страних и домаћихинвестиција, раст личне потрошње, спољнотрговински била

нс, односно смањење разликеизмеђу увоза и извоза. Очекујемо да ће то довести до једноцифре

не стопе незапосленостивећ почетком 2020. године. То ће бити најбоља потврда добро спровед

ених реформи иразвоја наше земље“, рекао је министар. 

Он је нагласио да су пред нама времена када ће се млади запошљавати и у секторима којипрате

 модерне технологије. 

“Савремени индустријски инжењеринг, дизајн, али и друга занимања у складу сатехнолошким 

развојем, уверен сам, довешће и до повећаног извоза и раста БДП–

а. С тим увези, мењамо школство, ојачавамо образовне програме увођењем информатике и њен

ихнајсавременијих алата од најранијих узраста, а све у циљу да створимо информатичкеинжењ

ере будућности”, рекао је Мали и истакао да све што се ради улива сигурностинвеститорима кој

их је све више и који препознају квалитетну радну снагу у Србији. 

Мали је подсетио и на неке од олакшица које омогућавају младима да лакше покрену бизнис. 

“Подсетићу вас да од октобра прошле године млади који одлуче да покрену сопствени бизнис 

имају одређене олакшице, односно ослобађају се плаћања доприноса и пореза на зараде. 

Међутим, ми се ту нећемо зауставити, увелико се ради и на додатним растерећењима 

привреде”, навео је министар и закључио да ће се ускоро знати тачан увећан износ минималне 

цене рада, као и колико ће бити увећане плате у јавном сектору и пензије. 

 

Индустријска производња у Србији у јулу већа 3,7 одсто него пре  
годину дана 

Индустријска производња у Србији у јулу ове године већа је за 3,7 одсто него пре годину дана, а 

у односу на прошлогодишњи просек већа је за 1,7 одсто, саопштио је данас Републички завод за 

статистику. 

 

Пише: Бета 

У периоду јануар–јул, индсутријска производња је у поређењу са истим периодом 2018. године 

мања за 1,3 одсто. 
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У јулу, у односу на исти месец 2018. године забележен је раст у сектору прерађивачке 

индустрије од шест одсто, док је у рударству пад био 2,3 одсто и у снабдевању електричном 

енергијом, гасом, паром и климатизацији од 5,3 одсто. 

Промет робе у трговини на мало у јулу је већи у текућим ценама за 10,5 одсто, а у сталним 

ценама за 9,3 одсто у односу на исти месец претходне године. 

Уколико се упореде првих седам месеци ове године са истим периодом 2018. године, промет 

робе у трговини на мало већи је у текућим ценама за 11,3 одсто, а у сталним ценама за 8,9 одсто. 

Број долазака туриста у Србију у јулу ове године већи је за 5,6 одсто а број ноћења за 5,3 одсто у 

односу на исти месец прошле године. Повећан је број ноћења домаћих туриста за 5,3 одсто, а 

број ноћења страних туриста за 5,3 дсто. 

 

Раст извоза српске привреде за седам месеци ове године 7,2 одсто, 

увозу већи 10,4 одсто 

Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за седам месеци ове године је износио око 

23,8 милијарди евра, што је раст од девет одсто у односу на исти период претходне године, 

саопштио је данас Републички завод за статистику. 

Извезено је робе у вредности од 10,1 милијарди евра и то је повећање од 7,2 одсто, док је увоз 

повећан за 10,4 одсто, на око 13,7 милијарди евра. 

Дефицит је износио 3,5 милијарди евра, што је повећање од 20,6 одсто у поређењу са истим 

периодом претходне године. 

Покривеност увоза извозом је 74,1 одсто и мања је од покривености у истом периоду претходне 

године, када је износила 76,3 одсто. 

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане 

споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 63 одсто укупне размене. 

Главни спољнотрговински партнери Србије у извозу су били Немачка, Италија, Босна и 

Херцеговина, Румунија и Русија, а у увозу Немачка, Италија, Русија, Кина и Мађарска. 

Други по важности партнер су земље ЦЕФТА, са којима је Србија има суфицит у 

размени од 1,3 милијарде долара, који је резултат углавном извоза 

пољопривредних производа (житарице и производи од њих), електричних 

машина и апарата, друмских возила, нафте и нафтних деривата и гвожђа и 

челика.  
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Радници Водовода у Крагујевцу прекидају штрајк, оснивач испунио 

захтеве 
 

Град Крагујевац је као оснивач испунио захтеве радника Јавно комуналног предузећа „Водовод 

и канализација“, чиме су се стекли услови да штрајкачки одбор данас прекине протест, изјавио 

је данас агенцији Бета председник штрајкачког одбора Бранко Петрашиновић. 

Пише: Бета 

Он је рекао да су испуњени захтеви у вези са растом зарада кроз данас потписани Колективни 

уговора код послодавца који ће се примењивати од јануара 2020. године. 

Петрашиновић је додао да су синдикати на тај Колективни уговор чекали четири године. 

Он је рекао да је још постигнут и договор да послодавац до јануара, у четири месечне рате, 

запосленима Водовода исплати солидарну новчану помоћ чији ће износ бити накнадно 

прецизиран. 

Радници Водовода су штрајковали због малих плата које су биле на нивоу од пре десет година. 

Зараде су им „замрзнуте“ 2014. године због примене Закона о привременом уредјењу основица 

за зараде и друга примања запослених у комуналној привреди који престаје да важи од нове 

године. 

Запослени су добили и повећање накнаде за прековремени рад, топли оброк и стимулације. 

Петрашиновић је рекао да су од градоначелника добијена уверавања да ће за месец-два бити 

потписан и Посебан колективни уговор за комуналну привреду града, односно и за запослене у 

другим комуналним предузећима. 

 

 

Запослени у „Водоводу“ потписали нови колективни уговор 

Извештава новинарка РТК: Катарина Мировић. 

Запослени у Јавно комуналном предузећу „Водовод и канализација“ од данас имају нови 

Колективни уговор. 

После детаљног разматрања, Колективни уговор потписан у присуству представника Града, 

послодавца и представника синдиката. 
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Запослени су изразили задовољство јер је више од 90 посто њихових захтева исуњено новим 

Колективним уговором. 

Оснивач, град Крагујевац, али и послодавац ЈКП „Водовод и канализација“ очекују од 

запослених максимално радно ангажовање и пуну одговорност за послове које обављају. 

Градоначелник Крагујевца Радомир Николић, који је у претходном периоду у више наврата 

разговарао са представницима синдиката градског „Водовода“, најавио је потписивање 

територијалног Колективног уговора, којим ће бити обухваћена сва јавна предузећа. 

Зараде запослених у Јавно комуналном предузећу „Водовод и канализација“ нису мењане од 

2014. године, а просечна плата у овом градском предузећу износи око 37 хиљада динара. 

Потписивањем новог Колективног уговора отвара се многућност за повећање плата 

радницима, али ће тај поступак бити применљив тек почетком наредне године, односно након 

укидања Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада. 

Представници синдиката у ЈКП „Водовод и канализација“ задовољни су јер је Колективни 

уговор потписан. 

И градоначелник Крагујевца Радомир Николић задовољан је постигнутим исходом преговора 

са синдикатима у „Водоводу“. 

Сматра да су радници имали разлога за незадовољство, али да локална самоуправа, као 

оснивач овог предузећа, није могла да помогне због важећих законских прописа. 

Потписивањем Колективног уговора сада су дефинисани односи, а укидањем Закона о 

привременом уређењу основица за обрачун и исплату зарада, запослени ће остварити веће 

зараде у новој календарској години. 

Јавно комунално предузећа „Водовод и канализација“ најављује у наредном периоду 

амбициозне радове. 

Потписивање Колективног уговора који ће омогућити веће зараде запослених предвиђа и већу 

одговорност и максимално радно ангажовање запослених. 

Јавни сектор у граду Крагујевцу може у сваком тренутку да одговори потребама грађана, 

наводи градоначелник Николић који је најавио да ће у наредном периоду бити потписан 

територијални Колективни уговор којим ће бити обухваћена сва јавна градска предузећа у 

Крагујевцу. 

 

 


