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Минималац већи за 3.000 динара  
Аутор:Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА 

 

Следеће недеље ће бити познато колика ће тачно бити најнижа зарада за наредну годину. 
уместо досадашњих 27.000, најмање примање око 30.000 динара  
ЕКОНОМСКИ параметри показују да минимална зарада може да буде увећана за пет одсто. 
Када узмемо у обзир социјалну и политичку компоненту, она ће ићи горе барем још толико, 
најавио је у четвртак Синиша Мали, министар финансија, на округлом столу у Савезу 
самосталних синдиката Србије.  
Према тој рачуници око 350.000 радника у Србији који су на минималцу, од Нове године ће 
примати, уместо досадашњих 27.000, око 30.000 динара. Коначан износ ће се знати у уторак 10. 
септембра, када ће бити одржана седница Социјално-економског савета. Уколико не буде 
постигнут консензус између социјалних партнера, Влада ће предложити износ за 2020. годину. 
- Држава ће у већој мери испунити захтеве запослених, односно синдиката, него послодаваца - 
рекао је Мали. 
Став послодаваца је да се минимална цена повећа за пет до шест одсто и да су то реалне 
могућности привреде, док синдикати траже да се она повећа за најмање 20 одсто. Министар је 
нагласио да у прилог томе иде отварање више од 200 предузећа у прошлој години са 60.000 
нових радних места, стопа незапослености од 10,3 одсто, са тенденцијом да у следећој години 
буде једноцифрена. 
- Ствари се померају напред, али још је много посла пред нама - рекао је Мали. - Значајно је што 
имамо суфицит у буџету 48,5 милијарди динара у првих седам месеци. Сада инвестирамо у 
инфраструктуру, отварамо Коридор 10, Коридор 11, а за неколико недеља креће и Моравски 
коридор да се гради. 
За Зорана Стојиљковића, председника УГС "Независност", са економске стране повећање 
минималца могуће је највише за пет процената, али постоје други аспекти према којима износ 
мора бити већи. 
- На основу прошлогодишњег социјално-политичког договора требало би да у наредне две 
године минималац буде повећан за по најмање 5.000 динара, како би достигао висину 
минималне потрошачке корпе - рекао је Стојиљковић. - Такође, минимална зарада требало би 
да буде 60 процената просечне у Републици, што значи да уз предвиђени просек од 500 евра, 
минималац мора да буде 35.400 динара. 
Зоран Ђорђевић, министар рада је истакао да би минимална цена рада требало да се повећа, али 
у реалним оквирима, те да није реално да се она повећа на 38.000 динара. Прошле године је 
6.500 људи отишло из земље, а за првих шест месеци ове још 3.000. 
Према речима Љубисава Орбовића, председника Савеза самосталних синдиката Србије, за три 
године раст минималне зараде износио је 26 одсто, што је врло задовољавајуће.  
ЛАНЕ ПОВЕЋАЊЕ 8,6 ОДСТО 
Од прошле године минималац у Србији износи 155 динара по сату, или 27.072, што је за око 
2.200 динара више него пре 2018. Пошто социјални партнери лане нису успели да се договоре, 
Влада је пресекла и предложила износ који је био за 8,6 одсто виши од дотадашњег. 
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Инспектори вечерас изненада у контроли градилишта која раде ноћу  
Извор:Танјуг 

 

Ванредним инспекцијским надзором обухваћена су градилишта у свим градским општинама. 
Резултати вечерашње оспежне акције ванредног инспекцијског надзора бити познати сутра у 12 
сати 
Инспекторат за рад Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Србије 
спровео је вечерас опсежну акцију ванредног инспекцијског надзора на више градилишта на 
територији града Београда која раде у ноћној смени.  
Ванредним инспекцијским надзором обухваћена су градилишта у свим градским општинама.  
Начелница Другог одељења Инспекције рада за Град Београд Ана Ристановић каже за Тањуг да 
послодавац мора да обезбеди услове за безбедан рад. 
Навела је да послодавци морају инспекторима да дају на увид документацију која се односи на 
радно-правни статус запослених, као и увид у уговоре о раду. 
"Легитимишемо запослене, а касније ћемо видети у току надзора да ли поседују комплетну 
документацију. Ово је почетак, а наставак следи у канцеларији. Биће канцеларијски надзор где 
ћемо контролисати рад у ноћним сменама, касније исплату зарада, накнаду зарада и исплату 
зарада за рад ноћу“, рекла је Ристановићева. 
Навела је да је на градилишту на коме је она с колегама инспекторима обављала ванредни 
надзор било више од 25 радника. 
"Можда и свих 30 радника, уклучујући и људе који довозе и возаче с материјалом за рад“, 
додала је Ристановићева. 
Каже да ће резултати вечерашње оспежне акције ванредног инспекцијског надзора бити 
познати сутра у 12 сати, а да ће инспектори накадно поднети Инспекторату за рад коначан 
извештај о предузетим мерама, евентуаланим неправилностима које су утврдили и начину 
отклањања тих неправилнсоти 

 
 

 
 
Очекивали повећање пензија – добили једнократну помоћ 
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић 

 

Пензионери се слажу да је ових 5.000 динара требало дати најсиромашнијима, а остатак новца 

искористити за повећање 

Једнократна помоћ од 5.000 динара коју до краја године треба да добију сви пензионери, добра 
је вест за оне с најнижим примањима до 26.000-27.000 динара. За све остале с већим пензијама 
било би много боље да су добили неко процентуално повећање од ове помоћи. 
Овако, како ствари стоје, уколико ново усклађивање пензија крене од јануара наредне године 
пензионери неће пре фебруара видети већи износ на својим пензијским чековима. Последњи 
пут пензије су им усклађене у новембру 2018. године. 
Звонимир Пешић, пуковник из Удружења војних пензионера Србије, каже да је сасвим 
другачије када се дели једнократна помоћ, а када усклађивање пензија уђе у основицу за 
обрачун примања. Тај новац брзо дође и оде, он се и не види на исечку за пензију, тако да је 
свакако било боље ускладити пензије с неким процентом. 

http://www.politika.rs/
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– Очекивали смо и веће повећање пензија од најављених пет до шест одсто од наредне године, 
јер током ове пензије ниједном нису усклађиване. За разлику до њих, плате су и прошле и ове 
године у неупоредиво већем проценту повећане, па је направљен још већи јаз између зарада и 
пензија. То је додатни разлог да ово усклађивање буде веће – каже Пешић. 
– Осим тога, уколико је буџетска ситуација добра, а стално се понавља да јесте, било би фер 
према пензионерима да су им пензије повећане бар у новембру ове године, како је то до сада 
било, а не да се чека наредна година – објашњава наш саговорник. 
У Савезу пензионера Војводине, с друге стране, сматрају да је само сиромашнима требало 
доделити једнократну помоћ од 5.000 динара, јер онима с пензијама од 50.000, 60.000 или 
100.000 динара не значи много ових 5.000 динара. – Те паре је требало сачувати па ускладити 
све пензије с најављених пет до шест одсто – каже Милан Ненадић, председник овог савеза. 
Он сматра да то није учињено због тога што је лане потрошено око 25 милијарди динара како би 
се пензионерима вратиле умањене пензије. – С друге стране ова једнократна исплата је 
предвиђена и законом као вид солидарности, али свакако да је требало да је добију они чији 
удео пензија у просечној заради не прелази 27 одсто – каже Ненадић. 
На питање колики раст пензија у наредним годинама пензионерима припада уколико се 
прихвати швајцарски модел, он каже да је то између 5,5 и шест одсто годишње. Јер, ако је 
реалан раст БДП-а 3,5 до четири одсто, а инфлација два процента, онда је то што је најављено да 
ћемо добити то. Управо је то начин да се смањи пад просечних пензија у просечној заради и 
један вид заштитног механизма. 
– Једнократна помоћ од 5.000 динара у децембру и никад веће повећање у јануару наредне 
године је вест која пензионерима треба да замени сиромаштво и све што им је у међувремену 
узето кроз Закон о привременом умањењу пензија – каже Јован Тамбуровић из Удружења 
синдиката пензионисаних војних лица Србије. 
– Уместо да стварно буду награђени, како су и заслужили због успешно извршене финансијске 
реформе, баш захваљујући одрицању пензионера и уз суфицит у буџету, најстаријима се нуди по 
5.000 динара социјалне помоћи. Уместо повећања пензија за раст цена и раст БДП-а у овој 
години и даље је потпуно обустављено редовно усклађивање примања – каже Тамбурић. 
Он сматра да се, уколико нема усклађивања пензија, ти увећани приходи буџета расподељују на 
друге трошкове. Пензије се тако обезвређују, јер им се смањује куповна моћ. За редовно 
усклађивање пензија са растом цена нису потребна додатна финансијска средства, јер она већ 
постоје због увећања прихода буџета од пореза на увећане цене. Исто тако због повећаних плата 
долази и до увећања прихода Фонда ПИО од увећаних доприноса, али све се то ове године није и 
неће се видети на пензијском чеку – закључује он. 
 

 

 
 
Мали: Повећање минималца најмање 10 одсто  
Пише: Љ. Буквић 

 
Повећање минималне цена рада биће најмање двоцифрено, рекао је данас министар финансија 
Синиша Мали током разговора представника државе са синдикатима и послодавцима на ову и 
друге теме које се тичу социјалних партнера. 
То значи да ће бити најмање 10 одсто или више, а колико тачно знаће се у уторак, најавио је још 
Мали, када ће се на СЕС-у поново разговарати о минималцу. 
„Неће бити онако како су послодавци тражили, више ће бити онако како су хтели синдикати“, 
рекао је Мали. 
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Иако циљ округлог стола организованог у просторијама Савеза самосталних синдиката није био 
да се стигне до коначног договора о минималцу пут којим ће даљи преговори ићи мање више је 
познат. 
Председник Самосталног синдиката Љубисав Орбовић подсетио је окупљене да се од 2008. до 
данас минималац у Србији повећао за 100 евра и да су само Турска и Албанија испод тога. 
„Све остале земље су повећавале много више од нас минималну цену рада, Луксембург чак за 
500 евра и они сада имају минималац од 2.000 евра“, рекао је Орбовић, подсећајујући и на 
остале проблеме попут оног да годишње из Србије оде и до 50.000 људи. 
Министар рада Зоран Ђорђевић је рекао да сви „морамо да будемо реални“ и да можемо да 
тежимо да минимлна цена рада буде 50.000 или 60.000 динара али да то што је ситуација сада 
оваква каква јесте није кривица ни Владе, ни министара. Он је напоменуо да имамо јако лошу 
демографску слику и да ако се овако настави у Србији неће имати ко да живи. 
Министар финансија Синиша Мали рекао је да не би волео да се разговара само о минималној 
цени рада, већ да се покуша стварање конкурентног амбијента у коме би послодавци подизали 
плате, а ми сви улагали у себе. 
„Ствари се јесу промениле последњих година“,рекао је Мали и набројао редом 107 страних 
инвестиција, 5,8 милијарди улагања, 200 нових предузећа и 60.000 запослених. 
„И није случајно стопа незапосленсти 10, 3 одсто, за разлику од 2013. када је била 25,9 одсто“, 
истакао је министар финансија напоменувши да су сви макроекономски показатељи добри. 
„Ми немамо лошу вест да поделимо са вама. Суфицит је у првих седам месеци 48,5 милијарди 
динара и шта сада радимо, идемо на поваћање плата и инвестирамо у инфраструктуру“, 
нагласио је Мали. 
Председник Уније послодаваца Србије Милош Ненезић подсетио је да су управо они, пре него 
што је држава изашла са својим предлогом као и синдикати рекли да на основу раста БДП-а и 
инфлације они могу да пристану на повећање од шест одсто. Сада би као уступак тражили да се, 
како је Ненезић рекао прихвати „фуснотица“ и усвоји преосталих 15 од 17 закључака колико их 
је било на СЕС-у, а који подразумевају побољшање привредног амбијента. 
Да је Србија срећнија земља председник УГС Независност Зоран Стојиљковић би, како каже, 
размишљао о тих шест до 10 одсто повећања. Овако, знајући за договор на СЕС-у да за две 
године мора да се стигне минимална потрошачка корпа од 38.000 динара Стојиљковић каже 
постоји и тај социјални моменат који мора да се узме у обзир. 
„Ако нам сада министар Мали каже да је плата просечна наредне године 500 евра, онда то значи 
да минималац мора да буде 35.400 динара јер је то 60 одсто од тог просека“ истакао је 
Стојиљковић. 
За њега је прављење привредног амбијента одговорност Владе, а Стојиљковић није пропустио да 
каже да су излаз из кризе од 2014. наовамо плаћали сви, нарочито пензионери и да је он 
сигуран да је новац на тај начин уштеђен мањи од подељених субвенција. 
„Ми за социјалну политику дајемо мање од ЕУ просека, наслушали смо се како привреда не 
може да издржи, а имамо 580.000 људи у државној управи и јавним предузећима. То је мање од 
четвртине укупно запослених. Је ли то неодржив терет сам по себи или ми имамо недовољно 
ефикасан привредни систем“, нагласио је Зоран Стојиљковић 
Након излагања социјалних партнера председник синдиката запослених у просвети Томислав 
Живановић констатовао је да се министри у Влади понашају као „монарси“ и да кад год могу да 
избегну да служе народу они то ураде. 
„У просвети више од 20.000 људи је на минималној цени цени рада, какву поруку шаљете 
људима тиме, немојте се образовати, шта ћете овде“, рекао је Живановић. Он је потом рекао 
како су му деца на факултетима, те да ће ћерку чим заврши послати у иностранство. 
„Узећу кредит и рећи ћу јој да иде са дететом које ја финансирам јер зет и ћерка не раде. Па кад 
будеш могла да радиш и да ми вратиш паре ти се врати, боље да те женим него да те жалим“, 
рекао је Живановић. 
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После аплауза колега из синдиката Живановићу, министар рада није могао да прећути причу о 
одласку људи из Србије, која је на тапету била више и од самог минималца. 
„Не умањујући проблем који имамо демографски, реални подаци, а а то су они који су заведени, 
показују да је у 2018. из Србије отишло 6.500 а у првих шест месеци ове године 3.000 људи. То 
су једини прави подаци које имамо“, нагласио је Зоран Ђорђевић. 
Смтрајте завршеним 
Председник Самосталног синдиката у здравству Зоран Савић скренуо је пажњу да се последњих 
година минимална цена рада подиже више него плата и да се дошло до тога да спремачице 
имају исту плату као радници у рачуноводству. 
„Оисм тога имам захтев за министра финансија да здравствени радници у здравству и социјалој 
заштити буду једнако третирани, односно да имају једнако повећање“, рекао је Савић. 
„Ово друго сматрајте завршеним“, одговорио му је Мали. 
 

 

 
 
 

Мали: Нема економског оправдања, али минималац скаче 
ДВОЦИФРЕНО  
Извор: Бета 
 
Министар финансија Србије Синиша Мали рекао је данас да ће повећање минималне зараде за 
2020. годину бити двоцифрено иако нема економског оправдања да се она увећа за више од пет-
шест одсто. 
Он је на округлом столу о минималној цени рада који је организовао Савез самосталних 
синдиката Србије (СССС) рекао да за двоцифрено повећање „минималца“ има „социјалног и 
политичког оправдања“, иако у то „неће да меша политику“. 
„Већ трећу годину за редом имамо суфицит у буџету, прошле године привредни раст је био 4,3 
одсто, ове године очекујемо од 3,5 одсто до 3,6 одсто. Не постоје економски разлози за повећање 
минималне зараде више од пет-шест одсто али има социјалног и политичког оправдања“, рекао 
је Мали. 
Синдикати: Србија промовише јефтин рад 
На опаске представника репрезентативних синдиката да Србија пред страним инвеститорима 
промовише јефтину радну снагу, Мали је рекао да „плате расту колико економија дозвољава“ и 
да ће и ове године бити повећане не само минималне зараде већ и остале као и пензије. 
Министар за рад, запоошљавање борачка и социјална питања Србије Зоран Ђорђевић казао је 
да држава има проблем са послодавцима који исплаћују плате на руке и да се због тога тешко 
може утврдити колико људи прима „минималац“. 
Председник синдиката УГС „Независност“ Зоран Стојиљковић рекао је да би академска 
заједница могла да сноси одговорност за садашње стање у друштву. 
„Ако за садашње стање није крива актуелна власт у којој седи пола њих из бивше власти онда 
остаје да је крива академска заједница ако то не спречи“, рекао је Стојиљковић и напоменуо да 
би због те реченице могао да сноси последице. 
Истакао је да је пре годину дана договорено да се у року две године минимална зарада 
изједначи са вредношћу минималне корпе. 
Стојиљковић је рекао да у јавном сектору ради 470.000 људи, а у јавним предузећима још 
110.000 што је укупно 580.000 или четвртина запослених у Србији. 
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„Одговорност Владе Србије је да створи услове за раст привреде по оптималној стопи од пет 
одсто“, рекао је Стојиљковић и додао да треба смањити тај број запослених у јавном сектору „за 
оне који немају капацитет да обезбеде оптималан развој. 
Послодавци: Прво профит па веће зараде 

Председник Уније послодаваца Србије Милош Ненезић казао је да сваки послодавац воли да 
повећа зараду раднику да би био задовољнији и боље радио, али да пре тога треба зарадити 
профит. 
„Људи не одлазе из Србије због висине зараде, већ немогућности запослења према образовању и 
немогућности напредовања“, рекао је Ненезић и предложио да се послодавцима омогући да 
лакше дају отказ запосленима због нерада. 
Додао је да су боловања озбиљан проблем српске привреде и да у фирмама са државним 
капиталом око 30 одсто радника користи боловање. 
Председник СССС Љубисав Орбовић казао је да је последње три године минималац порастао за 
28,6 одсто и то је задовољавајуће када се посматра проценат, али не и када се оцењује износ јер 
само две земље у Европи, Албанија и Бугарска имају мању минималну зараду него радници у 
Србији“, рекао је Орбовић. 
Истакао је да је смисао минималне зараде некада био да се она исплаћује у предузећима која 
имају проблем у пословању, најдуже до шест месеци или нешто дуже уз сагласност синдиката а 
данас 350.000 радника у Србију прима ту зараду. 
 

 
 
Мали о повећању минималне цене рада: Биће онако како радници 
мисле да треба, коначна одлука 10. септембра 
Извор:Инсајдер 
 
Министар финансија Синиша Мали је данас на округлом столу са представницима синдиката и 
послодаваца најавио да ће коначна одлука о повећању минималне цене рада бити донета на 
наредној седници Социјално-економског савета 10. септембра, наводи се у саопштењу 
Министарства финансија. 
„Биће више како синдикати и радници мисле да треба, а не као што хоће послодавци, а то значи 
да ће бити двоцифрено повећање минималне цене рада“, рекао је Мали. 
Министар је навео да је неопходно да „сви буду разумни у овом процесу”, али и нагласио да се 
„посебно слуша реч радника и синдиката”. 
Дебати о повећању минималне цене рада у организацији Самосталних синдиката Србије, поред 
министра финансија, учествовали су и министар за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања Зоран Ђорђевић, председник УГС Независност Зоран Стојиљковић, као и представник 
послодаваца Милош Ненезић. 
Министар Ђорђевић је рекао да би минимална цена рада требало да се повећа, али у „реалним 
оквирима”. Он је истакао да су најважнији ресурс државе људи на шта, како је оценио, директно 
утиче и минимална зарада. 
Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић је рекао да је за три године 
раст минималне зараде износио 26 одсто, односно девет одсто сваке године, што је по његовом 
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мишљењу, веома задовољавајуће, међутим, додао је да је висина минималца и даље релативно 
ниска. 
„Сврха минималне зараде некада је била да се исплаћује у предузећима која имају проблема у 
пословању, а да је данас прима 350.000 људи и има потпуно другачију улогу”, рекао је Орбовић. 
С друге стране, став послодаваца остао је да се минимална цена рада повећа за пет до шест одсто 
и да су то реалне могућности привреде. 
Ово је био четврити састанак представника Владе, синдиката и послодаваца, а преговори о 
минималној цени рада су почели 19. августа. 
О конкретним износима говорило се на претпоследњем састанку, док су на последњем састанку 
ставови све три стране остали непромењени. 
Министарство финансија предложило је да се минимална зарада повећа од шест до десет одсто 
и да најнижа цена рада по сату уместо тренутних 155,3 динара износи од 165 до 170 динара, што 
би за 174 сата рада месечно износило приближно 30.000 динара. 
Репрезентативни синдикати, Савез самосталних синдиката Србије (СССС) и УГС „Независност” 
имају јединствен став да би цена рада по сату требало да износи 193,7 динара, што би за 174 сата 
износило око 33.700 динара и покривало би минималну потрошачку корпу 90 одсто. 
Према рачуници Уније послодаваца „минималац” би по сату требало да износи 170,80 динара, 
па би за 174 сата износио 29.719,20 динара. Учешће минималне зараде у минималној 
потрошачкој корпи тада би износило 80 одсто, а у просечној заради 54 одсто. 
Крајњи рок за договор је 15. септембар. 
Минимална месечна зарада у Србији сада износи од 27.000 динара, а толику плату прима више 
од 350.000 радника. 
 

 

 
 
Мали: Повећање минималца бар за десет одсто 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Министар финансија Синиша Мали изјавио је да ће минимална цена рада бити 

повећана бар за десет одсто и да ће држава у већој мери испунити захтеве запослених, односно 

синдиката, него послодаваца. 

Став послодаваца је да се минимална цена повећа за 5-6 одсто и да су то реалне могућности 
привреде, док синдикати траже да се она повећа за најмање 20 одсто. 
Биће више како запослени кажу, синдикати, а не како очекују послодавци и биће минимум 
двоцифрено већа минимална цена рада и ове године, рекао је Мали на округлом столу на тему 
минималне цене рада у Савезу самосталних синдиката Србије. 
Када се, како је рекао, погледају реално сви економски параметри, нема основа да то повећање 
износи више од 5-6 одсто, али када се узме у обзир социјално и политичко стање - има. 
Он је додао да ће повећање минималне цене рада бити бар дупло веће од пет одсто. 
Напоменуо је да су се многе ствари промениле у односу на ситуацију од пре пет година и да су 
данас сви макроекономски подаци добри. 
Свима је циљ да задржимо тек остварену финансијску стабилност, рекао је Мали и подсетио да 
су прошле године повећане како минимална цена рада, тако и плате и пензије и да се и ове 
године говори о томе. 
Он очекује да ће на седници Социјално-економског савета 10. септембра изаћи са конкретном 
минималном ценом рада. 

https://insajder.net/sr/sajt/vazno/15342/
https://insajder.net/sr/sajt/vazno/15342/
https://insajder.net/sr/sajt/vazno/15368/
https://insajder.net/sr/sajt/vazno/15443/
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Рекао је и да се више мора улагати у образовање јер велики број младих људи одлази из Србије. 
Подсетио је да је Србије прошле године била прва у свету по страним директним инвестицијама 
и да је за пет година отворено више од 200 нових предузећа и фабрика у којима је запослено 
60.000 људи. 
Ми сада причамо о томе да ли ће повећање минималца бити 10 до 12 одсто и о томе да је стање у 
јавним финансијама стабилно, а пре неколико година ситуација није била таква, рекао је Мали. 
Он је додао да политика владе није политика ниских зарада, и да ако се наставе овако добри 
трендови може се говорити о посечној плати од 500 евра у децембру ове године, а да онда она 
расте у јануару и фебруару. 
Мали је казао и да је циљ да се смањи стопа незапослености, да дође што више инвеститора, да 
плате расту онолико колико економија то дозвољава, а самим тим побољша животни стандард. 
Ако будемо ишли са повећањем плата до 15 одсто за неке, то није мало, ако се узме у обир да смо 
прошле године имали повећање 7 до 12 одсто, рекао је он. 
Мали је рекао да ће увођење платних разреда омогућити фер однос у распону плата код 
различитих занимања и да платни разреди нису усмерени према повећању плата, већ управо на 
адекватан однос међу платама. 
Он је додао да ће сви пензионери добити 5.000 динара до краја године. 
Министар рада Зоран Ђорђевић рекао је да би минимална цена рада требало да се повећа али у 
реалним оквирима, те да није реално да се она повећа на 38.000 динара, како су првобитно 
предлагали синдикати. 
Напоменуо је да је прошле године 6.500 људи из Србије отишло из земље, а за првих шест 
месеци ове године још 3.000. 
Ђорђевић је рекао да је доста посла пред Владом Србије и да се бори за повећање плата, пензија, 
унапређење инфраструктуре... 
Пензионери и други радници очекују то од нас. Такође, суочени смо са проблемом економских 
миграција, а узрок томе није само материјални положај. Боримо се да се смањи број 
незапослених, а и демографска слика је веома лоша, рекао је Ђорђевић. 
Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић рекао је да је за три године 
раст минималне зараде износио 26 одсто, односно девет одсто сваке године, што је врло 
задовољавајуће. 
Он је међутим додао да је висина минималца и даље релативно ниска и да минималну зараду 
мању од нас имају само у Албанији и Бугарској. 
Како каже, у Србији је од 2008. до 2018. она порасла у износу од 100 евра. 

С друге стране, Орбовић је рекао да плате расту много спорије и да су за три године порасле 16, 8 
одсто. 
Такође указао је да се мало говори о потреби послодаваца да се смање оптерећења на зараде и 
поручио да би требало пружити им помоћ. 
Орбовић је подсетио да је сврха минималне зараде да се исплаћује у предузећима која имају 
проблема са пословањем, док данас има потпуно другачију улогу односно прима је 350.000 
људи. 
Орбовић је казао да је добро што је став свих учесника социјалног дијалога да постоји потреба да 
се миималац повећа. 
Председник Уједињених гранских синдиката (УГС) "Независност" Зоран Стојиљковић навео је 
неколико аргумената за повећање минималца, међу којима је и да се достигне минимална 
потрошачка корпа. 
Председник Уније синдиката послодаваца Милош Ненезић истакао је да сваки прави 
послодавац настоји да адекватно плати радника, али да, имајући то у виду, треба да има и 
профит. 
Он је истакао да је веома важно побољшање привредног амбијента, који утиче и на смањење 
административних и бирократских процедура. 
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Он је рекао да је Унија послодаваца прва изашла са предлогом за побољшање минималне 
зараде имајући у виду услове рада и привредни амбијент и дала предлог да то буде шест посто. 
Он је упитао зашто се одлуке које се доносе консензусом на седници Социјално економског 
савета не спроводе и додао да 15 закључака остало неспроведено у дело. 
Представници синдиката указали су на данашњем округлом столу да Србију масовно напуштају 
грађани у потрази за боље плаћеним пословима, да има послодаваца који не исплаћују ни 
миминалац, да велики број грађана живи на граници сиромаштва, и упитали да ли ће цена рада 
бити реално процењајена будући да су цене неких животних намирница порасле. 
Такође се једно од питања односило на то када и колико ће бити повећане плате запосленима у 
комуналним предузећима. 
Министар Мали је одговорио да, без обзира на одлуку Владе, питање стања и ситуације у 
комуналним предузећима зависи од локалних власти. 
 

 

 
 

Мали:Нема економског оправдања, али минималац скаче 
ДВОЦИФРЕНО 
Извор:Танјуг 
  
Министар финансија Синиша Мали изјавио је јуче да ће минимална цена рада бити повећана 
бар за десет одсто и да ће држава у већој мери испунити захтеве запослених, односно синдиката, 
него послодаваца. 
Он је рекао и да ће повећање минималне зараде за 2020. годину бити двоцифрено иако нема 
економског оправдања да се она увећа за више од пет-шест одсто. 
Став послодаваца је да се минимална цена повећа за 5-6 одсто и да су то реалне могућности 
привреде, док синдикати траже да се она повећа за њамање 20 одсто. 
"Биће више како запослени кажу, синдикати, а не како очекују послодавци и биће минимум 
двоцифрено већа минимална цена рада и ове године", рекао је Мали на округлом столу на тему 
минималне цене рада у Савезу самосталних синдиката Србије. 
Када се, како је рекао, погледају реално сви економски параметри, нема основа да то повећање 
износи више од 5-6 одсто, али када се узме у обзир социјално и политичко стање - има. 
Он је додао да ће повећање минималне цене рада бити бар дупло веће од пет одсто. 
Напоменуо је да су се многе ствари промениле у односу на ситуацију од пре пет година и да су 
данас сви макроекономски подаци добри. 
"Свима је циљ да задржимо тек остварену финансијску стабилност", рекао је Мали и подсетио да 
су прошле године повећане како минимална цена рада, тако и плате и пензије и да се и ове 
године говори о томе. 
Он очекује да ће на седници Социјално-економског савета 10. септембра изаћи са конкретном 
минималном ценом рада 
Рекао је и да се више мора улагати у образовање јер велики број младих људи одлази из Србије. 
Подсетио је да је Србије прошле године била прва у свету по страним директним инвестицијама 
и да је за пет година отворено више од 200 нових предузећа и фабрика у којима је запослено 
60.000 људи. 
Министар рада Зоран Ђордјевић рекао је да би минимална цена рада требало да се повећа али у 
реалним оквирима, те да није реално да се она повећа на 38.000 динара. 
Напомнуо је да је прошле године 6.500 људи из Србије отишло из земље, а за првих шест 
месеци ове године још 3.000. 
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Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић рекао је да је за три године 
раст минималне зараде износио 26 одсто, односно девет одсто сваке године, што је врло 
задовољавајуће. 
Он је међутим додао да је висина минималца и даље релативно ниска и да минималну зараду 
мању од нас имају само у Албанији и Бугарској. 
Како каже, у Србији је од 2008. до 2018. она порасла у износу од 100 евра. 
Орбовић је подсетио да је сврха минималне зараде да се исплаћује у предузећима која имају 
проблема са пословањем, док данас има потпуно другачију улогу односно прима је 350.000 
људи. 
 
 

Мали: "Од јануара ПОВЕЋАЊЕ ПЕНЗИЈА не мање од 5 одсто" 
Извор:Танјуг  
  

Пензије ће од јануара 2020. године бити повећане минимално за пет одсто, најавио је данас 
министар финансија Синиша Мали. 
Министар је потврдио да ће сви пензионери без обзира на висину пензија, до краја године 
добити једнократну помоћ од 5.000 динара. 
"Данас сам имао скоро два сата разговоре са представницима ММФ-а, могу да потврдим да ћемо 
ићи на једнократну помоћ за најстарије суграђане од 5.000 динара већ ове године. Сви 
пензионери, не само они са најнижим примањима добиће ту помоћ", рекао је Мали новинарима 
након обиласка градилишта будућег колектора у Јајинцима. 
Навео је да ће се ићи на такозвану "швајцарску формулу" за ускла]ивање пензија и да треба 
видети какав ће резултат у буџету бити у септембру. 
"Повећање пензија ће бити не мање од пет одсто од јануара 2020. године", рекао је Мали. 
Министар је подсетио да је суфицит у првих седам месеци ове године 48,5 милијарди динара. 
"Желимо тај новац да вратимо градјанима Србије. Идемо и са повећањем плата и са повећањем 
пензија. Ићи ћемо и са минимално двоцифреним повећањем минималне цене рада", рекао је 
Мали. 
Оно што је зарадјено, рекао је Мали, резултат је тешких реформи које је председник Александар 
Вучић започео још 2014. године. 
"Сада видимо резултате, новац иде градјанима за повећање њиховог животног стандарда и за 
инвестиције". 
Рекао је да је већ друга добра вест стигла од Фајненшел тајмса, не само то да је Србија рекордер 
по броју страних директних инвестиција (СДИ) него и по њиховој вредности. 
Нагласио је да велики број инвеститора долази у Србију, да се смањила стопа незапослености и 
да има више новца у буџету. 
"Наша привреда расте самим тим се отвара простор за повећање плата и пензија на реалним 
основама и за инвестирање", рекао је Мали и навео да је у последњих пет година отворено више 
од 300 километара аутопутева и да је то један од разлога зашсто Србија привлачи све већи број 
инвеститора и смањује незапосленост. 
Подсећа да је у овом тренутку стопа незапослености 10,3 одсто а да је 2013. године била 25,9 
одсто а поручује да је циљ државе да већ следеће године стопа незапослености буде 
једноцифрена. 
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ИНСПЕКЦИЈА НА ГРАДИЛИШТИМА Проверавани радници који раде 
ноћу 
Извор:Танјуг  
 
Инспекторат за рад Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Србије 
спровео је опсежну акцију ванредног инспекцијског надзора на више градилишта на територији 
града Београда која раде у ноћној смени.  
Ванредним инспекцијским надзором обухваћене су градилишта у свим градским општинама.  
Начелница Другог одељења Инспекције рада за Град Београд Ана Ристановић рекла је синоћ за 
Тањуг да послодавац мора да обезбеди услове за безбедан рад. 
Навела је да послодавци морају инспекторима да дају на увид документацију која се односи на 
радно-правни статус запослених, као и увид у уговоре о раду.  
"Легитимишемо запослене, а касније ћемо видети у току надзора да ли поседују комплетну 
документацију. Ово је почетак, а наставак следи у канцеларији. Биће канцеларијски надзор где 
ћемо контролисати рад у ноћним сменама, касније исплату зарада, накнаду зарада и исплату 
зарада за рад ноћу", рекла је Ристановићева. 
Навела је да је на градилишту на коме је она с колегама инспекторима обављала ванредни 
надзор било више од 25 радника.  
"Можда и свих 30 радника, укључујући и људе који довозе и возаче с материјалом за рад", 
додала је Ристановићева. 
Каже да ће резултати вечерашње оспежне акције ванредног инспекцијског надзора бити 
познати сутра у 12 сати, а да ће инспектори накадно поднети Инспекторату за рад коначан 
извештај о предузетим мерама, евентуаланим неправилностима које су утврдили и начину 
отклањања тих неправилнсоти.  

 
 

ПОСЛОДАВЦИ НА СТУБУ СРАМА Објављен списак 8 фирми из Србије 
које нису исплатиле плате трудницама и породиљама, прете им 
милонске казне 
Аутор:Марко Ташковић  
 
Осам фирми није исплатило плате трудницама и породиљама током августа због чега ће добити 
казну од 800.000 до до два милиона динара.  
А једној од њих, врањанској продавници “Хронос Цомпутерс”, поред ове прети још једна 
новчана санкција у истом распону пошто није доставила потврду о годишњим приходима 
запослене. 
То је епилог прве званичне црне листе послодаваца коју су заједно саставили и објавили 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Центар за маме.  
Реч је о фирмама код којих је Инспекција рада утврдила да су прекршиле права трудница или 
породиља и то на основу пријава будућих односно садашњих мајки на бесплатан број 0800 300 
307.  
Министарство за рад увело је тај број за пријаве рада на црно. Занимљиво да су на црној листи 
већином фирме из јужне Србије с тим што Нови Сад има чак три кажњена послодавца.  
Највећа санкција прети радњи за одржавање и поправку рачунара “Хронос Цомпутерс” из 
Врања коме Инспекција рада написала две пријаве: како због кашњења исплате плате тако и 
због тога што није доставила потврду о годишњим приходима запослене.  
Иначе, казна за сваки од тих прекршаја, према Закону о финансијској подршци, креће се од 
800.000 до два милиона динара за послодавца са својством правног лица, од 300.000 до 
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500.000 динара за предузетника, а од 50.000 до 150.000 динара за одговорно лице у правном 
лицу. 
У Центру за маме објашњавају због чега је битно да се обелодане имена неодговорних фирми. 
"Да се зна ко не поштује права трудница и породиља" 
- Црну листу послодаваца објављујемо да бисмо јавности представили оне које не поштују 
законе и права трудница и породиља, као и да охрабримо маме да се боре за своја права и 
пријаве њихово кршење Инспекцији рада. Осим тога, надамо се да ће ова листа подстаћи 
послодавце у Србији да поштују законе, али и пробудити и натерати их да виде да маме нису 
“лака мета” и да се њихова права морају поштовати - истакла је Јована Ружичић, директорка 
Центра за маме. 
У овом центру позивају маме да пријаве сва евентуална кршења права на број 0800 300 307 за 
пријаву неправилности у области рада, где ће, како кажу, приоритет имати труднице, породиље 
и родитељи. 
- Позив је бесплатан, а када успоставе везу труднице, породиље и родитељи треба да притисну 
број два како би имали посебну линију и приоритет у разговору са оператером. Такође, свака 
пријава може да буде и анонимна. За свих ових осам фирми на црној листи доказано је да су 
направиле прекршај и то тако што су их труднице, породитеље или родитељи пријавили путем 
овог броја, а Инспекција рада је на основу те пријаве изашла на терен и утврдила 
неправилности - каже Ружичић. 
Министар за рад Зоран Ђорђевић наглашава за “Блиц” значај црне листе послодаваца. 
Следећа црна листа у октобру 
- Поред појачаних инспекцијских надзора, увели смо Регистар послодаваца који су прекршили 
права трудница и породиља како бисмо транспарентно се бавили овим проблемом, али и 
указали јавности ко су послодавци који крше права трудница и породиља. Сви послодавци који 
крше права трудница и породиља, али и осталих радно ангажованих лица, биће кажњени у 
складу са законом - рекао је Ђорђевић. 
Према Закону о финансијској подршци породици, казна за послодавце због кашњења исплате 
плате трудницама или породиљама износи од 50.000 до 150.000 динара. Следећу црну листу 
послодаваца који су током септембра прекршили права трудница или породиља министарство 
за рад и Центар за маме објавиће почетком октобра. 
- Нећемо дозволити прекршаје и бахато понашање послодаваца. Вршимо појачане инспекцијске 
надзоре, поред редовних, а објављивање послодаваца код којих су утврђене неправилности само 
је један од начина да станемо на пут овој појави - наглашава Зоран Ђоршевић, министар за рад. 
Осам фирми које су у августу прекршиле права трудница/породиља 
Фирма Град 
Хронос Цомпутерс* Врање 
Стyлос Нови Сад 
Уникомерц Филтер Прокупље 
Бомар Нови Сад 
ТДЦ Нови Сад 
YОУ МАК Житорађа 
Соллеy Александровац 
Мисс yоу Копаоник 
* Има две прекршајне пријаве 
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Још без договора о минималцу - различити захтеви синдиката, 
послодаваца и државе 
Аутор:Маја Ђурић 
 
Још нема договора око тога колики ће бити минималац, јер три стране - синдикати, послодавци 
и држава имају различите захтеве. Ко колико тражи и због чега, говорило се и на округлом 
столу који је организовао Савез самосталних синдиката Србије. Али, ни након двочасовних 
разговора, ставови нису приближени. 
Министар финансија, ипак, наводи да ће повећање бити "бар двоцифрено" и уверава: коначна 
одлука ће бити донета на првој следећој седници Социо-економског савета. 
Триста педесет хиљада људи у Србији прима минималац. Њихова месечна зарада је око 27.800 
динара. Тај новац не покрива ни минималну потрошачку корпу, па је питање: о каквом 
животном стандарду грађани који живе од минималца уопште могу да размишљају. 
"Пише да трочлана породица може месечно да потроши кило и 400 грама парадајза, то значи да 
њих троје сваког дана могу ренесансно да поделе 48 грама парадајза. Или да потроше 1200 за 
одећу и обућу, слатке муке купити некоме нешто за 1200 динара или толико потрошити за 
културу и рекреацију", рекао је председник Уједињених гранских синдиката "Независност" 
Зоран Стојиљковић. 
Зато сваке, па и ове године, води се борба око износа минималне зараде на релацији синдиката, 
послодаваца и државе. Синдикати захтевају да минималац буде већи за 20 одсто, али 
послодавци такав предлог не прихватају. Из Уније послодаваца Србије казу да је једино 
повећање од 6 одсто реалано. 
"Како видите да са тих шест посто постигнемо да изједначимо у наредне две године са 
минималном потрошачком корпом? Та математика ми уопште није јасна, покушавао сам да 
састављам. То би значило да би нам требало неких десет година најмање", каже Љубисав 
Орбовић из Савеза самосталних синдиката Србије. 
"Шест одсто није нешто што смо ми одговорили вама, него да вас подсетим, ми смо први 
изашли као Унија послодаваца са тим предлогом и пре него што је Влада рекла било шта и 
синдикати", каже Милош Ненезић из Уније послодаваца Србије. 
Ипак, из државе дарежљиво нуде готово дупло више. За толико повећање економско оправдање 
не постоји, каже министар финансија Синиша Мали, али додаје: постоји и социјално и 
политичко оправдање.  
"Неће бити како послодавци мисле да треба, биће више како запослени траже, како синдикати 
траже. Биће минимално двоцифрена повећања минималне цене рада и ове године. И ове 
године. А нама је свима циљ да задржимо тешко остварену финансијску стабилност", рекао је 
министар финансија Синиша Мали. 
"Да л бисмо ми волели да буде минимална цена рада 37.000, ево да вам ја кажем - ја нисам 
задовољан са тим. Ево да ја будем бољи од вас, ја бих волео да буде 50.000, али треба да будемо 
реални", каже  министар за рад, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић. 
Поједине чланове синдиката такве најаве нису претерано обрадовале, па су из публике стигли 
коментари да се министри понашају као "монарси", уместо као "монаси". То није била једина 
критика.  
"Где су токови новца испод руке што се људима исплаћују на руке? Где су паре? Реците?", чуло 
се на расправи. 

http://rs.n1info.com/journalist155/Maja-Djuric
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За коначну одлуку о висини минималца чека се 10. септембар, када ће, уверава министар 
финасија, бити постигнут договор. 
 
 

Мали: Двоцифрено повећање минималца, биће више како синдикати 
желе 
Аутор:ФоНет  
 
Министар финансија Синиша Мали изјавио је данас да ће 10. септембра бити одржана седница 
Социјално-економског савета, где би требало да буде донета коначна одлука о увећању 
минималне цене рада у Србији и додао да ће то повећање бити двоцифрено. 
На састанку са синдикатима и послодавцима, у организацији Савеза Самосталних синдиката 
Србије, Мали је изјавио да се посебно слуша реч радника и синдиката, саопштило је 
Министарство финансија. 
"Мислим да смо стварно покренули доста тога на боље. Биће више како синдикати и радници 
мисле да треба, а не као што хоће послодавци, а то значи да ће бити двоцифрено повећање 
минималне цене рада", рекао је министар финансија. 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић на састанку је 
рекао да би минимална цена рада требало да се повећа, али у реалним оквирима. Он је истакао 
да су најважнији ресурс државе људи, на шта директно утиче и минимална зарада. 
Зоран Стојиљковић, синидкат Независност, рекао је да су се пре две године договорили да ће у 
року од две године минималац стићи минималну потрошачку корпу која ће тада бити око 
38.000 динара. 
Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић је рекао да је за три године 
раст минималне зараде износио 26 одсто, односно девет одсто сваке године, што је по њему, 
веома задовољавајуће. 
Међутим, додао је да је висина минималца и даље релативно ниска, и подсетио да је сврха 
минималне зараде некада била да се исплаћује у предузећима која имају проблема у пословању, 
а да је данас прима 350.000 људи и има потпуно другачију улогу. 
"Став послодаваца је да се минимална цена рада повећа за пет до шест одсто и да су то реалне 
могућности привреде", наводи се у саопштењу. 
Представник послодаваца Милош Ненезић је истакао да је неопходно прихватати препоруке 
привреде које се тичу побољшања привредног амбијента и унапређења образовног система, 
како би се створили кадрови за будуће тржишне изазове. 
 

 
 
МАЛИ САОПШТИО! Коначна одлука ће бити донета 10. септембра!  
АУТОР: Ало.рс 

 

Министар у Влади Републике Србије Синиша Мали данас је учествовао на округлом столу о 
минималној цени рада у организацији Савеза Самосталних синдиката Србије, где је прецизирао 
да ће 10. септембра бити одржана седница Социјално-економског савета, где би требало да буде 
донета коначна одлука о увећању минималне цене рада у Србији. 

http://rs.n1info.com/journalist133/FoNet-
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Обраћајући се представицима Синдиката, као и послодавцима, он је рекао да је округли сто, који 
је организован, најбољи начин да се подели мишљење и да се размене идеје, из чега могу да 
проистекну најбоља решења. Он је нагласио да се посебно слуша реч радника и синдиката. 
„Мислим да смо стварно покренули доста тога на боље. Биће више како синдикати и радници 
мисле да треба, а не као што хоће послодавци, а то значи да ће бити двоцифрено повећање 
минималне цене рада“, рекао је Мали. 
Министар је навео да је неопходно да сви буду разумни у овом процесу и да је неопходно радити 
заједно, да би се створили услови за још већи напредак у многим пољима. 
„Доста се променило последњих пар година, не можемо да игноришемо статистику која о томе 
говори. Прошле године смо били први у свету по броју страних директних инвестиција, а то су 
нова радна места, што се директно одразило на пад незапослености у Србији, која је сада 
најмања од када се мери од 2004. године – 10,3 одсто“, истакао је Мали.  
Министар је навео да су сада сви макроекономски подаци добри и да нема лоших вести, те да 
можемо да и ове године да говоримо о повећању плата, пензија и минималне цене рада. 
„Ствари се померају напред, али још много посла је пред нама. Значајно је што имамо суфицит у 
буџету 48,5 милијарди динара у првих седам месеци. Сада инвестирамо у инфраструктуру, 
отварамо Коридор 10, Коридор 11, а за пар недеља креће и Моравски коридор да се гради“, 
истакао је министар. 
Министар је навео да не смемо играти са нашим буџетом и да мора да се улаже у образовање, 
здравство, да се стварају услови за конкурентнију привреду, како би се спречио одлазак људи у 
иностранство. 
„Ићи ћемо на даље растерећење привреде, морамо да им олакшамо пословање. Након што је 
незапосленост пала, и само тржиште ће се развијати и радити на конкурентности“, закључио је 
он. 
Између осталих, дебати о увећању минималне цене рада у организацији Самосталних синдиката 
Србије, поред министра финансија Синише Малог учествовали су и министар за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић, председник УГС Независност 
Зоран Стојиљковић, као и представник послодаваца Милош Ненезић. 
Министар Ђорђевић је рекао да би минимална цена рада требало да се повећа, али у реалним 
оквирима. Он је истакао да су најважнији ресурс државе људи, на шта директно утиче и 
минимална зарада.  
Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић је рекао да је за три године 
раст минималне зараде износио 26 одсто, односно девет одсто сваке године, што је по њему, 
веома задовољавајуће. 
Међутим, додао је да је висина минималца и даље релативно ниска, и подсетио да је сврха 
минималне зараде некада била да се исплаћује у предузећима која имају проблема у пословању, 
а да је данас прима 350.000 људи и има потпуно другачију улогу. 
Став послодаваца је да се минимална цена рада повећа за пет до шест одсто и да су то реалне 
могућности привреде. Представник послодаваца Милош Ненезић је истакао да је неопходно 
прихватати препоруке привреде које се тичу побољшања привредног амбијента и унапређења 
образовног система, како би се створили кадрови за будуће тржишне изазове. 
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Минималац како кажу синдикалци, а не послодавци - вероватно 10 
одсто 
Извор:Телеграф Бизнис/Танјуг 
 
Министар финансија Синиша Мали изјавио је данас да ће минимална цена рада бити 
повећана бар за десет одсто и да ће држава у већој мери испунити захтеве 
запослених, односно синдиката, него послодаваца. 
Став послодаваца је да се минимална цена повећа за 5-6 одсто и да су то реалне могућности 
привреде, док синдикати траже да се она повећа за њамање 20 одсто. 
- Биће више како запослени кажу, синдикати, а не како очекују послодавци и биће 
минимум двоцифрено већа минимална цена рада и ове године - рекао је Мали на 
округлом столу на тему минималне цене рада у Савезу самосталних синдиката Србије. 
Када се, како је рекао, погледају реално сви економски параметри, нема основа да то 
повећање износи више од 5-6 одсто, али када се узме у обзир социјално и 
политичко стање - има. 
Он је додао да ће повећање минималне цене рада бити бар дупло веће од пет одсто. 
Напоменуо је да су се многе ствари промениле у односу на ситуацију од пре пет година и да су 
данас сви макроекономски подаци добри. 
Он очекује да ће на седници Социјално-економског савета 10. септембра изаћи са конкретном 
минималном ценом рада. 
 

 

 
 
 
Марковић: Сигурно стиже нови модел у Крагујевац 
Аутор: Бранко Вукашиновић 
 
У компанији ФЦА Србија у Крагујевцу сигурно ће се производити нови модел, али све остале 
спекулације око тога о ком моделу је реч и када ће почети његова производања су неозбиљне. То 
је изјавио за ИнфоКГ председник Самосталног синдиката у крагујевачкој фабрици, Зоран 
Марковић. 
“Штрашно је неозбиљно да током годишњег одмора имамо незваничне најаве о прозводњи 
два или три нова модела у Крагујевцу. Грађани не заслужују да неко перципира и даје 
непроверене информације о томе који ће модела да се производи у нашем граду. Тачно је да се 
нешто разматра и ради у смеру да се производи нови модел у крагујевачкој фабрици. То је 
потврдила раније и сама премијерка Ана Брнабић, али за сада нема ништа више од 

https://biznis.telegraf.rs/novcanik/3092084-poslodavci-vs-sindikati-raskol-oko-1000-dinara-hoce-li-nam-minimalac-biti-kao-nekima-plata


19 

 

званичних инфомрација о томе. Ми са нестрпљењем очекујемо неку званичну инфомрацију и 
да ћемо ускоро отпочети производњу новог модела у нашим погонима”, рекао је за ИнфоКГ 
Зоран Марковић.   
Подсетимо, последњих пар година у медијим се спекулише о производњи новог модела у 
Крагујевцу. Било је безброј незваничних информација о томе који ће се модела произвдити у 
нашем граду, али не и званичних потврда. Последња незванична информација која се појавила 
у медијима је да менаџмент торинско-америчке групације планира да у крагујевачкој фабрици 
компаније "ФЦА Србија" производи два нова возила – један градски СУВ и нови модел из 
породице "500" са ознаком "Гиардиниера". Да ли ће до тога заиста доћи и који ће те нови модел 
бити остаје да видимо. 
 

 


