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Рат за 46 евра 
Аутор:Д. Декић  

 

Српски минималац је на најнижим гранама у Европи јер су, како је навео лидер 

самосталног синдиката Србије Љубисав Орбовић, у протеклој деценији само 

Бугарска и Албанија имале мањи раст минималца од Србије. 

– Србија је од 2008. године повећала најнижу плату за 100 евра, док је за то време Луксембург 
подигао за 500 евра и стигао до минималца од 2.000 евра – указао је Орбовић на округлом 
столу. 
Најнижу зараду у Србији прима 350.000 људи који месечно зарађују 27.800 динара (231,66 
евра), а синдикалци кажу да је још 150.000 изнад минимума, што је армија од пола милиона 
радника и њихових породица, који не могу да саставе крај с крајем. О повећању те суме се сваке, 
па и ове године води љута битка. Синдикалци хоће 20 одсто већу минималну зараду, што значи 
да би она износила 33.360 динара (278 евра). Међутим, из Уније послодаваца се чује да је једино 
реално повећање од шест одсто. Министар финансија Синиша Мали обећава минимум 
двоцифрено увећање минималне цене рада, а министар рада Зоран Ђорђевић каже да би волео 
да минималац буде 50.000, али сматра да ипак треба бити реалан. 
Лидер Конфедерације слободних синдиката Ивица Цветановић каже да минимална потрошачка 
корпа за трочлану породицу износи 37.000 динара и тврди да од минималца не може да се 
преживи. 
– Најмања плата је расла у протекле три године, али је била толико ниска да је питање како 
испоштовати договор у Социо-економском савету да 2021. буде 37.000 динара (308,3 евра). 
Овом динамиком то не може да се достигне, а могло би ако се испоштује захтев синдиката да 
повећање буде 20 одсто или по 5.000 у наредне две године – каже Цветановић за „Вести“ и 
истиче да треба вратити инструмент укинут 2014. да повећања поново буду утврђивана два пута 
годишње. 
Председник Синдиката запослених у просвети Томислав Живановић подсећа да у сектору 
образовања око 20.000 људи има минималац и да ли се тим људима који се образују шаље 
порука: „Шта ћете овде?“ 
Он оцењује да се министри понашају не као монаси већ као монарси, као и да избегавају да 
служе народу кад год то могу. 
– Опет ће са мало више од 10 одсто повишице замајавати народ, а за пет година нећемо ни 
морати да причамо о минималцу јер нећемо имати коме да га одређујемо – упозорио је 
Живановић. 
Лидер Уједињеног гранског синдиката Слога Жељко Веселиновић сматра да би у старту 
минималац требало да буде 350 евра, а да се притом послодавцима дају пореске олакшице, за 
шта има простора у буџету. 
– Повећање је предизборни трик да се придобије та популација сиромашних, а направиће 
уравниловку и оштетити оне који су једва изнад минималца јер ће изједначити те две групације 
– закључује Веселиновић. 

https://www.vesti-online.com/rat-za-46-evra/
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Србија се празни 

Синдикалци и представници државе сложили су се у једном – да се Србија убрзано празни. 
Љубисав Орбовић је подсетио и да је проблем што годишње оде из земље 50.000 људи, а 
министар Зоран Ђорђевић да Србија има веома лошу демографски слику и да у њој неће имати 
ко да живи ако се овако настави. 
Уштеде мање од субвенција 

Председник УГС Независност Зоран Стојиљковић (на слици) указује на то да су излаз из кризе 
од 2014. плаћали сви, а нарочито пензионери и да је сигуран да је на тај начин уштеђени новац 
мањи од субвенција које је држава давала. 
– За социјалну политику дајемо испод просека ЕУ. Наслушали смо се како привреда не може да 
издржи, а имамо 580.000 људи у државној управи. Да ли је то неодржив терет сам по себи или 
недовољно ефикасан привредни систем? – пита Стојиљковић. 
 

 

 

 
 
Државне плате дупло веће од предузетничких 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
НОВИ САД: Сваки трећи запослени у Србији ради код предузетника. Подаци Републичког 
завода за статистику показују да је у Србији око 2,3 милиона запослених, а по истом извору, 
прошле године код 271.721 предузетника било је 272.969 запослених.  
Пошто је предузетништво значајан сегмент укупне привреде, који има све значајније учешће у 
привредној структури Србије и континуирано увећава свој утицај на формирање БДП-а и 
оствареног промета, податак о све већем броју запослених код предузетника је свакако добар, 
али и даље забрињавају зараде, односно плате. Наиме, разлика у зарадама између јавног и 
привантог сектора у Србији и даље је велика. По истраживању Мреже за пословну подршку, 
просечна реална зарада у приватном сектору креће се око 38.000 динара, односно 322 евра, што 
је знатно мање и од републичког просека плата и од плата у јавном сектору. 
Републички завод за статистику, објављујући податке о просечној нето плати у јуну ове године, 
навео је да су тог месеца запослени код предузетника зарађивали у просеку 27.752 динара, 
односно за првих шест месеци просечно 28.521 месечно. Истог тог месеца зараде у јавном 
сектору износиле су 59.389 динара, а у првих шест месеци 60.597. Дакле, у јавном сектору биле 
су дупло веће него примања радника код предузетника. 
У Србији, по подацима РЗС-а, навише предузетника – 63.962 – има у трговини на велико и 
мало, а код њих ради 87.347 радника. Просечна нето зарада у трговини на велико и мало у јуну 
износила је 45.003 динара, а у првој половини године 45.437. Ако се зна да је просечна зарада у 
држави у јуну била 54.148 динара, јасно је да ти радници имају готово 10.000 динара мање и од 
републичког просека. 
Највише радника код предузетника у Шумадији 
Највише радника запослених код предузетника у Србији има у Региону Шумадије и западне 
Србије – 85.638, односно 31,5 одсто од укупног броја запослених у тој области. На другом месту 
је Војводина са 73.389 и они чине 27 одсто од укупног броја радника, трећем Регион јужне и 
источне Србије са 60.189 радника, а на последњем месту Београдски регион с 52.504 запослена. 
Или, у прерађивачкој индустрији Србији послује 40.620 предузетника и има 67.699 радника, а 
просечна јунска нето зарада запослених била је 48.858 динара, што је више од 6.000 мање од 
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републичког просека. Посебно што се у оквиру прерађивачке индустрије налазе и запослени у 
преради дрвета и производа од дрвета с просечном нето јунском платом од 31.937 динара. Ту су 
и радници у производњи одевних предмета, који су у јуну у просеку зарађивали 33.560 динара, 
као и у производњи коже и предмета од коже са зарадом од 37.556 динара. Свакако да би 
просечна зарада у прерађивачкој индустрији била и знатно мања да се у ту делатност не рачуна 
и производња дуванских производа, где је просечна јунска нето зарада 142.726 динара, односно 
као три просечне републичке плате, па она увећава укупан просек. 
Медијална нето зарада за јун ове године, по РЗС-у, износила је 41.045 динара, што значи да је 
половина радника у Србији остварило зараду до тог износа. Међутим, из података је јасно да би 
запослени код предузетника волели и да су на нивоу медијалне зараде јер би то значило да им је 
зарада 13.293 динара већа. До тог износа дође се када се од јунске медијалне зараде од 41.045 
одузме зарада предузетника и запослених код њих од 27.752 динара. 
  
 

 

 
 
 

ЗАШТО КОМПАНИЈЕ БИРАЈУ КИНУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ Јефтина радна 
снага је само један од фактора 
Извор:Форбес 
 
По знању у производњи, поузданости, расту домаћег тржишта и стабилности валуте међу свим 
тржиштима у развоју Кина се дефинитивно налази на првом месту, а сви остали су сто 
степеница испод, пише Форбс. 
Зато не чуди што све компаније баш тамо производе и желе да наставе производити, чак и оне 
америчке упркос тарифама на извоз. Наиме, само три одсто америчких компанија сели 
производњу у САД због царина, а мање од седам процената у потпуности напушта Кину. Из 
перспективе корпорација, чак и уз царине исплати им се да остану на истоку, а за то постоји 
неколико разлога. 
Ниски порези и јефтина радна снага 
Први од њих, у поређењу с осталим великим тржиштима у настајању, дефинитивно су порези. 
Корпоративни порез у Кини износи 25 одсто. У пуно пријатељскијој Индији он је 35 процената, 
у Американцима много ближем Бразилу 34 одсто, а у још ближем Мексику 30 одсто. У сваком 
случају производња у Кини значи уштеду од пет одсто на порезу. 
На листу уштеда свакако треба ставити и општепознату јефтину радну снагу. Иако би се могло 
очекивати да ће радници, будући да је Кина ипак комунистичка земља, имати колективне 
уговоре и цели низ радничких права, то баш и није тако. Чињеница је да су радни услови много 
бољи и закони су строжи, поготово уназад пет година, али радна снага у Кини и даље је 
јефтинија од оне у Бразилу и Мексику. 
Разноликост професија и добра инфраструктура 
Заправо, Бразил има један од најстрожих радних закона, а снажни закони који иду на руку 
синдикатима прилично су непривлачни великим корпорацијама. Кина, с друге стране, осим 
што слабо штити своје раднике, има и велики број људи разних професија па је лако пронаћи 
запослене. Индија се, пак, иако је по питању закона и количини радника слична Кини, 
фокусирала на развој софтвера и ИТ сектор, па се радна снага може пронаћи само унутар те 
индустрије. Уз то, у Индији се мења влада сваких неколико година, па се тиме мењају и порески 
закони, а кинески континуитет олакшава пословање компанија. 

http://www.blic.rs/autori/forbes


5 

 

Треба имати на уму и додатне трошкове пословања у било којој од земаља. Бразил, на пример, 
има скривене порезе које је тешко избећи, а томе треба додати и логистичке трошкове самог 
пресељења средстава и добара из једне државе у другу. Бразил има можда три добре луке, док су 
оне кинеске на самом врху глобалне лествице с којима се не може мерити ниједна у целој 
Латинској Америци или Индији. Оним мексичким управљају картели, док је инфраструктура у 
Индији међу најгорима на свету. 
Корупција и криминал 
Предност Кине је и релативно низак ниво корупције и криминала у поређењу са осталим 
тржиштима у развоју. Према индексу перцепције корупције, Кина је на 87. месту од укупно 180 
земаља, Индија је на 78, Бразил на 105, а Мексико и Русија на 138. Ни мање државе у 
југоисточној Азији нису пуно боље. Вијетнам је, на пример, на 117. месту. 
Више корупције, логично, значи да компаније више морају издвајати за мито и остале тактике 
како би им политичари и регулатори омогућили пословање. Уз то, Индија, Мексико и Бразил 
много су опаснији за живот од Кине, а компаније ипак шаљу и своје запослене на вишим 
позицијама у земље производње. 
Осим због криминала, радницима би квалитет живота у Индији свакако нарушила и висока 
загађеност ваздуха. Од десет најзагађенијих градова на свету чак девет је индијских. Кина 
такође има лош квалитет ваздуха, али ради на решењима тих проблема активније од било које 
друге државе. Уложили су у брзу железницу, највећи су произвођачи електричних возила, а 
влада опорезује производњу угља како би смањила фосилна горива. Бразил је по том питању 
ипак најбољи, но због тога има и високе трошкове енергије. Струја је заправо у Кини пуно 
јефтинија него што је, на пример, у Мексику и Бразилу. 
Све у свему, како закључује Форбс, велика тржишта у настајању попут Индије, Бразила и 
Мексика бар три корака су иза Кине. Или ће морати да спроведу пореску реформу и побољшају 
инфраструктуру како би ојачали извоз, те драстично смање ниво насиља и криминала, или 
једноставно никад неће бити конкуренција Кини. 
 


