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PREGOVORI O MINIMALCU: Sledeće nedelje poslodavci i sindikati 
ukrštaju koplja 

Tanjug 
 
SOCIJALNI partneri trebalo bi od početka naredne nedelje da počnu konkretnije pregovore o 
visini minimalca za narednu godinu, a u sredu, 19. avgusta biće održan kolegijum Socijalno- 
ekonomskog saveta čija će jedna od tema biti upravo minimalna cena rada, rekao je Tanjugu 
predsedavajući SES-a i predsednik UGS "Nezavisnost" Zoran Stojiljković. 

Kako kaže zakonski rok za donošenje odluke o visini minimalca u 2021. godini 15. 
septembar i da ako se socijalni partneri oko toga ne dogovore u predviĊenom roku, 
konaĉnu odluku donosi Vlada Srbije. 

On navodi da će se sa punom pažnjom početi pregovori i da je neohodno da se minimalac poveća 
kako bi, ako ne ove, onda sledeće godine dostigao visinu minimalne potrošacke korpe u Srbiji.  

- Trebalo bi, meĎutim razumeti i zahteve poslodavaca za umanjenje troškova poslovanja jer njima 
sada naročito nije jednostavno imajući u vidu sve ekonomske okolnosti - rekao je Stojiljković. 

 
Sindikati su stava da treba izjednaĉiti minimalnu cenu rada sa minimalnom 
potrošackom korpom koja iznosi 37.500 dinara, dok je svega 15 odsto poslodavaca, 
koji su uĉestvovali u istraživanju Unije poslodavaca Srbije, spremno da prihvati 
povećanje. 

Od 1. januara ove godine cena rada u Srbiji iznosi 30.022 dinara, odnosno 172,54 dinara (neto) po 
radnom satu, što je za 11, 1 odsto više nego što je minimalac iznosio u 2019. godini (27.022 
dinara). 

Procenjuje se da oko 350.000 radnika u Srbiji prima minimalac. 

RADNICI SU PREĈI OD PROFITA: Hotelijeri nastavili pregovore sa 
državom oko pomoći, kako ne bi bankrotirali 

J. Subin 
 
U Srbiji 90 odsto manje turista nego lane, hoteli zvrje prazni 

DRŽAVA će pomoći hotelijerima u Srbiji, zaključak je sastanka predsednika Srbije Aleksandra 
Vučića sa predstavnicima ove grane privrede. 

Ne zna se, meĊutim još kad, ali i kako. Mere koje bi, navodno, trebalo da budu 
donete, omogući će hotelijerima da prežive, zadrže zaposlene, ali i odlože sopstvenu 
zaradu za neka bolja vremena. 
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Kako "Novosti" nezvanično saznaju, na sastanku je dogovoreno da mere moraju faktički da čuvaju 
investiciju i radna mesta, a odlože stvaranje profita za kasnije. Prioritet će biti da se omogući 
očuvanje radnih mesta u uslovima kada je posao stao. Pomoć bi trebalo da bude usmerena 
uglavnom na gradske hotele, jer su oni i najugroženiji, za razliku od onih koji sasvim solidno rade 
na planinama i u banjama. Hotelijeri su, navodno, tražili posebne subvencije samo za njih, ali i 
olakšice oko otplate kredita. Da država stane iza njih, ukoliko se dozvoli pauziranje sa otplatom , 
kako ne bi kasnije radili samo za banke i kamate. 

I dok je obećano da će država pomoći hotelijerima, turističke agencije u Srbiji u velikom su 
problemu. Prema rečima Aleksandra Seničića, direktora Nacionalne asocijacije turističkih 
agencija Srbije, u inostranstvu je 90 odsto manje turista iz naše zemlje, nego ranije u istom 
periodu. Kako je ispričao na konferenciji "Turizam u regionu u godini koju je pojela korona", koju 
je organizovala "Kolor medija grup", to je i glavni razlog što su turističke agencije  u teškoj situaciji 
i zbog čega im je potrebna pomoć države. 

- Država je omogućila da se zamenska putovanja realizuju do kraja sledeće godine, ali naš najveći 
rizik je šta će se desiti sa njima ukoliko partner u inostranstvu propadne - upozorava Seničić. 

Za razliku od gradova u Srbiji, koji su maltene pusti i skoro i da nema turista, stranih naročito, 
turistički radnici u banjama i na planinama, u našoj zemlji, mogu da budu zadovoljni. Porasta 
broja turista na ovim destinacijama ima i zahvaljujući vaučerima  koje država daje, u vrednosti od 
5.000 dinara. Direktor Turističke organizacije Zlatibora, Vladimir Živanović, pohvalio se da je 
smeštaj tamo 95 odsto popunjen s 25.000 turista. 

Vojvodinu je za pola godine posetilo 111.000 turista, što je 54 odsto manje nego 2019. godine, ali 
je reč o ohrabrujućem rezultatu, rekla je u utorak direktorka Turističke organizacije Vojvodine 
Nataša Pavlović. 

Na panelu "Bolje u lavoru nego na moru", Pavlovićeva je ispriča da je u Subotici i Paliću zapažen 
porast stranih turista, a da je dobar rezultat u seoskom turizmu postigao Žabalj.  

KRAĆE PETKOM ZA DUŽI VIKEND? 

TURISTIČKA mesta u Srbiji imaju potencijal, a pomogla bi mera da se poslednjeg petka u mesecu 
radi kraće, do 11 sati, ili da bude neradan dan što bi turistima omogućilo  produženi vikend za 
putovanje, predložio je u utorak Ivan Trifunović, direktor Turističke organizacije Vrnjačke Banje. 
Prema njegovim rečima, Vrnjačka Banja je u julu imala 90 odsto posete u odnosu na isti period 
prošle godine, dok je pad stranaca za 90 odsto. 
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ИНТЕРВЈУ: Никола Алтипармаков, члан Фискалног савета 

Нема разлога за смањење пензија 

Уколико би се влада и Фискални савет договорили да се пензије убудуће усклађују 75 одсто с 
растом инфлације и 25 процената са зарадама, уместо садашњих 50 према 50, пензије би у 
наредној години уместо за четири биле веће око три одсто, каже у разговору за „Политику” 
Никола Алтипармаков из Фискалног савета. 

У последњем извештају о ефекту здравствене кризе Фискални савет, између 
осталог, сугерише влади да би требало да се иде с измењеном формулом за 
обрачун пензија и да швајцарска формула, уместо садашњих 50 према 50, буде 75 
према 25. Шта ће се догодити уколико се предлог ФС не прихвати? 

Важно је нагласити да тренутна криза није била узрок или повод за иницијативу о надоградњи 
швајцарске формуле – Фискални савет је ову иницијативу изнео још почетком 2019. године, 
када је започела јавна дебата о формули за усклађивање пензија. 

Сличну иницијативу за надоградњу швајцарске формуле исказала је и Влада Србије почетком 
ове године. Надограђена швајцарска формула би аутоматски пратила привредна кретања и 
омогућавала нешто вишу индексацију током периода привредног раста и нешто нижу 
индексацију током кризе. 

Наша идеја је, дакле, да усклађивање пензија аутоматски прати привредне трендове како би се 
обезбедили дугорочни кредибилитет и предвидивост пензијског система и елиминисала 
могућност, или потреба, да влада дискреционо утиче на усклађивање пензија – што је била 
пракса у претходној деценији. Притом, не ради се драстичним изменама. Конкретно, 
надограђена швајцарска формула би сугерисала усклађивање 75 одсто с инфлацијом и 25 
процената са зарадама, услед привредне кризе у овој години. 

За колики би проценат пензије биле веће уколико буде прихваћен предлог ФС, а 
колики би тај проценат био уколико би остало како је сада – 50 према 50? 

Према актуелним економским показатељима, постојећа швајцарска формула би значила 
повећање пензија од близу четири одсто за следећу годину, док би евентуално усвајање 
надограђене швајцарске формуле сугерисало повећање пензија од око три процента у 2021. 

Колико је у овом другом случају то више пара за исплату? 

Као што сам поменуо, разлике између надограђене и постојеће швајцарске формуле нису 
драстичне – надограђена швајцарска формула би омогућила уштеде у буџету од пет до шест 
милијарди динара у следећој години. Ради се о маргиналном износу који је мањи од 0,3 одсто 
укупног државног буџета. То показује да основна идеја надограђене швајцарске формуле нису 
буџетске уштеде, већ жеља да се успостави кредибилан и предвидив систем који не оставља 
простора за дискреционе интервенције. 

http://www.politika.rs/
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Препоручујете влади и да не понавља грешку и доноси уредбе, попут оне из 
времена економске кризе, о привременом умањењу пензија. 

Заправо, привремено умањење пензија није било резултат економске кризе већ нерационалног 
и неодрживог ванредног повећања пензија 2008. године. Да није било ток ванредног повећања, 
фискална консолидација је могла да се спроведе и без умањења пензија. Сада се налазимо у 
битно различитој ситуацији јер је 2014. године успешно спроведена пензијска реформа. Иако је 
било популистичких захтева да се ова реформа разводни, попут захтева за укидање или 
ублажавање пенала за превремено пензионисање, успели смо да истрајемо на њеном 
спровођењу. 

Као резултат, да не кажем награду, за ту истрајност сада смо ову економску кризу дочекали са 
стабилизованим пензијским системом и нема потребе да размишљамо о смањењу пензија, чак 
ни у случају продубљивања економске кризе. 

Да није короне швајцарска формула је требало до краја године да се унапреди како 
би се спречило даље обезвређивање пензија. 

Овде морам да вас исправим и да нагласим да постојећа швајцарска формула, сама по себи, 
спречава обезвређивање пензија које се у потпуности усклађују с инфлацијом и још додатно са 
50 одсто реалног раста зарада како би делимично пратиле стандард радника и испуњавале 
своју улогу међугенерацијске солидарности. 

Унапређење швајцарске формуле не би, дакле, значило ни повећање ни смањење пензија, већ 
би се повећао степен међугенерацијске солидарности и омогућило да пензије ближе прате 
стандард радника – да нешто брже расту у добрим временима и нешто спорије у кризним 
временима. 

У праву сте да је влада изашла с овом иницијативом почетком године, када смо сви очекивали 
високе стопе привредног раста и када би надограђена швајцарска формула значила веће 
повећање пензија од „обичне” швајцарске формуле. 

Али, смисао међугенерацијске солидарности је управо да она мора важити и у добрим и у 
лошим временима. Зато је Фискални савет и позвао владу да остане доследна својим 
плановима за надоградњу швајцарске формуле, без обзира на постојећу економску кризу. 
Наиме, управо се током криза показује и изграђује кредибилитет сваког система, нарочито 
пензијских система међугенерацијске солидарности. 

 

За излазак из кризе изазване короном кључна солидарност и сарадња 

Извор: Tanjug 
     

БЕОГРАД: Солидарност, сарадња, поверење, међусобна подршка, као и доношење 
правовремених одлука влада земаља, показаће се као најважнији фактор за "најбезболнији" 
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излазак из здравствене, економске, али и социјалне кризе изазване вирусом ковид-19, речено 
је на данашњој онлајн конференцији посвећеној улози кризног менаџмента у доба пандемије. 

 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић рекао је да се 
кризни менаџмент у јеку епидемије у Србији огледао кроз два угла, први који чини председник 
Александар Вучић, а други који је усмерен на српску владу. 
  
"Сам председник је као лидер стао испред свих и донео важне одлуке које су се показале као 
превентива и важан фактор да спасимо животе и да спасимо нашу економију. И раније улагање 
у наше здравство је омогућило да здравство буде спремно и спаси животе људима", поручио је 
Ðорђевић. 
  
Министар наводи и да је његов ресор десет дана пре увођења ванредног стања у целој земљи, 
увео "ванредно стање" у установама социјалне заштите, у којима су биле забрањене посете, 
додајући да је било проблема, али и да сматра да је држава учинила све да ублажи промене које 
пандемија доноси. 
  
"Тржиште рада је било прво што је дошло на удар.. Било је назнака и да ће одређени број људи 
добити отказе, али и цифре говоре да смо од 27. фебруара до 15. маја завршили са 6.988 више 
запослених након ванредног стања", указао је Ђорђевић. 
  
Подвукао је и да тај податак говори да је земља успела да заустави последице огромних 
размера на економију, истичући да доношење правих мера у току ванредног стања могу дати 
повољне резултате. 
  
Министар је навео и да тренутно постоји за 13.550 више основаних привредних субјеката, него 
што их је било пре пандемије, као и да су успели да се одрже инфраструктурни пројекти, те да 
се ублажи "удар" на сектор здравства и социјалне заштите. 
  
"Србија је предузела мере које су допринеле да се помогне малим и средњим предузећима 
највише, 1.600.055 запослених су добили помоћ државе, у прва три месеца то је била 
минимална зарада, а у два месеца после тога, било је 60 одсто зараде и они су на неки начин 
добили подстицај", навео је. 
  
Према Ђорђевићем речима, Влада Србије неће стати ни после епидемије и жели да покаже 
грађанима "да то није била само козметичка помоћ", већ нешто што је добро анализирано. 
  
"Пратићемо шта се дешава у економији, на тржишту рада и у складу са тим ћемо да улажемо и 
даље. Србија је до сада уложила 5,8 милијарди евра, што је 12 одсто нашег укупног БДП на 
годишњем нивоу", рекао је министар. 
  
Удруженост земаља и њихова међусекторска сарадња су међу најважнијим ставкама за бржи 
опоравак од последица епидемије, сложни су представници Северне Македоније, Федерације 
Босне и Херцеговине и Словеније, који су на конференцији поручили да су капацитети земаља 
из региона велики и да, уз солидарност, могу бити кључни за превазилажење кризе. 
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Међународна онлајн конференција имала је за циљ да искаже размену мишљења и искустава 
земаља у региону у погледу решавања проблема изазваних пандемијом ковида-19, које су пре 
свега утицале на економску сферу. 
  
Учесници су се сложилии и да региону недостаје више интеграције, али и да је солидарност у 
региону у јеку епидемије показана много више него што је то учињено од стране и у склопу 
саме Европске уније. 

Следеће недеље почињу преговори о висини минималца 

Извор: Tanjug 
     

БЕОГРАД: Социјални партнери требало би од почетка наредне недеље да почну конкретније 
преговоре о висини минималца за наредну годину, а у среду, 19. августа биће одржан колегијум 
Социјално-економског савета чија ће једна од тема бити управо минимална цена рада, рекао је 
Танјугу председавајући СЕС-а и председник УГС "Независност" Зоран Стојиљковић. 

Он је додао да је овог пута одговорност синдиката и послодавца већа имајући у виду контекст 
целокупне ситуације-да је влада у техничком мандату и да су економске околности веома 
сложене због кризе изазване пандемијом корона вируса. 

Подсећа да је законски рок за доношење одлуке о висини минималца у 2021. години 15. 
септембар и да ако се социјални партнери око тога не договоре у предвиђеном року, коначну 
одлуку доноси Влада Србије. 

"Влада још увек није формирана, ситуација је компликована и самим тим тражи већу 
преговарачку дисципилну и склоност ка дијалогу", каже Стојиљковић. 

Он наводи да ће се са пуном пажњом почети преговори и да је неоходно да се минималац 
повећа како би, ако не ове, онда следеће године достигао висину минималне потрошачке корпе 
у Србији. 

"Требало би, међутим разумети и захтеве послодаваца за умањење трошкова пословања јер 
њима сада нарочито није једноставно имајући у виду све економске околности", рекао је 
Стојиљковић. 

Синдикати су става да треба изједначити минималну цену рада са минималном потрошацком 
корпом која износи 37.500 динара, док је свега 15 одсто послодаваца, који су учествовали у 
истраживању Уније послодаваца Србије, спремно да прихвати повећање. 

У Савезу самосталних синдиката Србије прошле недеље Танјугу су рекли да неће пристати на то 
да минималац у наредној години буде испод износа минималне потрошачке корпе. 

"Са тим предлогом ћемо наступити у овогодишњим преговорима, иако неће бити лако 
усагласити очекивања", рекао је потпредседник С С С С Душко Вуковић. 
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Последње истраживање Уније послодаваца Србије показало је да се чак 85 одсто привредника 
противи повећању минималне цене рада у идућој години, док је свега 15 одсто спремно да 
прихвати повећање, али уз значајно смањење трошкова пословања предузећа. 

Унија је истраживање спровела крајем јула, а такав став привреде битно се разликује у односу 
на прошлу годину, када је за 46 одсто анкетираних повећање минималца било прихватлијво. 

Та разллика је како објашњавају, резултат погоршаних услова пословања због кризе изазване 
пандемијом Ковид-19. 

Решење овакве ситуације послодавци виде у умањењу трошкова пословања, кроз 
пропорционално умањење пореза и доприноса, повећање неопорезивог дела зараде и смањење 
фискалних и парафискалних намета. 

На тај начин могућ је одрживи раст зарада у приватном сектору, који не би ишао на терет 
предузећа и уз умањење њихове конкурентности, истичу. 

Од 1. јануара ове године цена рада у Србији износи 30.022 динара, односно 172,54 динара (нето) 
по радном сату, што је за 11,1 одсто више него што је минималац износио у 2019. години (27.022 
динара). 

Процењује се да око 350.000 радника у Србији прима минималац. 

Чадеж: Следеће недеље стартује програм „Моја прва плата“ 

Извор: Tanjug 
     

ПОЖЕГА: Председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж најавио је да следеће недеље 
стартује програм „Моја прва плата“, који реализује Влада Србије у сарадњи с комором, а 
„Сирогојно“ ће бити једна од првих компанија која ће отворити своја врата младим 
незапосленим средњошколцима и факултетски образованим људима. 

Раде Љубојевић, власник и генерални директор компаније „Сирогојно“, чију је фабрику у 
Рупељеву код Пожеге Чадеж данас посетио, каже да је реч о програму који ће подржати и 
привреда. 

Уз помоћ државе, у виду плате за те младе људе, послодавци ће, истиче, добити могућност да 
их упознају, обуче и изаберу најбоље међу њима, а незапослени ће стећи своје прво радно 
искуство и шансу да добију посао. 

Компанија ''Сирогојно'' је од марта, у време пандемије, запослила 25 нових радника, има 
стално отворен конкурс и убудуће, развијајући свој бизнис, повећаваће број запослених. 
Искористићемо и шансу да кроз програм ''Моја прва плата'' дођемо до квалитетних младих 
људи, рекао је Љубојевић и позвао колеге привреднике да се придруже. 

Посебно је нагласио подршку Привредне коморе Србије која је у протеклим месецима, током 
пандемије, била велики ослонац фирмама и предузетницима у савладавању и решавању 
проблема с којима су се суочавали у свакодневном пословању. 
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И они који су можда раније били неповерљиви, сада су се уверили у вредност коморе као 
пословне асоцијације и значај помоћи коју нам је пружила у најтежим околностима, додао је 
Љубојевић. 

Председник ПКС Марко Чадеж је рекао да комора учествовала у креирању и да ће активно 
радити и на реализацији програма „Моја прва плата“, уверена да ће допринети смањењу 
незапослености младих, помоћи компанијама да дођу до кадрова какви су им потребни, и 
незапосленима да, уз буџетску подршку од 20, односно 24 хиљаде динара за прву плату, уђу у 
компаније, почну да пишу свој ЦВ и стекну прво искуство, чији недостак је био и једна од 
препрека за запослење. 

Сви приликом запошљавања, додао је, траже раднике са искуством а ово је једини начин да 
млади стекну то искуство. 

Компанија ''Сирогојно'' једно је од најбољих места у којима млад човек може почети своју 
каријеру. Јер, ово је једна од наших најуспешнијих компанија, најбољих у производњи 
смрзнутог и сушеног воћа, присутна на тржиштима више од 40 земаља света, фирма која је од 
јануара до краја јула извезла производе вредне 22 милиона евра, забележила 35 одсто већи 
извозни учинак него прошле године, радила пуним капацитетом и запошљавала нове раднике, 
истакао је Чадеж. 

 

Preporuke poslodavcima u Srbiji da poštuju principe ekonomskog 
osnaživanja žena 
 
 
AUTOR: 
Beta 

Izvor: Shutterstock 

Koordinaciono telo Srbije za rodnu ravnopravnost objavilo je da je poslodavcima 
upućena lista preporuka da bi ekonomske principe osnaživanja žena koje propisuju 
Ujedinjene nacije, poštovali i tokom krize izazvane pendemijom. 

Preporuke su upućene Privrednoj komori Srbije, NALED-u, Američkoj privrednoj komori, Savetu 
stranih investitora, Srpskoj asocijaciji menadžera i Ministarstvu privrede Srbije. 

Žene su u "prvim linijama borbe sa korona virusom, jer su većinski zaposlene u zdravstvenom i 
socijalnom sektoru, trgovinskim lancima, poslovima nege i brige o domaćinstvu i članovima 
porodice", što ih stavlja u nepovoljniji i osetljiviji položaj, ukazala je predsednica Koordinacionog tela 
za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović. 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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"Zato smo, uz podršku Delegacije EU u Srbiji, Ambasade Velike Britanije i organizacije 'UN Women' 
uputili preporuke poslodavcima da u svoje poslovanje uključe aktivnosti koje će uticati na smanjenje 
rodnog jaza", rekla je ona. 

Te aktivnosti odnose se i na fleksibilnost radnog vremena, očuvanje radnih mesta, podršku ženama 
koje su žrtve nasilja, usmeravanje donacija organizacijama koje pružaju pomoć ugroženim 
kategorijama žena. 

Mihajlović je istakla da postoji pozitivan odziv na ovu inicijativu, izmedju ostalog Srpske asocijacija 
menadžera, koja okuplja više od 400 menadžera firmi sa više od 70.000 zaposlenih. 
 

 

 

Sindikat: Prosvetarima obezbediti maske i dovoljan broj PCR testova 
 
Sindikat zaposlenih u beogradskim gimnazijama – Forum beogradskih gimnazija, 
saopštio je danas da je uz  nastavu u školama u novoj školskoj godini izvesno da će 
nastavniĉka profesija u narednim danima postati najriziĉnija u pogledu oboljevanja od 
korona virusa. 
 
Piše: Beta 
     

„Dok su lekari koji rade sa pacijentima opremljeni zaštitnom opremom, nastavnici će u učionice 
ulaziti goloruki suočavajući se sa velikim rizikom od zaraze. Suočeni sa ovakvom odlukom nadležnih, 
a zabrinuti za zdravlje naših kolega, Forum očekuje od nadležnih da se svim prosvetnim radnicima 
obezbede neohodni, uslovi za rad“, navodi se u saopštenju. 

U neophodne uslove za rad u vreme epidemije korona virusa ovaj sindikat je ubrojao nabavku po dve 
medicinske maske za svaki nastavni dan po zaposlenom, dovoljan broj PCR testova i prednost u 
testiranju za sve zaposlene u prosveti kod kojih se pojave simptomi korona virusa, kao i obezbeĎivanje 
prioriteta za vakcinisanje protiv sezonskog gripa. 

Sindikat je od Ministarstva prosvete zatražio i da se zaposlenima, starijim od 60 godina, kao i sa 
hroničnim oboljenjem ili članom domaćinstva koji ima hronično oboljenje, omogući rad od kuće, ili 
ukoliko nije moguće odsustvo s posla uz naknadu 65 odsto od plate, ukoliko se tako izjasne. 

Zatraženo je i da se zaposlenima koji obole od kovida-19  tokom lečenja i kasnije, tokom rehabilitacije, 
garantuje naknada u visini 100 odsto od zarade, kao i da se obezbedi posebna aplikacija za brzu 
prijavu odgovornih u ustanovama koja ne budu poštovala propisane mere za zaštitu od širenja zaraze, 
kao i njihovo hitno sankcionisanje. 
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Forum je upozorio da ukoliko se ove tražene mere ne sprovedu „Srbiju očekuje potpuni kolaps 
školstva jer ako nastavnici počnu masovno da oboljevaju biće bespredmetno postavljti pitanje nastave 
na daljinu ili nastave uživo jer ni jednu ni drugu neće imati ko da drži“. 

 

 


