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Швајцарска формула није донета да би се пензије смањивале 

Пензионери инсистирају да се у закон унесе члан по коме њихова примања не 
смеју да буду испод 50 одсто просечне зараде, а ако до тога дође, да се ванредно 
усклађују 

Иако би потврда да нема разлога да се пензије смањују чак ни у случају продубљивања 
економске кризе, како је пре два дана из Фискалног савета речено нашем листу, требало да 
обрадује 1,7 милиона пензионера у Србији, они су се нашли у чуду што се уопште помиње 
смањење њихових примања. 

Свесни су, кажу у савезима пензионера Србије и Војводине, последица пандемија вируса 
корона на привреду и раст БДП-а, али сматрају да не треба да буду на листи оних на које 
држава у овом часу рачуна да на њима може да уштеди јер су највећи терет претходне 
економске кризе управо они и поднели тиме што је за велики број њих пензија била и остала 
умањена. 

Милан Ненадић, председник Савеза пензионера Србије, каже да иницијатива Фискалног савета 
из 2019. да се пензије усклађују 75 одсто с растом инфлације и само 25 с растом зарада 
искључиво значи даље обезвређивање пензија, а садашњи просек је 27.775 динара. 

– У разговору с пензионерима на локалу схватили смо да они очекују да се садашња швајцарска 
формула која подразумева усклађивање 50 процената с растом зарада и исто толико с растом 
инфлације побољша и унапреди како је и обећано пре короне, а не да се уназађује, тиме што ће 
њихова примања у мањој мери пратити раст зарада – категоричан је Ненадић. 

Швајцарска формула је, истиче, донета да би се пензионери повратили од умањених и 
замрзнутих пензија током пет година, те једино што сада очекују јесте да се у закон унесе и 
члан који ће прописати да пензије не смеју да падају испод 50 одсто од просечне зараде. А 
уколико се то догоди, да се аутоматски ванредно усклађују. 

– У овом часу учешће просечне пензије у просечној заради је око 47 одсто, а уколико би се 
ишло на измену формуле 75 према 25, то учешће би додатно пало на око 44 одсто. Дакле, 
пензије би још више заостајале за платама – истиче наш саговорник. 

Он објашњава да би с предложеном изменом усклађивање по основу инфлације раст пензија 
био већи за око два одсто, а с друге стране, у појединим гранама је забележен раст зараде од 
седам до 10 одсто, што би пензије требало да испрате усклађивањем с 50 одсто, а не само с 25 
процената. 

Осим тога наглашавати у овом часу, истиче, да се Фонд ПИО заснива на генерацијској 
солидарности није примерено јер пензије су зарађено и лично право сваког појединца који је 
током радног века уплаћивао доприносе у касу фонда. 

http://www.politika.rs/
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– Уколико би морало због евентуалног мањка у буџету до кога је довела пандемија да се у овом 
часу иде на неку измену формуле, то би једино могло да буде да се у неком члану наведе да се 
2021. година изузима из обавезе ванредног усклађивања пензија када падну испод 50 одсто 
просечне зараде. Иначе, све друго би у великој мери обезвредило пензије – истиче он. 

Проф. др Андрија Савић, председник Савеза пензионера Србије, слаже се са свим овим 
наводима и додаје да пензије никако не треба дирати, нити мењати формулу, поготово ако се 
зна да велики број пензионера није обештећен ни после четири године од смањења пензија по 
основу Уредбе о привременом умањењу, коју је влада донела током економске кризе. 

Статистика Фонда ПИО, каже Савић, више говори од било чега да су пензије скромне. Просек 
јануар–јун ове године је 27.775 динара за највећи број најстаријих. 

Овог часа до 10.000 динара пензију прима 103.468, од 10.000 до 15.000 – 226.515 пензионера, 
од 15.000 до 20.000 – 319.585, а од 20.000 до 25.000 динара – 239.224 динара. 

Највишу пензију од 100.000 и више хиљада динара прима 4.144 пензионера, а између 90.000 и 
100.000 – 6.693 њих. Ту не треба заборавити и на најниже пољопривредне пензије које износе 
11.881 динар, а прима их 123.330 пензионера у Србији. 

Млади у Србији – незапослени самци са жељом да емигрирају 

У поређењу са претходним годинама, број оних који имају негативну реакцију на 
ЕУ порастао је са 28 на 41 одсто, показало је истраживање Кровне организације 
младих 

Више од 60 процената младића и девојака од 15 до 30 година у Србији нема никаква примања, 
две трећине живи код родитеља, чак 87 одсто младих није у браку, а највећи број њих не ради 
посао за који су се школовали. Зато и не треба да чуди податак да свака друга млада особа у 
Србији планира да се одсели из земље, а највећи број њих своју будућност види у земљама 
западне Европе, показало је најновије истраживање Кровне организације младих Србије под 
називом „Алтернативни извештај о положају и потребама младих у Србији”. 

Студија која је урађена на репрезентативном узорку од 1.219 младих, старости од 15 до 30 
година, на целој територији Србије и која ће јавности бити презентована данас, на 
Међународни дан младих, такође показује да су незапосленост, систем вредности, корупција и 
безнађе главни проблеми генерације на раскршћу детињства и младости. 

Забрињава висока стопа незапослености младих: чак 63 одсто нема никакве приходе, сваки 
четврти има зараду мању од просечне, а тек сваки десети зарађује више од просечне плате у 
Србији, истиче у разговору за „Политику” Стефан Ђорђевић, представник Кровне организације 
младих Србије, која већ четврту годину заредом објављује алтернативни извештај о положају и 
потребама младих у нашој земљи. 

– Званични подаци Националне службе за запошљавање сведоче да су у мају 104.702 младе 
особе биле без посла, што значи да млади чине петину незапослених у Србији. Иако званична 
статистика бележи пад од девет одсто незапослених у односу на 2019. годину, не треба 
заборавити да је велики број њих емигрирао из Србије. Обесхрабрује и податак да је трећина 
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оних са факултетским дипломама без посла. До радне књижице најчешће долазе млади који су 
завршили средњу стручну школу. Мада се највећи број младих ове старосне доби налази у 
процесу школовања, ови подаци су ипак забрињавајући, јер ниске зараде или њихово одсуство 
утичу на осамостаљивање од родитеља. Због тога не чуди податак да је свега 12 одсто младих у 
браку, 87 одсто још није стало на луди камен, а мање од једног процента њих је разведено или 
је изгубило брачног друга – наводи Стефан Ђорђевић. 

Наш саговорник додаје да чак 62 одсто младих не ради у струци, што довољно говори о 
неусклађености тржишта рада са образовним системом и лошој професионалној оријентацији. 
Свака четврта млада особа сматра да на тржишту рада не постоји потреба за њиховим знањем и 
дипломом, а највећи број њих спреман је да се одрекне својих професионалних снова и 
преквалификује се како би дошао до своје корице хлеба. 

– Истражујући вредности младих дошли смо до податка да мање од половине њих верује да је 
демократија најбољи облик владавине, па не чуди што чак 56 одсто младих сматра да је Србији 
потребан јак вођа и лидер, кога ће народ следити. Расте и евроскептицизам. У поређењу са 
претходним годинама, број младих који има негативну реакцију на Европску унију порастао је 
са 28 на 41 одсто, а број младих који позитивно гледа на ЕУ опао је са четвртине на петину. 
Свега трећина младих подржава улазак Србије у породицу европских народа, петина је 
неопредељена, а 46 одсто је против ЕУ. Млади у Србији доминантно мисле да Србија треба 
више да се ослања на Русију у спољној политици, а расте број оних који верују да у Кини треба 
да тражимо политичке савезнике – наводи наш саговорник. 

Према овом истраживању, готово две трећине је против уласка у НАТО, а највише младих 
сматра да би Србија требало да ради на повлачењу признања Косова, затим на помирењу Срба 
и Албанаца, а да питање Косова остави за касније. Такође, свака пета млада особа  сматра да 
Србија треба да призна Косово, али са измењеним границама тако да већина српског 
становништва остане у Србији. 

Подаци о политичком активизму младих говоре да на изборе редовно излази 40 одсто младих, 
повремено гласа трећина, а сваки трећи никад не остварује своје бирачко право. Млади из 
Београда редовније гласају, а девојке су те које чешће излазе на изборе. Чак 86 одсто младих 
каже да није члан ниједне странке, партијску књижицу има свега седам одсто њих, два 
процента је некада било у странци, док четири одсто њих размишља о учлањењу. 

– У актуелном сазиву Народне скупштине, који је конституисан након републичких избора 21. 
јуна, налази се 28 посланика млађих од 30 година, највише у последње две деценије – 
напомиње Ђорђевић. 

Ова студија показује и да се највећи број младих, чак 98 одсто њих, о свету око себе информише 
преко телефона, односно преко информативних портала и друштвених мрежа. Не свакодневно, 
већ повремено. Више од 90 одсто младих има профил на „Фејсбуку” и „Инстаграму”, трећина 
користи „Твитер”, четвртина „Тикток”, а петина „Линкедин”. Највећи број њих комуницира 
преко директних порука на „Инстаграму”, а потом преко „Вајбера”, „Фејсбук месинџера” и 
„Ватсапа. 
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Samostalni sindikat Petrohemije od sutra štrajkuje 
 
Samostalni sindikat HIP Petrohemije iz Pančeva najavio je danas da će narednih deset 
dana svakodnevno organizovati štrajk upozorenja u trajanju od po jednog sata sa 
zahtevom za povećanja zarada. 
 
Piše: Beta 

U saopštenju tog sindikata je navedeno da zarade u Petrohemiji nisu povećavane 11 godina, a da su od 
poslovodstva dobili odgovor da nema mogućnosti da im se ispuni zahtev dok se ne formira nova vlada 
Srbije. 

Štrajkovi upozorenja će se održavati u krugu fabrike, po propisima koji se odnose na organizovanje 
skupova u vreme pandemije korona virusa. 

Po uredbi Kriznog štaba Grada Pančeva dozvoljeno je okupljanje najviše petoro ljudi uz 
poštovanje svih mera zaštite. 

Predsednik Srbije najavio "dobre vesti" za ugostitelje 

Da li će država usvojiti paket pomoći turističkom sektoru? 
 
„Uskoro ćemo imati još dobrih vesti, posebno za ugostitelje i turističke radnike u 
gradovima Srbije“, objavio je prekjuče predsednik Srbije Aleksandar Vučić na svom 
Instagram profilu. 
 
Piše: M. Obradović 
     

Da li ovo znači da će turistički sektor, a pre svega hotelijeri u gradovima koji još od marta traže 
sektorsku pomoć države kao najpogoĎenija oblast privrede videćemo već ovih dana. 

Hotelijeri i restorateri su još pre mesec dana tražili da im se po ugledu na neke druge zemlje umanji 
PDV (tzv. kovid PDV) od svega par procenata, da se umanje parafiskalni nameti ili ubrza odobravanje 
kredita za likvidnost kod Fonda za razvoj. 

Neki od hotelijera ističu i da mnoge od njih čekaju razgovori sa bankama oko reprograma 
investicionih kredita, jer nikakvih prihoda skoro da nemaju, a u tome bi im značila i pomoć države. 

NajpogoĎeniji u ugostiteljskom sektoru su gradski hoteli, u Beogradu, Nišu, Novom Sadu pre svega 
jer su oni bili i nosioci turističkih poseta stranaca. 

Otud najava koja se odnosi na turističke radnike u gradovima Srbije. 

Prema podacima Zavoda za statistiku u junu je bilo manje stranih turista u Srbiji u odnosu na isti 
mesec prošle godine za čak 84,8 odsto. S druge strane, domaćih turista je manje za svega 17,2 odsto. 
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Ukupno je za 52 odsto manje turista nego u junu prošle godine i 43,3 odsto manje noćenja. 

Ono što statistika ne pokazuje je i da smanjenje stranih i platežno sposobnijih turista znači i manju 
potrošnju po danu, odnosno manje prihode za turističke centre. 

U junu je broj noćenja po gradovima bio izmeĎu petine i četvrtine u odnosu na prošlu godinu, dok je u 
banjama broj noćenja bio na 80 odsto, a na planinama 77,6 odsto prošle godine. 

Ukupno za šest meseci noćenja u banjama su na 59 odsto prošle godine, dok je na planinama oko 72 
odsto. S druge strane, u gradovima je za prvu polovinu godine oko 60 odsto manje noćenja. 

Neretko se u javnosti ili na društvenim mrežama domaći turisti žale da ne mogu da naĎu smeštaj, 
posebno za vikend putovanja. 

Zaista na nekim destinacijama je u letnjim mesecima broj turista čak i veći nego prošle godine. 

Recimo banja Palić je zabeležila 20 odsto, a Vranjska Banja čak 30 odsto više noćenja u junu ove nego 
u junu prošle godine. 

TakoĎe, više noćenja je imala i Stara planina. 

Blizu prošlogodišnje posete bila je Sokobanja, dok su solidno radili i Zlatibor i Vrnjačka Banja sa 89, 
odnosno 85 odsto prošlogodišnjih kapaciteta. 

Navalu domaćih turista koji nisu mogli da odu na more u nekim mestima su ugostitelji i hotelijeri 
iskoristili za povećanje cena. 

Turistički forumi su prepuni žalbi na udvostručene ili čak utrostručene cene smeštaja. 

Turistički radnici ističu da su to uglavnom pojedinačni slučajevi i kategorija koja prethodnih godina 
nije imala puno posla, a sada se našla odjednom na meti turista. 

Radi se vikendicama, apartmanima u nekim izolovanim mestima koji inače slabo rade, a sada su 
odjednom popularni. 

Ipak, prema statističkim podacima za jul, cena prenoćišta je na nivou jula prošle godine, a hrana i piće 
su poskupeli za 3,7 odsto. 

Pre dve nedelje ministar turizma Rasim Ljajić istakao je i da će se mere koje se spremaju odnositi i na 
turističke agencije. 

Saša Zarić, vlasnik agencije Ponte, kaže da ne zna kakve će biti mere, osim što je produžena isplata 
plata, 60 odsto minimalca na još dva meseca. 

„Dosadašnjim merama su poistovetili sve branše, a kriza nikako nije pogodila sve isto. Mi zajedno sa 
hotelijerima i to gradskih hotela smo najviše ugroženi. S druge strane neka odmarališta, u banjama i 
planinama su dosta digli cene. Čujemo da se ljudi žale da su i trostruko povećane. Mi konkretno 
nismo uzeli ni prvu pomoć države, već smo se fokusirali da prodamo što više, Turske i Egipta i da 
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smanjimo troškove što je više moguće. Radimo dovoljno da isplatimo plate, a možda sakupimo nešto i 
da preguramo zimu. Sigurno ćemo opstati“, poručuje Zarić. 

On ne očekuje previše posla ni na jesen jer je to sezona tzv. siti brejkova, odnosno poseta evropskim 
gradovima, a druge države će biti zatvorene, a i ako ne budu, pitanje je da li će se ljudi odlučivati na 
takve aranžmane. 

Kako su komšije pomogle turizmu 

U Crnoj Gori je pre nekoliko dana izglasan treći paket mera pomoći vredan 1,2 milijarde evra. On se u 
dobrom delu odnosi na turistički sektor. PDV na uslužne delatnosti je smanjen sa 21 na sedam odsto, 
a država je izdvojila 16 miliona evra za subvencionisanje plata u turizmu i privredi. TakoĎe firme iz 
turizma i ugostiteljstva imaju pravo na povoljnije kredite kod Investiciono razvojnog fonda. Tu su i 
dve opšte mere, najsiromašnijima je podeljeno po 200 evra, a najniže penzije povećane za 12 odsto. 
Pomoć je i te kako potrebna budući da su procene da je u Crnoj Gori u julu za 92 odsto manje turista 
nego prošle godine. 

Deo mera ima i dugoročni karakter, pa će 131,7 miliona evra biti odvojeno za investicije za završetak 
postojećih objekata, rekonstrukciju i izgradnju novih, diverzifikaciju turističkog proizvoda i avio-
dostupnost u naredne četiri godine. 

U Hrvatskoj pored opštih mera koje važe za celu privredu, poput zastoja u otplati kredita turistički 
sektor je dobio nekoliko stimulansa. Oni koji pružaju ugostiteljske usluge i izdaju krevete u 
domaćistvu ili poljoprivrednom imanju osloboĎeni su plaćanja turističke takse. Oni koji su zakupili 
državnu zemlju za kampove osloboĎeni su plaćanja promenljivog dela koncesione naknade za 2019. 
godinu, a plaćanje naknade za 2020. je odloženo. 

HBOR (državna banka za obnovu i razvoj) daje kredite sa subvencionisanim kamatnim stopama. Prve 
tri godine kamatna stopa je nula, a naredne dve 1,5 odsto. TakoĎe je donet niz mera i olakšica u smislu 
da su produženi rokovi zakategorizacije i licenciranja, a inspektori neće pisati prekršajne kazne. 

 

„Program Moja prva plata startuje iduće sedmice, Sirogojno otvara vrata 
nezaposlenima“ 
 
Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež najavio je danas da će program 
„Moja prva plata“, koji će realizovati Vlada Srbije u saradnji sa komorom, startovati 
sledeće nedelje i da će „Sirogojno“ biti jedna od prvih kompanija koja će otvoriti vrata 
svoje fabrike mladim nezaposlenim srednjoškolcima i fakultetski obrazovanim 
ljudima. 
 
Piše: Beta 

Vlasnik i generalni direktor kompanije „Sirogojno“ čiju fabriku je u Rupeljevu kod Požege Čadež 
danas posetio, Rade Ljubojević, ocenio je da je reč o programu koji će podržati i privreda jer će uz 
pomoć države u vidu plate za te mlade ljude, poslodavci dobiti mogućnost da ih upoznaju, obuče i 
izaberu medju njima najbolje, ali i nezaposleni koji će tako steći svoje prvo radno iskustvo i šansu da 
dobiju posao. 
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„Кompanija „Sirogojno‟ je od marta, u vreme pandemije, zaposlila 25 novih radnika, ima stalno 
otvoren konkurs i ubuduće, razvijajući svoj biznis, povećavaće broj zaposlenih. Iskoristićemo i šansu 
da kroz program „Moja prva plata‟ dodjemo do kvalitetnih mladih ljudi“, rekao je Ljubojević i pozvao 
kolege privrednike da se pridruže. 

Ljubojević je pohvalio podršku Privredne komore Srbije koja je u proteklim mesecima, tokom 
pandemije, bila veliki oslonac firmama i preduzetnicima u savladavanju i rešavanju problema s 
kojima su se suočavali u svakodnevnom poslovanju. 

„I oni koji su možda ranije bili nepoverljivi, sada su se uverili u vrednost komore kao poslovne 
asocijacije i značaj pomoći koju nam je pružila u najtežim okolnostima“, rekao je Ljubojević. 

Privredna komora, po rečima Čadeža, učestvovala je u kreiranju i aktivno će raditi i na realizaciji 
programa „Moja prva plata“, uverena da će doprineti smanjenju nezaposlenosti mladih, pomoći 
kompanijama da dodju do kadrova kakvi su im potrebni, i nezaposlenima da, uz budžetsku podršku 
od 20, odnosno 24 hiljade dinara za prvu platu, udju u kompanije, počnu da pišu svoj CV i steknu 
prvo iskustvo, čiji nedostak je bio i jedna od prepreka za zaposlenje. 

„Кompanija „Sirogojno‟ jedno je od najboljih mesta u kojima mlad čovek može početi svoju karijeru. 
Jer, ovo je jedna od naših najuspešnijih kompanija, najboljih u proizvodnji smrznutog i sušenog voća, 
prisutna na tržištima više od 40 zemalja sveta, firma koja je od januara do kraja jula izvezla proizvode 
vredne 22 miliona evra, zabeležila 35 odsto veći izvozni učinak nego prošle godine, radila punim 
kapacitetom i zapošljavala nove radnike“, istakao je Čadež. 

KOMS: Zabrinjavajući položaj mladih u Srbiji 
 
Položaj mladih u Srbiji je u najmanju ruku zabrinjavajući, izjavio je danas predsednik 
Upravnog odbora Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS) Samedin Rovčanin na 
predstavljanju istraživanja o položaju mladih, a povodom MeĎunarodnog dana mladih. 
 
Piše: FoNet 
     

On je ukazao da se loš položaj mladih u Srbiji beleži i pored razvijenog institucionalnog okvira za 
pitanja mladih. 

Jedan od autora istraživanja Boban Stojanović naglasio je da je istraživanje raĎeno od maja do juna 
ove godine, na uzorku od 1.219 ispitanika uzrasta od 15 do 30 godina. 

On je konstatovao da 63,6 odsto mladih iz ovog istraživanja živi u porodičnom stanu, a da manje od 
10 odsto ima svoj stan. 

TakoĎe je konstatovano da 63,5 odsto mladih iz ovog istraživanja ne zaraĎuje, a da samo 4,8 odsto 
ima platu veću od 80 hiljada dinara. 

Generalni sekretar KOMS Stefan ĐorĎević upozorio je da je samo 0,09 odsto budžeta Srbije 
namenjeno za mlade, a da 34 odsto opština u Srbiji uopšte ne izdvaja sredstva za mlade. 
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Istraživanje je pokazalo da čak 77 odsto mladih u Srbiji smatra da izbori nisu bili fer, dok 76 odsto 
mladih ne veruje političarima. 

Kako je istaknuto, ohrabruje podatak da je ove godine u parlamentu 28 mladih poslanika, što je 
znatno veći broj u odnosu na prethodne sazive. 

Interesantno je da nijedna institucija u ovom istraživanju nema veću ocenu od tri, iako i dalje najviše 
ocene imaju vojska i crkva. 

Nosioci političkih funkcija – ministri, predsednici Vlade, Skupštine i Republike imaju najslabije 
ocene. 

Od ličnosti samo patrijarh Irinej ima ocenu iznad 2 u ovom istraživanju. 

Kada se govori o Evropskoj Uniji, 46 odsto ispitanika ne podržava ulazak Srbije u EU, dok se za ulazak 
u EU zalaže 33 mladih ispitanika. 

Prema ovom istraživanju, Srbija bi u spoljnoj politici trebalo da se okrene Rusiji što smatra 30 odsto 
mladih, Evropskoj uniji smatra 21 odsto njih, Kini 13 odsto, a SAD samo 2 odsto. 

Ulazak Srbije i bilo kakvu saradnju sa NATO ne podržava 59 odsto ispitanika, dok ulazak u ovaj vojni 
pakt podržava samo 6 odsto ispitanika. 

Prema zvaničnim statističkim podacima, u Srbiji je nezaposleno oko 104.000 mladih, što je oko 20 
odsto nezaposlenih, i to je smanjenje u odnosu na prethodne godine, iako je konstatovano da veliki 
broj mladih ljudi nije na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, a jedan broj mladih svake 
godine ode iz zemlje. 

Prema ovom istraživanju, 53 odsto ispitanika bi otišlo u inostranstvo, i to pre svega iz ekonomskih 
razloga, što je smanjenje u odnosu na neke prethodne godine. 

U KOMS ovaj pad objašnjavanju uticajem pandemije korona virusa na putovanja i mogućnosti 
zapošljavanja u inostranstvu. 

ĐorĎević: Cilj je da mladi ostanu u Srbiji 
 
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran ĐorĎević čestitao je 
danas MeĎunarodni dan mladih i poručio da Vlada Srbije vodi odgovornu politiku čiji 
je cilj da se kontinuirano i sisrematski ulaže u unapreĎenje položaja mladih. 
 
Piše: FoNet 
     

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva, ĐorĎević je istakao da je cilj da Srbija zadrži mlade, 
obrazovane, talentovane i vredne ljude i obezbedi im bolje uslove za život, ali i da vrati stručnjake koji 
su iz Srbije otišli u inostranstvo. 
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ПРЕГОВОРИ О ЦЕНИ РАДА Минималац да напуни минималну корпу 

 
Извор: Dnevnik.rs 
     

НОВИ САД: 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-у 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 коронавируса. Подсетио је на то да је законски рок за 
доношење одлуке о висини минималца у 2021. години 15. септембар и да, ако се социјални 
партнери о томе 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 – казао је Стојиљковић. 

Он је навео да ће се преговори почети с пуном пажњом и да је неоходно да се минималац 
повећа да би, ако не ове године, онда следеће 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 минималну цену рада треба изједначити с минималном потрошачком 
корпом, која износи 37.500 динара, док је свега 15 одсто послодаваца који су учествовали у 
истраживању Уније послодаваца Србије, спремно да прихвати повећање. 

 
Зарада 350.000 запослених 

Од 1. јануара ове године цена рада у Србији износи 30.022 динара, односно 172,54 динара (нето) 
по радном сату, што је 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. 

 
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. 
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– С тим предлогом ћемо наступити у овогодишњим преговорима, иако неће бити лако 
усагласити очекивања – рекао је потпредседник ШШ-а Душко Вуковић. 

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 прихватљиво. Та 
разлика је, како објашњавају, резултат погоршаних услова пословања због кризе изазване 
пандемијом ковида-19. Решење такве 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 они.       

Д. Млађеновић 

 

 


