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Ђорђевић: Наплата пореза и доприноса на нивоу прошле године, као 
да нема короне 
Извор:РТС 
 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић каже за РТС да 
упркос епидемији коронавируса у Србији нема повећаног броја отказа у односу на прошлу 
годину.  
За петак је заказан састанак представника државе, синдиката и радника, а најављено је да ће се 
разговарати и о повећању минималне цене рада. 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић каже да је 
господин Зоран Стојиљковић као председавајући заказао колегијум на којем треба да се 
договори дневни ред. 
"Прочитао сам да је један од предлога и преговори о минималној цени рада, видећемо шта 
ћемо да се договоримо. Битно је да свакако идемо ка томе да Србија 2025. године има просечну 
плату 900 евра и просечну пензију 450. Како ће ова станица бити завршена и како ће преговори 
бити завршени, видећемо. Битно је да циљ буде испуњен", каже Ђорђевић. 
Истиче да су синдикати и радници врло разумни и знају каква је ситуација у земљи. 
"Нема скока у броју отказа"  

Министар Ђорђевић апелује на раднике који нису добили исплаћене минималац за време 
епидемије да се јаве Инспекцији рада. 
"Нама је потребна сарадња са њима. Штитићемо њихова права, али нам треба доказ за то. Биће 
потпуно анонимни, договорићемо се са Инспекцијом рада како да изађемо на терен и у складу 
са законом заштитимо њихова права", поручује Ђорђевић. 
Када су упитању радници који су остали без посла због епидемије коронавируса, министар 
Ђорђевић каже да у односу на прошлом годину немамо скок у броју отказа. 
"Последњи податак који имам из ПИО фонда јесте да смо, када поредимо овај месец и наплату 
пореза и доприноса, на нивоу прошле године - као да нема короне. Чак смо и премашили оно 
што је било предвиђено", наглашава Ђорђевић. 
"Број заражених у старачким домовима увећан, али не реално" 

Министар Ђорђевић каже да су тренутно коронавирусом заражена 72 радника и 147 корисника 
старачких домова. 
"Онога тренутка када имамо индицију да је неко заражен, ми га стављамо на листу. Када су у 
питању радници, без обзира да ли су радили или били на одмору, а велика већина њих је била 
на боловању или годишњем одмору, где се на тесту по повратку испоставило да су 
позитивни",објашњава Ђорђевић. 
Каже да кориснике скидају са листе заражених тек када имају два негативна пи-си-ар теста. 
"Још немамо тај други урађен, али ти корисници немају никакве симптоме. Ми тај број имамо 
увећан, али није реално увећан", сматра Ђорђевић. 
Истиче да се пријем нових корисника у домове већ врши уз обавезан карантин од 14 дана. 
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Више од 350.000 радника у Србији чека НОВИ МИНИМАЛАЦ, следе 
преговори, ево колико ПОВЕЋАЊЕ могу да очекују 
Аутор:С. Л.  
 
Минимална зарада је прошле године повећана за 11,1 одсто, са 27.000 динара на око 30.000. 
Годину дана раније синдикати, послодавци и држава усагласили су раст од десет одсто, а 2017. 
повишицу за шест процената. 
Одлука о новом повећању, које би важило за наредну годину, законски би требало да буде 
донета до 15. септембра, први састанак је у петак, а чињеница да још није формирана нова 
влада и да је финансијска позиција многих привредника лошија него лане, могла би да донесе 
неочекиване промене. 
Минималну зараду од 30.022 динара месечно у Србији данас прима 350.000 радника од укупно 
2,2 милиона запослених у приватном и јавном сектору. Синдикати ће сада тражити повећање 
од 7.700 динара, а послодавци очекују другачији сценарио. 
"Још 2018. године договорено је да минималац по окончању треће године достигне вредност 
минималне потрошачке корпе. По тој рачуници, сада би минимална зарада требало да буде 
37.700 динара. И то би у односу на тренутни минималац било повећање за око 7.700 динара. 
Ми ћемо то и тражити, али смо свесни да би оно тешко могло да буде и усаглашено имајући у 
виду и актуелне проблеме са којима се привреда суочава, али и незвесност коју носе јесен и 
зима", каже нам представник једног репрезентативног синдиката. 
С друге стране, почасни председник УПС-а Небојша Атанацковић каже би било најбоље да се 
привремено "замрзне" минималац пошто још није формирана нова влада или да се до краја 
године одложи доношење одлуке о повећању минималца, како би се видело колики ће бити 
раст привреде у овој години. 
Атанацковић је потврдио и да ће у петак бити одржан колегијум представника УПС-а, Савеза 
самосталних синдиката, УГС Независност и Министарства рада и да ће на састанку бити речи о 
датуму одржавања Социјално-економског савета, као и о цени минималца у 2021. години. 
"Пошто још нема владе најбоље да се одлука одложи до краја године, а тада ће бити слика још 
јаснија. Влада би требало да прихвати оно што је реално или ако то није случај да 
послодавцима компензује смањивањем пореза и на друге начине", оценио је Атанацковић. 
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Стојиљковић: Захтев да минималац буде повећан на 37.000 динара 
Аутор:Н1 Београд  

 

Председник синдиката "Независност" Зоран Стојиљковић рекао је да у петак почињу 
преговори синдиката и послодаваца о минималној цени рада за следећу годину, као и да је 
захтев синдиката да минималац буде повећан на 37.000 динара, или вредност минималне 
потрошачке корпе, што је повећање од око 25 одсто. 
"Тражити минималац на овом нивоу није никакава социјална неодговорност. Ми смо спремни 
да додатно направимо тај напор и овај циљ одложимо евентуално за следећу годину", имајући у 
виду тренутну пандемију коронавируса и економске рецесије, рекао је Стојиљковић у Н1 
Студио Ливе, додајући да у Србији минималац прима око 350.000 људи. 
Он је појаснио да пандемија додатно компликује ситуацију, као и да постоји реална опасност од 
губитка послова у неким секторима, али је отежава и чињеница да Србија нема још нову владу, 
а постојећа има ограничен технички капацитет. 
"Законски оквир је такав је да се до 15. септембра изврши договор синдиката и послодаваца. 
Ако не дође до договора, онда ту цену одређује влада. Овог пута су ти преговори, који ће 
практично имати предпочетак у петак на седници колегијума Социо-економског савета" 
додатно отежани пандемијом, економском рецесијом и могућим губитком послова у 
најугроженијим секторима. Такође, "немамо нову владу, а може се десити ни да је не добијемо 
до 15. септембра. Може се десити да тај договор не постигнете, а да интервентна улога владе 
изостане", оценио је Стојиљковић. 
Он је истакао да је, имајући поменуто у виду, већа одговорност на послодавцима и 
синдикатима. 
Додао је да повећање минималца не би требало да утиче на повећање плата у јавном и 
приватном сектору, јер то није иста прича. 
Навео је да је двапут одлаган захтев да минимална цена рада достигне цену потрошачке корпе, 
која је "корпа за преживљавање", јер, како је указао, ту нема средстава ни за културу ни за 
летовање. 
Нагласио је да свако треба да преузме свој део одговорности, као и да постоји широк 
маневарски простор, који финансијски треба да покрије влада, превасходно релаксирајући 
позицију послодаваца, и то смањивањем фискалних намета, наплаћивањем ПДВ-а по 
реализацији, а не по пласману, као и подизањем неопорезивог дела зарада и његовим 
постепеним изједначавањем са минималцем. 
Указао је да су највише оптерећене најниже зараде и да је њихова доња преговарачка граница 
да минималац буде 34.000-35.000 динара, како се не би даље "обезвређивао рад и да кризу не 
плаћају само најсиромашнији". 
На питање да ли ће у предстојећем периоду, упркос мерама владе, бити отпуштања, 
Стојиљковић је оценио да ће "отпуштања бити далеко већа тамо где их не можете регистровати 
– у сивој економији и у сектору привремених и повремених послова", као и да ће бити мање 
приметна "код оних који су запослени", а биће, такође, евидентнија у најугроженијим 
секторима. 

http://rs.n1info.com/journalist12/N1-Beograd-
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Додао је и да су још раније синдикати констатовали да се и у првом и у другом пакету мера 
новац нерационално трошио, односно дасу бенефити додељивани и онима којима профит 
уопште није опао, или је опао између 10 и 15 одсто.  
"Неке паре су потрошене нерационално, али то не значи да ову врсту помоћи не треба да 
имате", закључио је Стојиљковић. 
 
 

Моја прва плата: Шанса да млади раде, али и "маркетиншки потез 
власти" 
Аутор:Н1 Београд  

 

Директор НСЗ Зоран Мартиновић изјавио је у Новом дану у овом тренутку 63.000 младих 
може да аплицира за програм "Моја прва плата". Уредница часописа Нова економија Биљана 
Степановић рекла је да подржава сваку акцију која иде ка томе да млади људи добију неки 
посао у овој земљи или шансу да нешто раде, али да је, што се тиче власти, ово "маркетиншки 
потез". 
У оквиру пакета мера државе за помоћ привреди током пандемије почиње пројекат "Моја прва 
плата", вредан око две милијарде динара. Кандидати морају да имају до 30 година, да имају 
завршену средњу школу или факултет и да буду евидентирани на листи НСЗ. 
Директор НСЗ Зоран Мартиновић каже да се у овом тренутку није пријавио велики број 
послодаваца - 17 за 12 позиција. 
"Појачана је кампања информисања послодаваца, сигуран сам да ће интересовање бити веће 
како рок одмиче. Ово није заснивање радног односа, према уредби се потписује тројни уговор, а 
послодавац може посебним аранжманом да са лицем договори додатни финансијки 
подстицај", каже он. 
Према његовим речима, самим јавним позивом је дефинисано да они послодавци који имају 
неизмирене обавезе према НСЗ не могу ни да аплицирају за овај програм. 
"Не даје се новац унапред и нема простора да се злоупотреби", каже. 
Истиче да у овом тренутку 63.000 младих може да аплицира. 
"Највише са ССС, негде око 54 одсто. Циљ послодаваца је да едукују лица, да их оспособе за то 
радно место, с тим у вези постоји намера да она лица која се покажу, ја верујем да ће 
послодавци једва чекати да их задрже у свом колективу. Сигурно ће послодавци отворити 
многе позиције које су дефицитарне у овом тренутку", каже. 
Послодавци могу да се пријаве до 25. септембра, а кандидати ће од 1. октобра моћи да бирају 
позицију за себе. 
Степановић: Подржавам сваку акцију која иде ка томе да млади добију посао 

Уредница часописа Нова економија Биљана Степановић рекла је да подржава сваку акцију која 
иде ка томе да млади људи добију неки посао у овој земљи или шансу да нешто раде. 
"Што се власти тиче, ово је наравно маркетиншки потез, као и све што се тиче ове власти. Две 
милијарде динара је 17 милиона евра, није то нека велика сума, око половине те суме је 
потрошено за поплочавање Трга Републике, није ово неки Бог зна какав потез власти, ово је 
добро за августовски маркетинг. Много више пара је потрошено на непотребне издатке. Који ће 
бити резултати овог програма, ја то не знам, не зна ни директор НСЗ, али је генерално добро, 
дајте било какву шансу младима да стекну праксу. Кад прође ова криза могло би се 
размишљати о томе на које све начине да се подстиче запошљавање младих људи", каже она. 
Степановић каже, говорећи о пандемији, да нико не зна каква нас јесен очекује. 
"Зависи да ли ће бити нови талас пандемије, дај Боже да неће па да се људи врате на посао, 
нормалном раду, годишњи одмори су били, летње време, то је иначе време кад се мање ради, 

http://rs.n1info.com/journalist12/N1-Beograd-
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тако да не знамо шта нас очекује на јесен. Неминовно је да ће нека предузећа пропадати, да ће 
неки људи остати без посла...", каже. 
Како је рекла, "у тренутку када треба да се седне да се направи план шта ће да се ради од јесени, 
ми чекамо Владу". 
"Сами су трчали на изборе, нема препрека да се формира Влада која већ треба да је сла да 
прави план шта ће да се ради од јесени. Треба направити анализу, план и циљ да се помогне 
онима којима је помоћ потребна, а ко ће то да ради, кад ми ни Владу немамо. Неспремни смо, 
ово је неодговорно", каже Степановић. 
Додаје да је требало да се позове тим стручњака. 
"А не партијских људи, да виде шта нам је чинити од јесени, да се направи неки план, да се 
види којим новцем се располаже, да се јасно каже људима шта је то што би могли да очекују", 
каже она.  
 

 

 
 
 

ПОСЛОДАВЦИ ПРЕДЛАЖУ “ЗАМРЗАВАЊЕ” МИНИМАЛЦА: У петак 

почињу проговори о цени рада у 2021. години  
Извор:Танјуг 
 
Преговори о минималној цени рада у 2021. години, који по закону треба да буду 

завршени до 15. септембра, почеће у петак, речено је Тањугу у Унији послодаваца 

Србије.  

Почасни председник УПС-а Небојша Атанацковић каже би било најбоље да се привремено 
"замрзне" минималац пошто још није формирана нова влада или да се до краја године одложи 
доношење одлуке о повећању минималца, како би се видело колики ће бити раст привреде у 
овој години. 
Атанацковић наводи у изјави за Тањуг да ће у петак бити одржан колегијум Социјално-
економског савета који чине представници УПС - а, Савеза самосталних синдиката, УГС 
Независност и Министарства рада и да ће на састанку бити речи о датуму одржавања седнице 
СЕС-а, као и о цени минималца у 2021. години. 
"Свако ће изнети свој став о минималној цени рада", каже Атанацковић додајући да ће тако 
почети разговори на ту тему, али да ће тек после уследити званични преговори. 
Напомиње да су синдикати тражили да минималац буде на нивоу минималне потрошачке 
корпе, што би било повећање од 20 одсто или за 7.000 динара, док се послодавци залажу као и 
сваке године да повећање буде реално, то јест према могућностима привреде. 
"Тешко је сада било шта рећи колико би требало да буде повећан минималац, али реално би 
било да то повећање буде онолико колико ће се повећати БДП земље у овој години", каже 
Атанацковић. 
Ми тражимо да се минималац повећава не паушално већ према расту БДП-а и инфлације која 
се очекује у наредној години, додао је он. 
"Претходних година смо прихватали повећање до шест одсто, а последњи пут је држава 
одредила да повећање буде 11 одсто. Ми смо онда од Министарства финансија добили 
компензацију за део преко тих шест одсто, тако што је држава смањила доприносе за пензионо 
осигурање, повећала неопорезиви део и слично". 
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Подсећа да минималац прима 350.000 људи и да уколико се синдикати и послодавци не 
договоре до 15. септембра влада доноси одлуку. 
"Пошто још нема владе најбоље да се одлука одложи до краја године, а тада ће бити слика још 
јаснија". 
Атанацковић додаје да би влада требало да прихвати оно што је реално или ако то није случај 
да послодавцима компензује смањивањем пореза и на друге начине. 
Додаје да су ранијих година обично почињали преговори о повећању минималца много раније, 
али да то сада није био случај. 
Влада је прошле године повећала минималац са 27.000 динара на око 30.000 динара у 2020. 
"Сваке године се традиционално чека став Министарства финансија које одређује да ли и 
колико се може повећати минимална цена рада", додао је Атанацковић. 
Напомиње да је сада због пандемије корона вируса ванредна ситуација и да у "ратним 
условима" није могуће размишљати о повећавању примању, већ обрнуто, али да је став УПС-а 
да минималну зараду не треба смањивати. 
"Ипак, проблематично је сада размишљати која ће бити могућности привредника да наредне 
године садашњу минималну зараду повећају", каже Атанацковић. 
Указао је треба имати у виду да се са повећањем минималца повећавају и друге плате, тако да 
био укупан фонд за плате био већи него што је само повећање минималне зараде. 
Додаје да је минималац у Црној Гори, Бугарској и Северној Македонији мањи него што је сада у 
Србији. 
 

 

 

Шошкић: Следи пад БДП-а од бар четири или пет одсто 
Пише: М. Обрадовић 
 
Народна банка Србије је у августовском издању Извештаја о инфлацији остала при пројекцији 
пада БДП-а у 2020. години од 1,5 одсто, док за 2021. годину очекује раст од шест одсто чиме би 
се фактички српска привреда вратила на стопе годишњег раста од четири одсто из претходне 
две године. 
У њиховој анализи ризик да се економска активност смањи више од пројектованог долази 
споља с обзиром на нови талас ширења корона вируса у Европи и свету. 
У НБС процењују да ће домаћа тражња бити смањена ове године, али ће позитиван допринос 
дати нето извоз, будући да се дефицит текућег рачуна у другом тромесечју ове године смањио 
за 47 одсто и да се очекује да за целу годину буде око пет одсто БДП-а што је смањење у односу 
на 2019. годину. 
„Наредне године уследиће убрзан економски опоравак од око шест одсто, вођен домаћом 
тражњом и извозом, чему доприноси правовремен и адекватан одговор носилаца економске 
политике у Србији и задржана повољна средњорочна перспектива наше земље, што ће 
обезбедити повратак на стабилну средњорочну путању раста од око четири одсто годишње“, 
наводи се у извештају централне банке. 
Ова процена Народне банке најближа је процени Министарства финансија која је уграђена и у 
ребаланс буџета за ову годину од минус 1,8 одсто. С једне стране је доста оптимистичнија од 
осталих процена попут ММФ-а и Фискалног савета који сматрају да ће пад БДП-а износити три 
одсто или Бечког института за међународне економске студије који очекује минус четири 
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одсто. С друге стране, председник Републике Србије Александар Вучић непрестано понавља 
очекивања да ћемо проћи без икаквог пада, и то једини у Европи. 
Саговорници Данаса пак сматрају да је и прогноза НБС оптимистична. Дејан Шошкић, 
професор на Економском факултету у Београду, не очекује пад мањи од четири до пет одсто. 
„Висина пада зависи од структуре привреде. Заостале земље имају мањи пад јер махом 
производе егзистенцијалне производе, храну нижег нивоа прераде, примарну производњу и 
домаће, неразменљиве услуге. Што је привреда мање интегрисана у економске токове то је 
мањи пад и ми тешко да би требало да се хвалимо заосталом привредном структуром. И поред 
тога мислим да је смањење БДП-а од 1,5 одсто преоптимистично и да треба да се припремамо 
за неповољније исходе“, сматра Шошкић. 
Према процени НБС паду у другом кварталу ове године од 6,5 одсто само је пољопривреда 
имала позитиван допринос БДП-у од 0,1 процентног поена док је индустрија допринела 
смањењу БДП-а са 1,6 поена, услуге 1,2 поена, грађевинарство само 0,1 поен и нето порези са 
3,2 поена због фискалних мера помоћи привреди и грађанима. 
Саша Ђоговић, аутор публикације Макроекономска кретања у привреди Србије, такође сматра 
да је процена НБС оптимистична и сматра да ће пад износити три одсто. 
„Очекујем да ће пољопривреда ипак расти ове године и зато би пад могао бити и нешто мањи 
од три одсто. Највећи знак питања је грађевинарство због веома високе базе из друге половине 
прошле године што је последица градње Турског тока. Доста инфраструктурних пројеката се 
гради, а чини се да има и тражње за становима, тако да чак и ако буде пада грађевинске 
индустрије то ће бити због високе основице, али не и зато што је грађевинарство у кризи. 
Највише су погођени ауто-индустрија, мада је производња Фијата у Крагујевцу била у кризи и 
пре глобалног пада тражње за аутомобилима и смањена је тражња за челиком. Поред тога 
погођен је сектор услуга, осим трговине на мало. Генерално, производња трајних потрошних 
добара и капиталних добара је погођена“, оцењује Ђоговић. 
И он се слаже да је неразвијеност наше привреде у ствари сада разлог мањег пада у односу на 
развијене земље и да не треба поредити економију Немачке, Француске или САД са Србијом. 
„Наша економија је толико мања да се ни не може толико стропоштати као немачка или 
америчка. Развијене земље су повезане и производе луксузне производе високог степена 
обраде које ми не производимо. Због епидемије пала је тражња за таквим производима, док 
пад тражње није толики за производима ниже јединичне вредности које ми производимо“, 
напомиње Ђоговић. 
Професор Љубомир Маџар подсећа да су проценитељи већ дуго склони већим прогнозама 
раста које се после ревидирају. 
„Прогноза НБС је боља од осталих, али се бојим да ће исход бити мање повољан. Ударци на 
економију су велики. Осим тога наши подаци нису увек поуздани, па се онда раде ревизије које 
покажу да није било баш тако. С обзиром на ту склоност ка бољим прогнозама био бих веома 
задовољан да се ова и обистини“, каже Маџар. 
 
 

Дуговима грађана до раста привреде 
Пише: М. Обрадовић 
 
У покушају да повећа потрошњу, или барем смањи њен пад на јесен Народна банка Србије 
донела је јуче нови сет мера за олакшавање задуживања грађана. 
Наиме, НБС ће дозвољавати банкама да одобравају стамбене кредите за некретнине које су 60 
одсто завршене (до сада је лимит био 80 одсто), док уколико се ради о државним становима 
које гради Грађевинска дирекција Србије или државним јефтиним становима за сектор 
безбедности банке ће моћи да одобре кредит без обзира у којој је згарда фази изградње. 
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Поред тога, НБС је дала могућност банкама да клијентима са стамебним кредитима продуже 
рок отплате за пет година како би им олакшали отплату (смањили рату) без погоршања статуса 
у погледу процене уредности дужника у отплати тих кредита. 
Другим речима, банке неће морати да издвајају резервисања за ове кредите. 
На крају, централна банка је одлучила да дозволи банкама и да одобре кеш кредит до 90.000 
динара на најдуже две године грађанима који нису њихови клијенти и то само на основу 
потписане изјаве дужника о запослењу и висини плате или пензије у последња три месеца. 
У јуну је већ НБС реаговала смањењем обавезног учешћа на стамбене кредита за новоградњу са 
20 на 10 одсто. 
Према објашњењу НБС одлука има за циљ подстицање будућег привредног раста и спречавање 
потенцијалних негативних ефеката пандемије Ковид 19 на становништво и привреду. 
Све то уз очување финансијске стабилности, наводе у НБС. Ове мере ће моћи да се примењују 
до краја наредне године. 
Очигледно да је држава усмерила све снаге ка очувању грађевинског сектора с обзиром да је 
пресудно утицао на привредни раст прошле године. 
Грађевинарство је током 2019. године забележило раст од чак 35 одсто, а права експлозија 
десила се у другој половини године када је раст износио скоро 50 одсто. 
Добрим делом је то последица градње Турског тока, али је и станоградња забележила знатан 
раст. 
Грађевинарство се показало прилично виталним и у кризи, па је у другом тромесечју 
забележило међугодишњи пад од само 2,6 одсто. 
Укупно у првом полугодишту вредност грађевинских радова у односу на исти период прошле 
године је повећана за осам одсто захваљујући расту у првом тромесечју. 
Сада у другој половини године ће бити велики изазов не забележити висок пад грађевинске 
производње у односу високу базу из 2019. године. 
Верољуб Дугалић, професор на Економском факултету у Крагујевцу и некадашњи генерални 
секретар Удружења банака Србије, истиче да је пандемија изазвала много теже последице у 
Европи него што се то мислило и да ће се њени ефекти сигурно пренети и на нас. 
„Народна банка то разуме и доноси те мере јер ће многи бити у проблемима што због останка 
без посла, што због смањења плата. То ће се одразити на општу потрошњу, а то онда делује и на 
пад заинтересованости за куповину станова. То је подстицај грађевинској индустрији, јер је 
станоградња веома важна у свакој економији с обзиром колико привредних области ангажује. 
И то се често ради о малим предузећима, занатским радњама, произвођачима материјала, 
транспорту…“, напомиње Дугалић. 
Он оцењује да је ово подршка и за дужнике и за банке. 
„Банке нису нигде популарне, али без добрих банака нема ни здраве привреде. Ове мере 
подршке задуживању имају и другу страну. Када подстичете задуживање јавља се латентна 
опасност да се у будућности теже измирују обавезе. Ипак, наше банке су већ стекле искуство у 
кризи из 2008. године и имају разрађене системе за процену ризика“, каже Дугалић. 
Према његовим речима, на ово може да се гледа и као на одлагање ризика за период када 
прође пандемија. 
„Нико не зна колико ће трајати епидемија короне, али једном ће морати да прође“, закључује 
Дугалић. 
Осим застоја током ванредног стања промет некретнина изгледа да није превише погођен 
кризом. Каћа Лазаревић, власница агенције за некретнине и овлашћени процењивач, каже да 
продаја станова, посебно новоградње, иде боље него пре короне. 
„Када је корона кренула, банке су почеле да се бране од ризика, да пооштравају услове 
кредитирања, а неке су чак тражиле и 30 одсто учешћа у стамбеним кредитима. НБС је онда 
изменила услове и препоручила учешће од 10 одсто. То је међу првима прихватила Поштанска 



11 

 

штедионица и ми сада имамо навалу њихових клијената за процене вредности некретнина, јер 
тих 10 одсто разлике у учешћу је таман довољно да се опреми стан. Јесте да мање учешће значи 
већу рату, али то људима много значи“, истиче Лазаревић додајући да ових мера могу 
профитирају и грађевинска иднустрија и банке и грађани. 
Она апелује да се стимулисање станоградње не заустави само на НБС већ да се пре свега 
реорганизује катастар који је „озбиљна кочница промету некретнина“. Такође истиче и да рад 
порезника на издавању решења за порез на имовину и на порез на пренос апсолутних права 
мора да се реорганизује. Посебно је проблем што је неопходно из ПУ добити потврду да је 
порез плаћен, а у филијалу не може да се уђе због короне. 
„Због административних глупости отежава се трговина некретнинама која доноси велике 
приходе у буџет“, истиче Лазаревић. 
Од марта до краја јуна према подацима НБС и Удуржења банака укупни кредити становништву 
повећани су за четири одсто. 
Стамбени су за ова три месеца повећани за три, а кеш кредити за пет одсто. Гледано у пследњих 
годину дана од 30. јуна ове године, укупни кредити становништву су повећани за 12,3 одсто и 
то стамбени за 10,4 а готовински за 19,4 одсто. 
 

 
 

 
 

Синдикат: Ко је овде министар просвете и чему он служи 
Извор:Бета  
 
Синдикат образовања Горњег Милановца упутио је данас отворено писмо 
министру просвете, науке и технолошког развоја Младену Шарчевићу од кога 
захтева да донесе прецизна упутстава како ће се одвијати настава у школама од 
септембра. 
“Чему служи министар? Поштовани министре, промислите и испланирајте пре него што 
објавите! Како ћемо у школу и када? Станите иза своје тврдње! Преузмите одговорност! 
Немојте да ‘уваљујете врућ кромпир’ директорима, наставницима и родитељима. Реците једном 
нешто сувисло и испланирајте концизно”, наводи се у саопштењу синдиката. 
Синдикат наводи да министар просвете није хтео да организује комисију која би стручно, из 
свих потребних углова сагледала све проблеме наставе у условима пандемије. 
“Хтели сте да будете вирусолог, епидемиолог, педијатар, наставник за све предмете, васпитач, 
родитељ, психијатар, дефектолог, педагог, хигијеничар, па ето Вам сад. Хоћете да се други 
изјасне и потпишу. Хоћете да родитељи преузму кривицу за све што се деси или хоћете да 
наставници преузму одговорност за све што је могуће”, наводи се у саопштењу. 
Синдикат пита “ко је овде министар просвете” и “чему онда служи министар”. 
“Шта ћемо ако не пристајемо да будемо одговорни за оно за шта су одговорни министри у 
другим земљама? Ако има опасности, осмислите све озбиљно. Деца су детињаста и бунтовна, 
ако нисте знали. Уколико има ванредних трошкова, осмислите начине за њихову надокнаду”, 
наводи се у саопштењу. 
Синдикат наводи да је Министарство просвете обавезно да уреди практичну организацију 
распореда у школи и да одреди како ће радити наставни кадар са хроничним обољењима. 
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“У Горњем Милановцу има још проблема за које се неубедљиво правите да сте необавештени. 
Сви у Вас гледамо и сматрамо само Вас одговорним за све што нас чека”, наводи се у саопштењу 
Синдиката образовања Горњег Милановца, већинског синдиката просветих радника у Горњем 
Милановцу и члана Уније синдиката просветних радника Србије. 
 
 

Минималац и даље недовољан за преживљавање 
Аутор:Милена Илић Мирковић 

 

Док послодавци тврде да због кризе нема простора за повећање минималне 
зараде, синдикати остају при томе да се повећање мора десити. "Компромис на 
који смо спремни је да то не буде до износа минималне потрошачке корпе, али 
свакако мора да буде осетно", каже председник синдиката УГС "Независност" 
Зоран Стојиљковић за Нова.рс. 
Стојиљковић каже да је за петак заказан колегијум Социјално-економског савета Србије (СЕС) 
на ком ће се видети да ли ставови послодаваца и синдиката могу да се усагласе у некој мери и 
шта је нека могућа платформа. 
Представницима синдиката, Уније послодаваца и Министарства финансија Србије 15. 
септембра истиче законски рок за постизање договора о минималној заради. Уколико у томе на 
успеју долуку доноси Влада Србије. 
Зоран Стојиљковић / Фото: НОВА С  

Председник УГС “Независност” каже да тај сценарио не би био добар, између осталог и зато 
што је питање да ли ће до тада Србија имати оперативну владу. 
“Нове владе још увек нема и питање да ли ће је бити до 15. септембра, а сада имамо техничку 
владу на крају свог мандата и компентенција”, каже Стојиљковић. 
Наглашава да преговоре додатно компликује то што се воде ситуацији неизвесности због 
короне и потенцијалне претње по губитак радних места. 
“У том оквиру сте видели да на основу анкете коју су вршили послодавци тврде да нема 
простора за повећање минималца. Односно да већина њихових чланица сматра да треба 
успоставити неку врсту мораторијума на доношење ове одлуке”, објашњава он. 
Што се тиче синдиката, ми смо на позицији, да не бисмо били вечити губитници као и 
претходне три деценије, оног захтева успостављеног још пре две године да минимална зарада 
стигне по својој вредности минималну потрошачку корпу. То је корпа за преживљавање чија је 
тренутна вредност око 37.000 динара”, тврди Стојиљковић. 
Минимална зарада је прошле године повећана на око 30 хиљада динара месечно, па би 
повећање до 37.000 динара значило пораст минималца од скоро 25 одсто. 
Доња граница 34.000 динара 
Како каже Стојиљковић, синдикати су донекле спремни на компромис. 
“Маргина у нашим преговорима је да не буде повећање свих 25 одсто, али да ипак буде 
двоцифрено и осетно”, каже он и додаје: 
“Оно на шта бисмо могли пристати је 34, 35 хиљада динара, све остало је заиста 
неприхватљиво.” 
Наглашава да су досадашња попуштања синдиката довела до тога да Србија постане земља са 
највећим друштвеним неједнакостима, где минималац није случајност, већ нешто што више од 
350 хиљада грађана носи својим кућама. 
Закључује да ако би синдикати, под теретом актуелне кризе због пандемије, реаговали 
другачије, то би значило да пристају да формула по којој свака криза увећава друштвене 
неједнакости буде резултат и ове кризе. 
 

https://nova.rs/vesti/biznis/minimalac-i-dalje-nedovoljan-za-minimalnu-potrosacku-korpu/
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