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Синдикати спремни за преговор о минималцу, договор до 15. 
септембра 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић најавио је да ће 25. 

августа званично почети преговори о висини минималне зараде у 2021. и истакао да је та 

синдикална организација због ванредних околности спремна да преговара о свом захтеву да 

минималац не буде мањи од минималне потрошачке корпе, што је око 37.500 динара. 

Љубисав Орбовић је за Тањуг рекао да не одустају од захтева, али да не могу да буду слепи и не 

виде какве је корона изазвала проблеме у економији, тако да су спремни да коригују цену. 

"Коначно је пао договор да ће у уторак почети преговори, овде у синдикату и надам се да ћемо 

имати конструктивне разговоре и да ће бити присутни сви представници министарстава, Уније 

послодаваца Србије и синдиката", рекао је Орбовић коментаришући данашњи колегијум СЕС-

а. 

Каже да ће свакако њихов предлог бити оно што су синдикати договорили још пре три године, 

а то је да минимална зарада до 2021. достигне ниво минималне потрошачке корпе, али да су 

спремни на преговоре око тога. 

"Реални смо и просто не можемо игнорисати сво зло које нам је нанела корона, не само у 

здравству него и у економији и привреди. Тако да ћемо бити спремни да чујемо и владу и УПС 

и видимо да ли можемо да нађемо заједнички језик. Али, ово је наш циљ и ми од њега не 

одустајемо", поручио је Орбовић. 

Напомиње да синдикати, ипак, не могу да буду слепи и да не виде да су многе гране привреде 

доживеле крах због кризе услед пандемије пошто нису могле редовно да раде. 

"Бићемо спремни да ту цену овог пута коригујемо и видимо које је то најбоље решење, али 

морамо прво да чујемо ставове и податке министарства и УПС-а. Морамо да видимо који су 

планови за 2021. годину", навео је Орбовић. 

Преговори о минималцу би требало да се заврше до 15. септембра 

Додао је да ће свакако влада донети одлуку о минималцу уколико не буду усаглашени ставови 

чланова СЕС-а. 

Мислим да је у интересу свима да дођемо до договора, истакао је Орбовић. 

Додаје да у Европи не постоји минимална потрошачка корпа већ само минимална зарада која 

обезбеђује могућност пристојног живота. 

Преговори о минималцу за наредну годину треба да се заврше по закону до 15. септембра. 
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Послодавци су раније изнели предлог 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. 

Влада је прошле године повећала минималац са 27.000 динара на око 30.000 динара у 2020. 

  

Може ли мининмалац за 350.000 радника покрити потрошачку корпу? 

БЕОГРАД - Социјално-економски савет наредне седмице почиње званичне преговоре о 

минималној цени рада у 2021. години за око 350 хиљада људи. По првим најавама, чини се да 

преговори неће бити лаки. 

Сваки радни дан идете на посао, радите 8 сати и на крају месеца ваша зарада износи 30 хиљада 

динара… процене су да толика примања у Србији има 350 хиљада људи који раде за 

минималац. Синдикати траже да се да се он повећа од следеће године. 

Представници социјално-економског савета о томе ће разговарати следеће недеље. Но како је 

за РТВ изјавио Небојша Атанцковић почасни председник Уније послодаваца Србије повећање 

минималне зараде за њих је тешко изводљиво. 

А грађани са којима смо причали једногласни су да зарада треба да се повећа. 

Претходно повећање минималне зараде било је прошле године и то са 27 на 30 хиљада динара. 

А да ли ће минималац износити као и минимална потрошачка корпа биће познато након 15. 

септембра када би требало да се заврше преговори између владе послодаваца и синдиката. 

Орбовић: Ванредне су околности, преговараћемо 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић најавио је да ће 25. 

августа званично почети преговори о висини минималне зараде у 2021. и истакао да је та 

синдикална организација због ванредних околности спремна да преговара о свом захтеву да 

минималац не буде мањи од минималне потрошачке корпе, што је око 37.500 динара. 

Не одустајемо од нашег захтева, али не можемо да будемо слепи и не видимо какве је корона 

изазвала проблеме у економији, тако да смо спремни да коригујемо цену, рекао је Орбовић у 

изјави за Тањуг. 

"Коначно је пао договор да ће у уторак почети преговори, овде у синдикату и надам се да ћемо 

имати конструктивне разговоре и да ће бити присутни сви представници министарстава, Уније 
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послодаваца Србије и синдиката", рекао је Орбовић коментаришући данашњи колегијум СЕС-

а. 

Каже да ће свакако њихов предлог бити оно што су синдикати договорили још пре три године, 

а то је да минимална зарада до 2021. достигне ниво минималне потрошачке корпе, али да су 

спремни на преговоре око тога. 

"Реални смо и просто не можемо игнорисати сво зло које нам је нанела корона, не само у 

здравству него и у економији и привреди. Тако да ћемо бити спремни да чуејмо и владу и УПС 

и видимо да ли можемо да нађемо заједнички језик. Али, ово је наш циљ и ми од њега не 

одустајемо", поручио је Орбовић. 

Напомиње да синдикати, ипак, не могу да буду слепи и да не виде да су многе гране привреде 

доживеле крах због кризе услед пандемије пошто нису могле редовно да раде. 

"Бићемо спремни да ту цену овог пута коригујемо и видимо које је то најбоље решење, али 

морамо прво да чујемо ставове и податке министарства и УПС-а. Морамо да видимо који су 

планови за 2021. годину", навео је Орбовић. 

Додао је да ће свакако влада донети одлуку о минималцу уколико не буду усаглашени ставови 

чланова СЕС-а. 

Мислим да је у интересу свима да дођемо до договора, истакао је Орбовић. 

Додаје да у Европи не постоји минимална потрошачка корпа већ само минимална зарада која 

обезбеђује могућност пристојног живота. 

 

 

Орбовић: Ванредне су околности, преговараћемо 

Извор: Ројтерс 

БЕОГРАД: Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић најавио је да 

ће 25. августа званично почети преговори о висини минималне зараде у 2021. и истакао да је та 

синдикална организација због ванредних околности спремна да преговара о свом захтеву да 

минималац не буде мањи од минималне потрошачке корпе, што је око 37.500 динара. 

Не одустајемо од нашег захтева, али не можемо да будемо слепи и не видимо какве је корона 

изазвала проблеме у економији, тако да смо спремни да коригујемо цену, рекао је Орбовић у 

изјави за Танјуг. 
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"Коначно је пао договор да ће у уторак почети преговори, овде у синдикату и надам се да ћемо 

имати конструктивне разговоре и да ће бити присутни сви представници министарстава, Уније 

послодаваца Србије и синдиката", рекао је Орбовић коментаришући данашњи колегијум СЕС-

а. 

Каже да ће свакако њихов предлог бити оно што су синдикати договорили још пре три године, 

а то је да минимална зарада до 2021. достигне ниво минималне потрошачке корпе, али да су 

спремни на преговоре око тога. 

"Реални смо и просто не можемо игнорисати сво зло које нам је нанела корона, не само у 

здравству него и у економији и привреди. Тако да ћемо бити спремни да чуејмо и владу и УПС 

и видимо да ли можемо да нађемо заједнички језик. Али, ово је наш циљ и ми од њега не 

одустајемо", поручио је Орбовић. 

Напомиње да синдикати, ипак, не могу да буду слепи и да не виде да су многе гране привреде 

доживеле крах због кризе услед пандемије пошто нису могле редовно да раде. 

"Бићемо спремни да ту цену овог пута коригујемо и видимо које је то најбоље решење, али 

морамо прво да чујемо ставове и податке министарства и УПС-а. Морамо да видимо који су 

планови за 2021. годину", навео је Орбовић. 

Додао је да ће свакако влада донети одлуку о минималцу уколико не буду усаглашени ставови 

чланова СЕС-а. 

Мислим да је у интересу свима да дођемо до договора, истакао је Орбовић. 

Додаје да у Европи не постоји минимална потрошачка корпа већ само минимална зарада која 

обезбеђује могућност пристојног живота. 

Преговори о минималцу за наредну годину треба да се заврше по закону до 15. септембра. 

Послодавци су раније изнели предлог 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. 

Влада је прошле године повећала минималац са 27.000 динара на око 30.000 динара у 2020. 
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 Нова с 

Орбовић: Преговори око висине минималца почињу 25. августа 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић најавио је да 

ће 25. августа званично почети преговори о висини минималне зараде у 2021. и 

истакао да је та синдикална организација због ванредних околности спремна да 

преговара о свом захтеву да минималац не буде мањи од минималне потрошачке 

корпе, што је око 37.500 динара. 

Не одустајемо од нашег захтева, али не можемо да будемо слепи и не видимо какве је корона 

изазвала проблеме у економији, тако да смо спремни да коригујемо цену, рекао је Орбовић у 

изјави за Тањуг. 

“Коначно је пао договор да ће у уторак почети преговори, овде у синдикату и надам се да ћемо 

имати конструктивне разговоре и да ће бити присутни сви представници министарстава, Уније 

послодаваца Србије и синдиката”, рекао је Орбовић коментаришући данашњи колегијум СЕС-

а. 

Каже да ће свакако њихов предлог бити оно што су синдикати договорили још пре три године, 

а то је да минимална зарада до 2021. достигне ниво минималне потрошачке корпе, али да су 

спремни на преговоре око тога. 

“Реални смо и просто не можемо игнорисати сво зло које нам је нанела корона, не само у 

здравству него и у економији и привреди. Тако да ћемо бити спремни да чујемо и владу и УПС 

и видимо да ли можемо да нађемо заједнички језик. Али, ово је наш циљ и ми од њега не 

одустајемо”, поручио је Орбовић. 

Напомиње да синдикати, ипак, не могу да буду слепи и да не виде да су многе гране привреде 

доживеле крах због кризе услед пандемије пошто нису могле редовно да раде. 

“Бићемо спремни да ту цену овог пута коригујемо и видимо које је то најбоље решење, али 

морамо прво да чујемо ставове и податке министарства и УПС-а. Морамо да видимо који су 

планови за 2021. годину”, навео је Орбовић. 

Додао је да ће свакако влада донети одлуку о минималцу уколико не буду усаглашени ставови 

чланова СЕС-а. 
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Мислим да је у интересу свима да дођемо до договора, истакао је Орбовић. 

Додаје да у Европи не постоји минимална потрошачка корпа већ само минимална зарада која 

обезбеђује могућност пристојног живота. 

Преговори о минималцу за наредну годину треба да се заврше по закону до 15. септембра. 

Послодавци су раније изнели предлог 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. 

Влада је прошле године повећала минималац са 27.000 динара на око 30.000 динара у 2020. 

 

 

Почели разговори о минималцу у 2021. години 

Представници Социјално-економског савета: синдиката, Уније послодаваца Србије и 

Министарства за рад, започели су разговоре о минималној цени рада у 2021. години. 

Колегијуму Социјално-економског савета присуствовао је и министар за рад, борачка и 

социјална питања Зоран Ђорђевић. 

Иначе, синдикати већ дуже време траже да минималац достигне вредност минималне 

потрошачке корпе, што је око 37.000 динара. 

Послодавци предлажу да 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. 

Влада је прошле године повећала минималац са 27.000 динара на око 30.000 динара у 2020. 
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Минималац још није на дневном реду 

Иде се ка испуњењу циља "Србија 2025, план је да за пет година просечна плата у 

Србији буде 900 евра 

На данашњем колегијуму СЕС-а (Социјално-економског савета), који чине представници 

послодаваца, синдиката и Министарства рада, неће бити преговора о минималној цени рада у 

2021. години. 

Како сазнајемо, само ће се одлучивати о првом састанку на којем ће бити одређене тачке 

дневног рада. 

Међу њима, може бити помена и о минималцу за наредну годину, који је у 2019, да се 

подсетимо, износио око 30.000 динара, односно увећан је са 27.000 РСД. 

Колегијум нема ингеренције да доноси овакве одлуке, али може да одлучи када ће бити прва 

седница, на којој питање минималца може бити покренуто. Оно што је сада, свакако, у фокусу 

јесте пројекат "Србија 2025". 

 

 

ЦЕНЕ ХРАНЕ У СРБИЈИ У ОДНОСУ НА ЕУ: Ево да ли производе 

плаћамо скупље или јефтиније 

Аутор: Е. Б. ТАЛИЈАН 

Фото: Александар Стојановић 

У СРБИЈИ је храна знатно јефтинија у односу на просек ЕУ. 

Ово показују подаци статистичке агенције Европске уније Евростат, који упоређују висину 

цена у 37 држава за прошлу годину. Наша земља се налази у последњој трећини њихове 

листе. Ниже цене млека, сира и јаја од нас имају само четири земље. Месо је у Србији 

јефтиније 32,6 одсто у односу на просек у ЕУ, а иза нас је још пет држава. 

Жарко Малиновић из Привредне коморе Србије истиче да ово истраживање потврђује да 

грађани у нашој земљи прехрамбене намирница плаћају далеко испод просека ЕУ. 

https://www.telegraf.rs/teme/minimalac


10 

 

- Значајно је да за ту цену добијају једнак, ако не и виши квалитет, с обзиром на то да је 

готово 80 одсто намирница из посматраних категорија, српског порекла - каже Малиновић 

за "Новости". - Ми смо доминантна прехрамбена индустрија у региону и ако гледамо 

редовне цене истих производа, а не акцијске, веома смо конкурентни у региону. 

 

Малиновић објашњава да је разлог због кога делује да смо скупљи од неких земаља региона 

то што је код нас много већи избор и имамо много више екстрема у премијум, скупој 

категорији производа, који просек вуку нагоре. 

- Наше тржиште је много веће, конкуренција је развијенија и зато имамо тзв. екстреме 

унутар категорија - наводи наш саговорник. - На пример, код нас можете да купите млеко у 

ценовном распону од 60 до 160 динара. Притом, много су заступљенија премијум, скупа 

млека него што је то ситуација у региону и онда је и просек виши. 

 
Фото: "Новости" 

Зато, како каже, изгледа да су у неким земљама у региону неке категорије намирница 

јефтиније. Говорећи о свежем месу на нашем тржишту, он истиче да је током корона кризе 

престало да се увози и да је на полицама наших трговаца било 100 одсто све српско и 

врхунског квалитета. 

ПКС: Имамо много премијум производа, то повећава просек 

- Код нас килограм прве класе телетине без кости добијете за 800 динара, а то је мање од 

седам евра - наглашава Малиновић. - А да видим где ћете да га купите за те паре у Италији, 

Немачкој, да не помињем скандинавске земље. 

У трговинским ланцима кажу да је у овој години забележен пад цене меса. 
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Фото: "Новости" 

- Цене меса у Србији су у односу на почетак године ниже - наводе у једном познатом 

мегамаркету за наш лист. - На то је утицао пад цена живе ваге, до кога је дошло због вишка 

сточног фонда на домаћем тржишту. 

Статистика Евростата у категорији меса, обухвата говедину, телетину, свињетину, 

јагњетину, овчетину, перад, као и месне прерађевине. 

НАЈСКУПЉЕ ПОД АЛПИМА 

ПОДАЦИ Евростата показују да храну најскупље плаћају Швајцарци, за 66,3 одсто изнад 

просека ЕУ, а месо чак 134 процента више. 

У оквиру Европске уније највиша цена меса у 2019. години била је у Аустрији, готово 50 

одсто већа од просечне. Следе Француска, Холандија, Белгија и Финска. Најјефтиније месо 

имају Пољска и Румунија, а прате их Бугарска и Литванија. 

 

ДОНЕТА МЕРА ЗА ХОТЕЛИЈЕРЕ: Директна субвенција од 350 евра за 

сваки лежај и 150 евра за сваку собу 

 

Аутор: Ј. СУБИН 

 

ДРЖАВА ће градским хотелима дати директну субвенцију од 350 евра за сваки 

лежај и 150 евра за сваку собу! 
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Ова, нова и прва секторска мера донета је јуче, како би држава покушала да ублажи 

последице пандемије, које су нанеле велику штету угоститељству. Мере су јуче договорили 

представници Министарства финансија, Привредне коморе Србије и хотелијери. 

Како је рекао министар финансија Синиша Мали, једини услов за коришћење ове помоћи 

јесте да хотелијери до краја године не отпусте више од 10 одсто радника. Јавни позив за 

хотелијере, Министарство туризма ће објавити за десетак дана. До тада ће бити и 

прецизирани критеријуми за пријаву. Министар финансија позвао је све градске хотелијере 

да се пријаве за ову помоћ. 

- Очекује се да ће новац хотелијери добити крајем септембра, а најкасније у првој недељи 

октобра - казао је Мали. - Од 380 категорисаних градских хотела у земљи, само је 115 

отворено, док у Београду од 115 хотела ради само 42. У њима је попуњеност до 9,5 одсто. 

Овим новим мерама показујемо да држава има новца, да је стабилна и јака и да смо спремно 

дочекали ову кризу. 

Новим мерама градски хотелијери ће за једнокреветну собу добити помоћ од 500 евра. Први 

човек српских државних финансија изразио је задовољство што је велики број наших грађана, 

ове године, одлучио да летње одморе проведе у нашој земљи. Због тога су смештајни 

капацитети у бањама, на планинама и у селима пуни. Због недостатка страних гостију, 

међутим, градски хотели су остали празни. 

- Стабилне финансије у нашој држави резултат су тешких реформи које су спроведене током 

2014 - истакао је Мали. - Држава је и у претходном периоду донела одређене мере као помоћ 

привреди за сузбијање негативних последица кризе. То су исплата пуна три минималца, 

одлагање плаћања пореза и доприноса на зараде, по 100 евра пунолетним грађанима Србије 

и исплата 60 одсто минималца за два месеца, од којих је онај за август већ исплаћен. Иначе, 

други минималац од 60 одсто биће исплаћен до 10. септембра. Ако уз то додамо и кредите за 

ликвидна средства и гарантну шему, укупна помоћ државе привреди за сузбијање 

последица вируса корона је око 5,9 милијарди евра. 

МИЛИОН ЕВРА ОД ЕУ 

ЕВРОПСКА унија доделила је милион евра подршке за укупно 120 пројеката усмерених на 

отклањање последица пандемије у сектору туризма Србије. Добитници помоћи су мала и 

микропредузећа, породична предузетништва, пољопривредна газдинства и фирме из 12 

градова и општина на истоку и југоистоку Србије. Са укупно 93 милиона евра укупне 

помоћи, ЕУ је водећи партнер и донатор у Србији, када је у питању отклањање 

последица пандемије, изјавио је шеф Делегације ЕУ у Србији Сем Фабрици. 

Држава је издвојила и 2,6 милијарди динара за пољопривредну производњу, као и 

једнократну помоћ од 4.000 динара за пензионере и повећала је плате свим здравственим 

радницима у земљи за 10 одсто, истакао је Мали. Због свих тих мера, Србија је прву 

половину ове године завршила са стопом привредног раста, који је један од најбољих у 
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Европи и нема "црне сценарије" по питању незапослености које имају друге, развијеније 

земље од наше. 

Министар Мали је апеловао на грађане да при свакој куповини траже фискални рачун. 

Примећено је избегавање издавања рачуна и плаћања пореза. Како је подсетио, плаћањем 

пореза држава издваја помоћ за привреду, гради путеве, болнице и школе. Иначе, Пореска 

управа ће бити активнија на терену, како би се сузбила сива економија. 

Мерама које су донете задовољни су и представници хотелијера у Србији. Како је рекао 

директор Пословног удружења хотелско-угоститељске привреде Србије Георги Генов, да нема 

ове бесповратне помоћи, многи градски хотели би банкротирали. 

 

 

Део средстава за хотеле преусмерен из ваучераЉајић (Фото Танјуг) 
Држава је издвојила 1,2 милијарде динара као директну помоћ за градске хотеле како би 

одржала њихово пословање и очувала запосленост у том сектору, а највећи део тих средстава 

преусмерен је од 400.000 ваучера који неће бити подељени због мањка интересовања, рекао је 

данас министар туризма, трговине и телекомуникација Расим Љајић. 

Министар је навео да ће остатак средстава за ту секторску помоћ бити издвојен из текуће 

буџетске резерве, преноси Танјуг. 

Љајић је гостујући на ТВ Пинк истакао да је услов за добијање 350 евра по лежају и 150 евра по 

соби да хотелијери не отпусте више од 10 одсто раника до краја године. 

Објаснио је да то практично значи да уколико хотелијер пријави да има 10 једнокреветних 

соба, добиће 500 евра по соби, односно укупно 5.000 евра бесповратне помоћи. 

Право на помоћ има 280 хотела у 27 градова Србије, рекао је Љајић и додао да ће 

Министарство туризма за десетак дана објавити јавни позив којим ће критеријуми за добијање 

помоћи бити јасније дефинисани. 

Градски хотелијери тај новац могу очекивати, каже Љајић, крајем септембра, а најкасније 

почетком октобра. 

С обзиром да су захваљујући домаћем туризму у планинским и бањским местима и на селима 

смањени губици, те ће угоститељи у тим местима моћи да „опстану”, с друге стране градски 

хотели зависе од страних туриста и зато им је била потребна помоћ државе, указао је министар. 

http://www.politika.rs/
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„Верујем да ће им ова подршка државе помоћи да држе главу изнад воде у овом тешком 

периоду и да задржимо запосленост у хотелском сектору. Сигурно је да ће бити критика зашто 

само хотели у великим градовима, али нема најбоље одлуке и одлуке која нема мане”, рекао је 

Љајић. 

Без обзира на велики број домаћих туриста по бањским и планинским центрима крајњи исход 

у туризму неће бити позитиван због мањка страних гостију, истиче Љајић. 

„Једина позитивна ствар у овом мору лоших вести када говоримо о туризму јесте експанзија 

мање видљивих туристичких дестинација у земљи и надам се да ће тај модел развоја туризма 

бити настављен и након пандемије”, рекао је Љајић. 

Говорећи о зимској сезони, министар каже да је она још увек неизвесна због епидемиолошке 

ситуације, али се очекује да ће бити спроведена и да ће имати завидан број гостију како би се 

губици у туризму смањили. 

 

 

ВЕЋИ МИНИМАЛАЦ ДА, АЛИ УЗ КОМПЕНЗАЦИЈУ Синдикати и 
послодавци данас укрстили ставове око минималне зараде 

Представници Социјално-економског савета почетком наредне седмице званично 
ће започети преговоре о минималној цени рада у 2021. за око 350.000 људи, 
договорено је на данашњем колегијуму СЕС-а, речено је Тањугу у Унији 
послодаваца Србије. 

То су договорили представници синдиката, послодаваца и Министарства за рад, каже почасни 

председник УПС-а Небојша Атанацковић и додаје да ће већ у пондељак бити формиране радне 

групе за преговоре. 

Такође, планирано је да седница СЕС-а буде одржана 14. септембра у Палати Србија. 

Атанацковић каже да су синдикати данас изнели од раније познате захтеве да се достигне 

минимална потршачка корпа од око 37.000 динара, што би значило повећање минималца за 

2021. годину од 25 одсто, али да су изразили спремност да се тај циљ одложи за 2022. годину. 

Послодавци су, додаје, остали при свом захтеву, да се минималац не повећава паушално већ 

према расту БДП-а и инфлације која се очекује у наредној години, као и да могу да пристану на 

већи раст минималца ако им држава то компензује кроз смањење трошкова. 



15 

 

"Привреда се тако изјаснила да нема места да се генерално свима повећа минимална зарада. 

Може ако добијемо компензацију", рекао је Атанацковић. 

Састанак је данас одржан у просторијама УГС Независност, која тренутно председава СЕС - ом, 

а присуствовао је и министар за рад Зоран Ђорђевић. 

Преговори о минималцу треба да се заврше по закону до 15. септембра. 

Послодавци су раније изнели предлог 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. 

Влада је прошле године повећала минималац са 27.000 динара на око 30.000 динара у 2020. 

 

Синдикати траже МИНИМАЛАЦ у висини цене ПОТРОШАЧКЕ 
КОРПЕ, Послодавци тврде: Сада немогућеФОТО :  МИТАР  
МИТРОВИЋРАС  СРБИЈА 
Циљ синдиката јесте да у преговорима са социјалним партнерима обезбеде да се минимална 

цена рада за следећу годину изједначи са минималном потрошачком корпом, али послодавци 

сматрају да је у садашњим ванредним околностима то изједначавање тешко очекивати, јер 

неки послодавци то не би могли издржати,па би се морали одрећи једног броја радника. 

Почасни председник Уније послодаваца Србије и члан тима за преговоре око минималне цене 

рада Небојша Атанацковић каже, да је пре три године, када је о изједначавању разговарано, 

размишљање било такво, да ће се посматрати како привреда напредује и да ли ће минимална 

цена рада достићи минималну потрошачку корпу.ОТО :  СХУТТЕРСТОЦК  

"Међутим, десила се пандемија а то је као да смо дожž ивели прави рат, тако да сада о томе 

сигурно нема ни говора". 

Он сматра да један број послодаваца, њих око 15 одсто, не би издржž ао то изједначавање. Оно 

би иначе значило да минимална зарада износи 37.500 динара јер је толика минимална 

потрошš ачка корпа. 

Председница Асоцијације слободних и независних синдиката Србије Ранка Савић, оцењује да је 

ова сума и количина намирница која за њу може да се купи, није довољна за нормалан живот, 

већ само за голо преживљавање. 

Не спорећи да је тако, Небојš ша Атанацковић наводи да је и такав минималац и даље нешš то 

у односу на ситуацију да радник остане без посла, š то је могућа последица превеликог 

повећања минималца, код неких послодаваца. 



16 

 

Савић, ипак, не очекује да ће синдикати успети да се изборе ни за ову суму, коју су сада 

одредили као циљ, јер ће по њеној процени минимална цена рада остати на садашњем нивоу 

или тек мало изнад њега. 

"Потпуно сам уверена да влада већ сада зна колика ће та цена бити и да она неће бити већа од 

ове коју сада имамо а и ако буде, то повећање ће бити тек симболично", каже Савић. 

Према њеним речима, влада ће по први пут имати реално оправдање за то, јер се налазимо у 

периоду светске пандемије и и економске кризе. 

Асоцијација слободних и независних синдиката је зато предложила да се преговори о 

минималној цени рада одложе и да отпочну када се формира нова влада и прође њених првих 

100 дана. "Тада ћемо имати јасније информације о стању бруто друштвеног производа као и 

пандемије". 

Најосновније потребе 

И председник Националне организације потрошача Србије Горан Паповић, наводи да са 

37.500 динара трочлана породица, за коју је корпа и израчуната, може да задовољи само 

најосновније потребе, довољне за голо одржавање живота. 

„ Тај износ би се могао назвати симболичним. Он је одређен према стандардима Црвеног 

крста, по којима се рачуна шта је потребно за преживљавање једне породице“ , објашњава 

Паповић.РОФИМЕДИА  

Додаје да је човек ипак и социјално биће и да осим потреба за основним жž ивотним 

намирницама, има и друге потребе. Да оде у позоришš те, биоскоп, обнови гардеробу. А пара 

за то је у минималној потрошачкој корпи заиста веома мало. 

Тако је рецимо, у потрошš ачкој корпи за март чија структура је последња објављена на сајту 

Министарства трговине и телекомуникација, за рекреацију и културу предвиђен 1.281 динар, за 

образовање 125 динара, а за одећу и обућу 1.139 динара. 

Иначе највећи део новца у поменутој корпи, опредељен је за храну и алкохолна пића - 44,46 

одсто, односно 16.766 динара, затим за становање, воду, струју, гас и друга горива 19,57 одсто 

или 7.381 динар. 

За намештај и опремање домаћинства предвиђено је 1.612 динара, за здравство 1.429, за 

комуникације 925, за превоз 2.306 динара. 

Када је о храни реч, минимална потрошачка корпа, од оних крупнијих ставки подразумева 22 

кг белог хлеба, три литра уља, пола килограма масти, 13 литара млека, килограм пиринча, 5 кг 

свежег јунећег, свињског и пилећег меса, 48 јаја. 
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Синдикати су иначе још пре три године, заузели став да до 2021. године минимална цена рада 

достигне минималну потрошачку корпу. 

 

Настављају се отпуштања у Крушику 

 

Након што 31. јула групи од 30-ак радника Крушика нису продужени уговори о раду, крајем 

овог месеца још око 150 радника ваљевске фабрике остаће без посла. 

 

Пише: З. Радовановић 

Генерални директор компаније Владан Лукић, на основу одлуке фабричког Надзорног одбора 

чије чланове именује Министарство одбране, управо је, сазнаје наш лист, наложио 

руководиоцима производних целина у Крушику да сачине спискове са по пет одсто 

прекобројних, којима од 31. августа неће бити продужени уговори о раду. 

Како у Крушику ради око 3.000 радника, то ће већ за десетак дана без посла да остане још око 

150 ваљевских оружара. Крајем прошлог месеца, подсетимо, на списковима прекобројних био 

је један одсто производних радника Крушика. 

Представници запослених у Крушику тврде да су им, у овом случају, „руке везане“, пошто се 

ради о запосленима којима су уговори о раду раније продужавани на по два, а од јула ове 

године крајем сваког наредног месеца. 

Синдикалцима је јасно да су држава и од ње постављени Надзорни одбор и фабрички 

менаџмент нашли модел за решавање проблема прекобројних у Крушику који они, како кажу, 

не могу да оспоре и осујете, јер су и сами радници који раде на одређено време прихватили 

такав радни ангажман и статус. 

СВАКОМ РАДНИКУ ПО 18.000 ДИНАРА ДО 10. СЕПТЕМБРА Фирмама 
стиже и 60 одсто минималца 

Аутор: С.Л. 

Сви запослени код предузетника, у малим и средњим предузећима добиће од државе 60 одсто 

минималне зараде за сваког запосленог до 10. септембра, најавио је министар финансија 

Синиша Мали. 

Реч је о исплати другог минималалца од по 18.000 динара, односно помоћи која је део другог 

пакета мера донетог током августа. Исплата ове директне помоћи фирмама у септембру биће и 
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последње субвенционисање зарада запослених, а које је влада усвојила током доношења 

најновијег сета мера за привреду. Помоћ је претходно исплаћена 10. августа. 

Држава је, подсетимо, претходно исплатила три минималне зараде за 1.050.000 запослених у 

235.000 привредних субјеката. Велика предузећа добила су у мају, јуну и јулу по 15.000 динара 

за сваког радника, а сви остали по 30.000 динара. 

Послодавци увелико траже РАДНИКЕ ЗА ПРАКСУ, а ова занимања 
убедљиво имају ПРОЂУ 

Аутор. Т.К.   

За програм "Моја прва плата" који је почео ове недеље, сваким даном расте интересовање 

компанија, а за свега два дана више од 50 фирми пријавило је велики број радних позиција. 

Међу првима стигле су пријаве компанија које су у сталној потрази за новим кадровима и већ 

имају отворене конкурсе. Најчешће су то позиције у области машинства, рачуноводствених 

услуга, продаје, али су тражени и модни кројачи, моделари одеће и инжењери текстилних 

технологија. 

За праксу на тим местима ће млади до 30 година, без радног искуства моћи да конкуришу од 1. 

до 15. октобра. Већина компанија наглашава да им је циљ да најбоље кандидате запосле после 

девет месеци, колико траје програм.О :   

Послодавци су практично једногласни да је ово одлична прилика за стварање новог, младог, 

али квалитетно оспособљеног кадра. Пре свега истичу то што ће уз помоћ државе, у виду плате 

за младе људе, добити могућност да их упознају, обуче али и изаберу најбоље међу њима, а да 

ће незапослени, тако стећи своје прво радно искуство и шансу да добију посао. 

"Понудили смо укупно 10 радних позиција за неколико средњошколаца и за свршене 

високошколце економске, машинске и електротехничке струке", каже Горан Јевтић, директор 

компаније ЕнергyНет која послује у области грејања, климатизације, вентилације и уређења 

простора, а запошљава више од двеста људи. 

Објашњава да ће уз надзор ментора млади проћи обуку упознавањем свих послова у фирми и 

да ће им, након извештаја стручне процене и разговора, уколико одлуче да их запосле пронаћи 

позицију у складу са њиховим склоностима, на којој могу даље да се развију. 

Компанија Мерцатор-С планира да ове године отвори 200 радних места, а ту ће се наћи и 

млади без радног искуства. 

"Запослићемо људе у различитим секторима широм Србије, на позицијама попут консултанта у 

продаји, контролора робе, или позицији асистента у набавци, а међу кандидатима за нова 
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радна места су и млади без радног искуства" изјавила је директорка људских ресурса у 

компанији Мерцатор-С, Јелена Шрибар. 

Из фирме "Конелека", која производи делове за "Ербас" и "Боинг",наглашавају да им је главни 

циљ да добри кандидати остану у фирми. 

"Нама су потребни ЦНЦ оператери и машински инжењери и надамо се да ће оглашена радна 

места изазвати интересовање кандидата. У нашој индустрији није тешко пронаћи кадар али је 

тешко наћи добре кандидате. Волели бисмо да радимо са најболјима", навео је директор 

Андрија Екмеџић. 

Послодавци су сагласни у још једној ствари - искуство потврђује да је најлакше обликовати 

младе људе без радног искуства према конкретним пословима, а ово је, како истичу, одлична 

прилика за то. 

 

Због тога што је РТВ Војводине скресана дотација из буџета за 210 милиона динара 

Отказ добило 56 хонорараца на РТВ 

 

Док Влада Србије покушава да разним мерама ублажи последице економске кризе због 

епидемије ковида 19, а посебно да сачува радна места – у Радио-телевизији Војводине – пишу 

отказе. 

 

Пише: Радован Балаћ 

Радио-телевизија Војводине налази се ни на небу ни на земљи: на Мишелуку је изграђена 

велелепна зграда, али зврји празна, а у међувремену због нагомиланих губитака и мањка новца 

РТВ је отпустила 56 хонорарних сарадника, а следећег месеца отказ ће добити још око 200 њих, 

уколико се нешто не промени. 

Нико из Владе није се јавио поводом писма које је у јулу упутио синдикат Независност у Радио-

телевизији Војводине поводом најаве руководства покрајинског јавног сервиса да ће морати да 

отпусти још 190 радника пошто је ребалансом буџета РТВ остао „краћи“ за 210 милиона 

динара. 

Повереник синдиката Независност Дарко Шпер каже да су још прошлог месеца разговарали са 

директором РТВ Миодрагом Копривицом, који им је најавио нова отпуштања пошто је 

претходно већ 56 привремено запослених и хонорарних сарадника добило отказ. 
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Синдикалцима у РТВ је речено да је на састанку у Министарству финансија речено да би Влада 

могла да интервенише из буџетске резерве и надомести мањак војвођанском јавном сервису, 

али од тога није било ништа. 

У првом кругу отказ су добили људи који су били ангажовани преко агенције, уговора о делу, 

био је и један приправник, али не и неко од стално запослених, каже Шпер. 

„Почишћени су људи који немају чврсте уговоре“, додаје он Колико је критична ситуација у 

РТВ сведочи податак да је прошла година завршена са губитком од милијарду и 600 милиона 

динара. 

– Завршетак нове зграде није угрожен, јер за то постоји наменски рачун, управа расписује 

тендере за намештај и опрему, план је да  већи део запослених, посебно у Радио Новом Саду 

пређе у нову зграду. Нема пара за плате, али има да нова зграда буде опремљена цакум пакум, 

примећује Шпер. 

На примедбу да је требало да пишу Вучићу, а не Брнабићки, Шпер каже да је очигледно да је 

тако, али да су „поштовали процедуру“. 

– Није Вучић правио ребаланс буџета, већ Министарство финансија, које је заслужно што је 

РТВ-у смањена апанажа за преко 200 милиона динара. Рекли смо и Копривици да ово више 

није проблем који мора само да решава послодавац, јер је дошло до отпуштања радника и 

прети даљим отпуштањем, него и синдикати, сматра Шпер. 

Он и даље очекује позив из Владе и подсећа да су и синдикати били позивани када се радило на 

изради Медијске стратегије о јавним медијским сервисима, када је било речи и о тешкој 

финансијској ситуацији  у покрајинском јавном медијском сервису. 

– Не знамо да ли ће нових отпуштања бити у септембру или октобру, то је врло близу и велики 

број људи ће остати без посла, не можемо чекати и ћутати да то тек тако прође. 

Организоваћемо протесте и ставити им до знања да се са тим не миримо, упозорава Шпер. 

У РТВ-у је било предлога да се, уколико нема другог решења, иде и на повећање РТВ претплате. 

За поређење: док се РТВ финансирао само из претплате имао је 1,7 милијарди динара више 

годишње него сада када се финансира комбиновано: из буџета и са малом претплатом. 

Копривица ћути 

Покушали смо да добијемо коментар и од генералног директора РТВ Миодрага Копривице, али 

се он није јављао на позиве и поруке. 
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АТ" ПРЕГОВОРИ О ВИСИНИ МИНИМАЛЦА: Познато колико 

"ДОЖИВЕЛИ СМО ПРАВИ РАТ" ПРЕГОВОРИ О ВИСИНИ 

МИНИМАЛЦА: Познато колико траже синдикати, послодавци се ваде 

на корону 
 

Један број послодаваца, њих око 15 одсто, не би издржао то изједначавање. 

Циљ синдиката јесте да у преговорима са социјалним партнерима обезбеде да се минимална 

цена рада за следећу годину изједначи са минималном потрошачком корпом, али послодавци 

сматрају да је у садашњим ванредним околностима то изједначавање тешко очекивати, јер 

неки послодавци то не би могли издржати, па би се морали одрећи једног броја радника. 

Почасни председник Уније послодаваца Србије и члан тима за преговоре око минималне цене 

рада Небојша Атанацковић каже, да је пре три године, када је о изједначавању разговарано, 

размишљање било такво, да ће се посматрати како привреда напредује и да ли ће минимална 

цена рада достићи минималну потрошачку корпу. 

- Међутим, десила се пандемија а то је као да смо доживели прави рат, тако да сада о томе 

сигурно нема ни говора - рекао је Атанацковић. 

 

Он сматра да један број послодаваца, њих око 15 одсто, не би издржао то изједначавање. Оно би 

иначе значило да минимална зарада износи 37.500 динара јер је толика минимална 

потрошачка корпа. 

Председница Асоцијације слободних и независних синдиката Србије Ранка Савић, оцењује да је 

ова сума и количина намирница која за њу може да се купи, није довољна за нормалан живот, 

већ само за голо преживљавање. 

Не спорећи да је тако, Небојша Атанацковић наводи да је и такав минималац и даље нешто у 

односу на ситуацију да радник остане без посла, што је могућа последица превеликог повећања 

минималца, код неких послодаваца. 

Савић, ипак, не очекује да ће синдикати успети да се изборе ни за ову суму, коју су сада 

одредили као циљ, јер ће по њеној процени минимална цена рада остати на садашњем нивоу 

или тек мало изнад њега. 
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- Потпуно сам уверена да влада већ сада зна колика ће та цена бити и да она неће бити већа од 

ове коју сада имамо а и ако буде, то повећање ће бити тек симболично - каже Савић. 

Према њеним речима, влада ће по први пут имати реално оправдање за то, јер се налазимо у 

периоду светске пандемије и и економске кризе. 

Асоцијација слободних и независних синдиката је зато предложила да се преговори о 

минималној цени рада одложе и да отпочну када се формира нова влада и прође њених првих 

100 дана. "Тада ћемо имати јасније информације о стању бруто друштвеног производа као и 

пандемије". 

Најосновније потребе 

И председник Националне организације потрошача Србије Горан Паповић, наводи да са 

37.500 динара трочлана породица, за коју је корпа и израчуната, може да задовољи само 

најосновније потребе, довољне за голо одржавање живота. 

- Тај износ би се могао назвати симболичним. Он је одређен према стандардима Црвеног крста, 

по којима се рачуна шта је потребно за преживљавање једне породице - објашњава Паповић. 

Додаје да је човек ипак и социјално биће и да осим потреба за основним животним 

намирницама, има и друге потребе. Да оде у позориште, биоскоп, обнови гардеробу. А пара за 

то је у минималној потрошачкој корпи заиста веома мало. 

Тако је рецимо, у потрошачкој корпи за март чија структура је последња објављена на сајту 

Министарства трговине и телекомуникација, за рекреацију и културу предвиђен 1.281 динар, за 

образовање 125 динара, а за одећу и обућу 1.139 динара. 

Иначе највећи део новца у поменутој корпи, опредељен је за храну и алкохолна пића - 44,46 

одсто, односно 16.766 динара, затим за становање, воду, струју, гас и друга горива 19,57 одсто 

или 7.381 динар. 

За намештај и опремање домаћинства предвиђено је 1.612 динара, за здравство 1.429, за 

комуникације 925, за превоз 2.306 динара. 

Када је о храни реч, минимална потрошачка корпа, од оних крупнијих ставки подразумева 22 

кг белог хлеба, три литра уља, пола килограма масти, 13 литара млека, килограм пиринча, 5 кг 

свежег јунећег, свињског и пилећег меса, 48 јаја. 

Синдикати су иначе још пре три године, заузели став да до 2021. године минимална цена рада 

достигне минималну потрошачку корпу. 


