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Почињу преговори о минималцу 

 
Преговори чланова Економско-социјалног савета о висини минималне зараде у 2021. години, 

данас ће и званично почети, потврђено је Тањугу у Унији послодаваца Србије. 

 

На састаку ће бити преговарачки тимови Савеза самосталних синдиката Србије, УГС 

Независност, УПС-а и Министарства за рад. 

 

Почасни председник УПС-а Небојша Атанацковић рекао је Тањугу да ће, након колегијума 

СЕС-а који је одржан 21. августа, на данашњем састанку и званично започети преговори о 

висини минималца. 

 

Каже да се не може очекивати од послодаваца који немају могућности да повећају минималне 

зараде колико то очекују синдикати. 

 

Атанацковић напомиње да је питање минималне потрошачке корпе и висине минималца чисто 

социјално питање пре свега за државу, а не ствар послодаваца којима је у фокусу однос зараде и 

продуктивности привреде. 

 

"Чињеница јесте да би било добро да је минимална зарада већа, али све зависи од привредне 

активности. Бесмислено је тражити нешто од послодаваца ако за то нема могућности", навео је 

Атанацковић. 

 

Подсећа да у Србији минималац прима око 350.000 људи, што је око 15 одсто свих запослених у 

земљи. 

Рок за завршетак преговора 15. септембар  

 

Атанацковић каже да је јасно да вишечлана породица не може да живи од 30.000 динара, али и 

да је "апсурдно" да само један члан породице ради за минималац и тако издржава породицу. 

 

Синдикати имају од раније познате захтеве, а то је да минимална зарада треба да достигне 

вредност минималне потрошачке корпе до 2021. године, што је око 37.500 динара. 

 

Представници СССС и УГС Независност су, ипак, претходних дана изразили спремност да 

преговарају о том захтеву због ванредних околности изазваних пандемијом коронавируса. 

 

Послодавци поручују да минималац не треба повећавати паушално већ према расту БДП-а и 

инфлације која се очекује у наредној години, као и да би пристали и на већи раст минималца 

под условом да им држава то надокнади кроз смањење трошкова. 
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Такође, раније су предложили да се минималац привремено "замрзне" 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. 

 

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

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

години. 

 

 

 
 

У уторак преговори Владе и синдиката о минималној цени рада 

 
Представници синдиката, послодаваца и Владе Србије започеће сутра разговоре о минималној 

цени рада за 2021. годину, а завршни разговори заказани су за 14. септембар јер је последњи 

рок 15. септембар ове године. 

 

Пише: Бета 

Савез слободних синдиката Србије (СССС) и синдикат УГС „Независност“ траже да се 

минимална зарада са садашњих 30.022 динара повећа на 37.000 колико кошта минимална 

потрошачка корпа. 

Синдикати тврде да је разлог за повећање цене рада и чињеница да је раније договорено да се 

минималац по вредности изједначи са минималном корпом намирница следеће године за коју 

се сада преговара цена рада. 

Председник УГС „Независност“ Зоран Стојиљковић оценио је за Бету да упркос кризи због 

пандемије вируса ЦОВИД-19 последице не треба да сносе најсиромашнији који примају 

минималац, а њих је око 350.000. 

Послодавци се залажу да се преговори о минималној цени рада одложе до краја године да би се 

боље сагледало стање у привреди. 

Влада Србије се до сада није изјашњава о повећању минималне цене рада, али уколико се 

синдикати и послодавци не договоре има овлашћење да буде арбитар и донесе коначну одлуку. 
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Протест у Новом Саду због отпуштања с РТВ, око 250 запослених остаје 
без посла 
 

 

Аутор: N1 Београд 

 

Представници Синдиката културе и уметности медија "Независност" одржали су 

протест у Новом Саду, због, како су навели, најављеног отпуштања радника са 

Радио телевизије Војводине. 

 

Протестом, односно конференцијом за новинаре, синдикалци су, како су рекли, хтели да 

упознају јавност са оним што се дешава на РТВ-у, преноси Н1. 

 

А то је да ће 200 запослених у РТВ крајем месеца остати без посла, заједно с 56 који су већ 

отишли током јула, што, према речима представника “Независности”, чини 20 одсто 

запослених у тој медијској кући. 

 

Репортерка Н1 која је пратила протест каже да су сви који остају без посла запослени преко 

посредничке агенције за запошљавање и да им истичу уговори. 

 

Разлог што неће моћи да наставе да раде је мањак од 201 милиона динара у буџету, толико је 

ребаланском буџета закинуто новца за РТВ. 

 

Из синдиката “Независност” указују на тешку ситуацију, кажу да није фер према запосленима, 

нарочито, кажу, у тренутку епидемије, када држава помаже фирмама да не отпуштају раднике, 

ови људи су – грађани другог реда. 

 

Порука с конференције за новинаре, како јавља репортерка Н1, је да ће током недеље изаћи на 

улице и протестовати. Неће тражити од руководства РТВ-а да их прими, с обзиром да, како 

наглашавају, то нису урадили до сада. 

 

 

 

 

 

 

 

http://rs.n1info.com/journalist12/N1-Beograd-
http://rs.n1info.com/journalist12/N1-Beograd-
http://rs.n1info.com/Vesti/a632633/Protest-u-Novom-Sadu-zbog-otpustanja-s-RTV-a.html


6 

 

 

Менаџмент РТВ ћути о најављеном отпуштању око 200 радника, 

Синдикат Независност најављује протест  

Отпуштање око 200 радника РТВ-а ангажованих преко агенције за 

запошљавање требало би да уследи након истека уговора покрајинског 

јавног сервиса са агенцијом – 30. августа. Одбројавање до тог датума је већ 

почело, иако ангажованима преко агенције нико из РТВ-а то званично није 

потврдио, нити им је најавио раскид сарадње. Сви се заправо ослањају на 

изјаву коју је генерални директор РТВ-а Миодраг Копривица дао 

Цензоловци пре две недеље.  

Синдикат „Независност“ у Радио-телевизији Војводине најавио је данас да ће у 

наредних недељу дана организовати протест због најављеног отпуштања о ко 200 

радника који су на пословима у тој медијској кући ангажовани преко агенције за 

запошљавање. 

 

Недељу дана – толико је, изгледа, остало до истека уговора између РТВ-а и агенције за 

запошљавање, и тренутно нема могућности да он буде продужен јер РТВ, признали су 

то, за то пара нема. Тај „дан Д“ десиће се 30. августа и тиме већ неко време сви 

оперишу захваљујући заправо информацији из текста који је Цензоловка објавила пре 

две недеље. 

Претпоследњи дан августа, као датум када истиче уговор и започиње неизвесност за 

око 200 радника, за Цензоловку је први, али и једини пут јавно изнео генерални 

директор РТВ-а Миодраг Копривица. 

У међувремену, тврде у Синдикату „Независност“, ту информацију нико из менаџмента 

није нашао за сходно да официјелно подели и са онима којих се то највише тиче. 

„Иако су званично запослени у другој фирми, и отуда и не могу да буду наши чланови, 

ми ћемо из солидарности, јер то су овде на РТВ-у наше колеге, предузети све да 

спречимо њихово отпуштање“, поручио је на данашњој прес конференцији Дарко 

Шпер, повереник „Независности“ у покрајинском јавном сервису. 

Са платоа испред Студија М, на неколико метара од главног улаза у дирекцију РТВ-а, 

Шпер је – одлучним тоном и довољно гласно да добаци до менаџмента на другом 

спрату – најавио организацију протеста у наредним данима, као вид ангажовања 

синдиката усмереног ка вршењу притиска – на руководство куће, Министарство 

финансија и Владу Србије – да се пронађе новац потребан за нови уговор РТВ-а с 

агенцијом за запошљавање: то је око 200 милиона динара, таман за колико је 

покрајинском сервису умањена годишња транша приликом пролећног ребаланса 

републичког буџета. 

https://www.cenzolovka.rs/drzava-i-mediji/oko-200-radnika-rtv-ostaje-bez-posla-krajem-avgusta/
https://www.cenzolovka.rs/drzava-i-mediji/oko-200-radnika-rtv-ostaje-bez-posla-krajem-avgusta/
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У неком смислу, данашња прес конференција имала је и ту компоненту протестног 

окупљања. Осим новинара из других медија, обраћање Шпера, колега синдикалаца са 

РТС-а и адвоката Вељка Милића, пратило је, на самом платоу и са тераса РТВ-а, уврх 

главе двадесетак ертевеоваца. Говорнике, а пре свега Шпера, повремено су 

награђивали аплаузом. 

Ипак, међу њима је, процењује Шпер, било свега њих петоро „са агенције“. У петак, 

наводи овај синдикални лидер за Цензоловку, када смо организовали консултације с 

колегама који су ангажовани преко агенције, било их је тридесетак. А преко агенције је 

запослено њих 257… 

Плаше се људи, отвара нам се управо један од „агенцијаша“. Данас је понедељак, мисле 

људи, и још нисам добио/добила обавештење о отказу, па можда ме и заобиђе ако им 

се не замерим. 

  

Страхови и застрашивање 

Копривица је пре две недеље за Цензоловку открио да ће од 257 радника ангажованих 

преко агенције (од чега је 90 новинара), њих 50 добити посао за стално у РТВ-у, за шта 

је Министарство финансија већ дало сагласност. 

Не зна се ко ће бити ти срећници, осим, како је Шпер данас открио новинарима, да је у 

питању 40 радника са високом стручном спремом, седморо са вишом и троје са 

средњом стручном спремом. 

Да ли због тога што не знају да ли ће бити „извучени из шешира“ или из неког другог 

разлога, углавном данас многи нису желели да буду виђени на платоу испред Студија 

М, али синдикалцима, међутим, то није препрека за организовање протеста. 

„Ми ово радимо из солидарности“, понавља Дарко Шпер. „А по протестима је РТВ 

познат и зна се како изгледа када ми организујемо протесте“, каже он алудирајући на, 

за новосадске прилике, сасвим солидно похођене протесте након смене уредника на 

покрајинском сервису 2016. године. 

И док, како каже, од појединих руководилаца добија подршку за ангажовање 

синдиката у овој причи, „али који не желе да са тим изађу у јавност“, у РТВ-у се 

истовремено, нагласио је Шпер, запослени застрашују напрасно уведеном обавезом о 

евидентирању приликом уласка у зграду, а да би потом присуство на послу 

проверавали радници обезбеђења! 
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„Техничка влада“ не може да преговара? 

Изгледи да се нешто учини по питању спречавања отпуштања око 200 радника РТВ-а 

тренутно не обећавају; наравно, овде се никако не сме отписати могућност да се све 

реши у последњи час – уобичајена реакција ове власти на притисак. Синдикат 

„Независност“ упутио је, осим Влади Србије, писма ОЕБС-у и другим организацијама, 

те амбасадама земаља на чијим се званичним језицима одвија програм РТВ-а. Нико 

није одреаговао, признаје невољно Шпер. 

„Само смо добили незваничну информацију да Влада Србије у техничком мандату не 

може да преговара с нама и да се чека формирање нове владе, а то може бити до 

новембра. Дакле, препуштени смо сами себи“, наводи повереник Синдиката 

„Независност“ у РТВ-у. 

Његов колега из Гранског синдиката „Независност“, Драган Милановић Пилац, рекао 

је да је захтев да Влада Србије обезбеди 200 милиона покрајинском јавном сервису за 

наставак функционисања оголио чињеницу да РТВ-ом заправо, а противзаконито, 

управља Влада Србије, по принципу „онај ко даје паре, тај и управља“. 

„Кад би се примењивао Закон о јавним сервисима, управни одбори јавних сервиса сами 

би, а не као што то Александар Вучић редовно ради, одредили цену ТВ претплате, па 

онда помоћ из буџета не би била ни потребна“, поручио је Милановић. 

Шпер додаје да су на ћутњу наишли и у матичној кући – ни званичног обавештења о 

томе да ће око 200 људи остати без посла, али изостаје и позив на разговор о томе како 

да се тај проблем реши. 

„Ми смо на разговор спремни, али ми тај позив свакако нећемо упутити – они су на 

потезу, они су ово закували“, поручује Шпер. 

  

Колико ће трпети програм? 

Посебна је иронија, истиче Шпер, то што је међу онима који су свакодневно долазили 

на посао и радили током ванредног стања, много оних којима сада прети отказ. А 

управо током ванредног стања РТВ-у је Влада Србије одузела 201 милион динара, због 

чега је до даљег немогућ наставак сарадње с агенцијом за запошљавање. 

„И они ће сада, након 30. августа, бити проглашени технолошким вишком у агенцији 

за запошљавање. Не, технолошки вишак су политичари, а не ови људи, наше колеге“, 

загрмео је синдикални лидер у обраћању новинарима који су пратили прес 

конференцију синдиката. 

Најављено отпуштање око 200 радника није проблематично само с аспекта људскости 

– послати на биро уз припадајућу накнаду од државе људе који, да је менаџмент 
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својевремено био мало одважнији, нису ни морали да заврше у агенцији за 

запошљавање – а оне саме су прича за себе, поготово њихов бекграунд! – и међу којима 

има доста брачних парова са децом која, истог дана кад родитељима стигне отказ, 

треба да крену у школу. 

Такође важан проблем, на шта су указали и говорници на данашњој прес 

конференцији, јесте и будућа реализација програма.  

Отпуштање ће највише погодити редакције програма на језицима националних 

мањина, и тим поводом редакције Другог и Трећег програма Радија већ су упутиле 

протестна писма у којима се оштро противе отпуштању.  НДВН је позвао РТВ да не 

угрожава информисање на мањинским језицима. 

Дарко Шпер упозорава даље да би без половине људи могли да остану и О радио и Веб 

редакција, али да ће се на удару наћи продукција и запослени на местима без којих ће 

производња програма, у најбољем случају, бити отежана. Радио-телевизија Војводине 

је, иначе, од 1. јула већ морала да откаже сарадњу са 56 сарадника, тако да би јесењу 

програмску шему могла да започне са око 260 људи мање. 

 

 

https://www.cenzolovka.rs/drzava-i-mediji/redakcija-radija-2-rukovodstvo-rtv-a-da-podnese-ostavku-ako-nije-sposobno-da-zaustavi-otpustanja/
https://www.cenzolovka.rs/drzava-i-mediji/zaposleni-na-trecem-programu-radija-protiv-otpustanja-kolega-u-rtv-u/
https://www.cenzolovka.rs/drzava-i-mediji/ndnv-pozivamo-rukovodstvo-rtv-da-ne-ugrozava-informisanje-na-manjinskim-jezicima/

