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"Потрошачка корпа је измишљотина, прошло је време када 
најсиромашнији треба да плаћају" 
Извор: Б92, ТВ Прва  

 
Београд -- Члан социо-економског савета Зоран Стојиљковић рекао да му је тешко да говори да 
се задовољава са минималцем од 37.000 када за пристојан живот треба више.  
Преговори око минималне цене рада трају већ неко време Да ли је могућ договор да се 
минималац повећа са 30.000 на 37.000 динара? 
Стојиљковић је за тв Прва рекао да је захтев од 37.000 минимум испод којег самостални 
синдикати неће ићи.  
Он је рекао да је потрошачка корпа измишљотина, и да му је тешко да говори да се задовољава 
минималцем од 37 хиљада када се зна да за пристојан живот треба више. "Али уважићемо 
околности", рекао је он.  
Говорећи око преговора око минималне цене рада он је рекао да ту "увек постоје почетне 
позциије". "Послодавци су старовали са тим да нема простора за повећање".  
Стојиљковић је додао да морамо да видимо "да ли новца заиста нема и зашто га нема".  
"Овде више не могу да расту неједнакости. Србија није земља јефтине радне снаге. Од Владе и 
Министарства финансија очекујемо да кажу шта су параметри", рекао је он.  
Навео је да у овој земљи свако ко има реално радно место "не треба да оде са радног места без 
300 евра".  
"Прошло је време кад најсиромашнији треба да плаћају", оценио је Стојиљковић. 

 
 
 

 
 

У 26 војвођанских градова плата преко 50.000 
Аутор:Д. Млађеновић 
 
Просечна нето плата у Србији за јун 2020. године износила је 59.740 динара и номинално је 
11,4 одсто већа у односу на исти месец прошле године, а реално 9,6 процената, објавио је 
Републички завод за статистику.  
Просечна јунска бруто зарада је износила 82.572 динара, што је 11,6 одсто више номинално 
него у јуну 2019, односно 9,8 посто реално. 
Просечна плата у јуну у Војводини била је 56.896 динара, што је у поређењу с мајском зарадом, 
раст од 2,1 одсто. 
Највећу плату у покрајини имали су новосадски запослени, којима је просечно у јуну исплаћено 
67.440 динара, или 2,1 одсто више него месец раније. Нови Сад је уједно и једини град у 
покрајини са зарадом изнад 60.000 динара, док је просечна зарада била виша од 50.000 у 26 
града и општине. 
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На другом место у Војводини је Вршац, с просеком од 59.108 динара, а у том граду забележен је 
и највећи пад просечних зарада у поређењу с мајем, и то већи од 11 одсто. На  трећем месту по 
просечним платама у покрајини било је Панчево, где је у јуну просечно исплаћено 58.073 
динара. 
Зрењанинци су зарадили 57.245 динара, уз раст од 4,3 одсто, у Сенти је плата 57.073 динара, а 
то је скок на месечном нивоу виши од пет одсто. Суботица је, у поређењу с мајем, повећала 
просечне плате такође за више од пет одсто те су запослени примили у просеку 56.615 динара, 
док су у Сремској Митровици просечне зараде била 54.536 динара, а у Инђији 54.136. Више до 
50.000 динара имале су све сремске локалне самоуправе сем Ирига, где је исплаћено 48.360 
динара, и Шида са 49.541. 
Медијална нето зарада 45.500 
Медијална нето зарада за јун 2020. године износила је 45.500 динара, што значи да је 50 одсто 
запослених остварило зараду до наведеног износа. 
Бруто зараде у првих шест месеци ове године порасле су 9,5 процената номинално, односно 
осам одсто реално у односу на упоредни период 2019. године. 
Истовремено, нето зараде су порасле 9,4 одсто номинално и 7,9 процената реално, по подацима 
РЗС-а. 
У Бачкој Паланци јунски просек је 54.832 динара, Сомборцима су плате повећане два одсто и 
износиле 54.055, просек у Ковину је 52.766, Апатинци су добили пет одсто више него у мају и 
догурали до 52.741. Тителске зараде, које су често биле при врху војвођанске ранг-листе, овога 
пута су се зауставиле на 51.757 динара, уз минимални пад од 0,2 одсто. У Бечеју је јунски просек 
51.500 динара,а у Беочину 50.326. Врбашани су и у јуну остали испод коте од 50.000 – имали су 
просечни зараду од 49.720 динара, уз раст од 0,7 одсто. Нешто мала мање од 50.000 динара 
зардили су и запослени у Кули, Оyацима, Бачком Петровцу, Сечњу... 
Најмања просечна зарада у Војводини у јуну исплаћена је у Србобрану, 45.772 динара, а мало 
више од тога у Бачу – 46.172 и Малом Иђошу – 46.649. У Жабљу је јунски просек био 47.141 
динара, Ковачици 47.419 и Чоки 48.633. 
Гледано по регионима, на првом месту по зарадама у Војводини је Јужнобачка област с 
просечним платама од 61.530 динара и растом од 2,4 одсто у поређењу с мајем. Друга је 
Јужнобанатска област с просеком од 55.756 динара, а трећи је средњи Банат с 55.269. У Срему 
су исплаћене просечне зараде од 53.306 динара, Севернобанатска област има просек од 52.581, 
а Западнобачка 51.945. 
 

 

 
 

Норвешка је земља са убедљиво највише запослених који БРИНУ О 
ДЕЦИ 
Аутор:Т.К. 
 
Европска статистичка канцеларија је објавила број радника за социјализацију и бригу о деци, 
као и оних који помажу просветним радницима из 2019. године. Објављен је и њихов удео у 
односу на укупан број запослених у европским земљама. 
Просечан удео ових радника у броју запослених на нивоу Европске уније је био један одсто. По 
овом броју у ЕУ предњачи Данска где је било 3,2 одсто ових радника у односу на укупан број 
запослених. Следи Француска са 2,4 одсто, Шведска 2,3, Португалија и Финска са 2,2, те Ирска 
и Малта са 2,1 одсто, преноси портал Кликс. 
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Из Еуростата су указали да у 16 од 27 држава чланица Уније је било само један проценат ове 
врсте радника у односу на укупан број упослених. 
Најнижи удео је забележен у Италији – 0,2 одсто. Нешто већи проценат у Румунији 0,3 одсто, 
Немачкој и Грчкој са 0,4, те у Чешкој и Пољској са 0,5 одсто. 
Изван ЕУ, бољи од Данаца по овом питању су Норвежани са четири одсто и Исланђани са три 
процента. У Швајцарској удео радника за социјализацију и бригу о деци, те оних који помажу 
просветним радницима у односу на укупан број заослених у 2019. био је један одсто. 
 

 
 

 
 

ПКС: И великим предузећима потребна подршка државе због 
последица короне 
Аутор:Бета  
 
Привредна комора Србије (ПКС) саопштила је да је за раст и опоравак привреде неопходна 
подршка државе и коморе и великим предузећима ради ублажавања последица изазваних 
пандемијом коронавируса. У саопштењу ПКС након састанка са представницима "Матис групе" 
се наводи да без стабилног раста великих компанија, посебно оних које су, попут Матиса, 
носиоци развоја читаве области, нема ни успешног развоја малих компанија и предузећа. 
"Велика предузећа су током пандемије проблеме решавала ослањајући се на сопствене изворе, 
али им је за даљи раст неопходна подршка. ПКС ће наставити активно да ради на креирању 
предлога мера подршке великим компанијама ради подршке њиховим инвестицијама, 
олакшавања пословања у земљи и иностранству, отклањању препрека за наставак извоза, као и 
изласку на нова тржишта", рекао је Марко Чадеж, председник ПКС. 
Власник "Матис групе" Драгомир Лазовић најавио је да та компанија у наредном периоду 
планира отварање четири нова производна погона, од којих три у Ивањици и један у 
Крагујевцу, и да је за ту инвестицију "компанији која је носилац развоја читавог ивањичког 
краја" потребна подршка. 
Како је истакао, ради се о погонима за производњу плочастог намештаја и ; компоненти за 
душеке, у којима ће бити запослено око стотину нових радника. 
"Компанији 'Матис', која се већ 25 година успешно бави производњом намештаја, запошљава 
више од 1000 радника и један је од пионира у уводјењу дуалног образовања, представљене су 
могућности подршке за реализацију ове инвестиције, као и коришћења актуелних програма 
помоћи Развојне агенције Србије и Фонда за развој", наводи се у саопштењу Привредне коморе 
Србије. 
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ОД ДРЖАВЕ ТРАЖЕ 15 МИЛИОНА ЕВРА: Туристички радници 

скренули пажњу на свој тежак положај  
Аутор:Е. В. Н. 
 
НАЦИОНАЛНА организација туристичких агенција ЈУТА, Удружења водича из 

Београда, Ниша, Новог Сада и Крагујевца јуче су одржали манифестацију "10 

минута за спас туризма - сачувајмо туризам".  

Туристички радници, шетњом су хтели да скрену пажњу да се ова грана привреде налази у 
изузетно тешкој економској ситуацији, јер због пандемије, већ месецима не остварују никакве 
приходе. 
Како је испричао Александар Сеничић, директор ЈУТА, за тренутно стање није нико крив и у 
питању је виша сила, али туристички радници желе да апелују да је ситуација заиста лоша. 
- У тешкој смо ситуацији - истиче Сеничић. - Туристички водичи, агенције и рентакар 
компаније, за разлику од наших колега из хотелијерства које су добиле помоћ, још увек ту 
секторску помоћ нису добили. Очекујемо реакцију државе и желимо да наставимо разговоре. 
Залагаћемо се за секторску једнократну помоћ, што би државу коштало око 15 милиона евра. 
То је драстично мање него што су издвојили за хотелијере. Само тако ћемо моћи да преживимо 
до следеће године и задржимо запослене. 
Министар туризма Расим Љајић казао је да постоји жеља да се додатно помогне туристичким 
агенцијама, али то може да буде тек када се на крају сезоне види колике су могућности државе 
и колике су реалне штете које тај сегмет туризма има. 
- Размотрићемо какве су реалне могућности државе, како су агенције пословале и радиле, јер 
ипак је било неких активности много већих него што се на почетку пандемије очекивало - 
истакао је Љајић. - Свесни смо губитака које су неке агенције претрпеле, желимо да помогнемо, 
али морамо да сачекамо завршетак туристичке сезоне, да подвучемо црту. Гледамо број 
агенција које су угашене и број отпуштених радника у њима, а на дневном нивоу смо у току и са 
различитим удружењима која окупљају агенције. 
Највећа помоћ за туристичку привреду и агенције била је уредба о такозваним заменским 
ваучерима која је донета на иницијативу агенција. 
- Да није било те уредбе 90 одсто наших агенција би банкротирало - сматра Љајић. - Ми и дан-
данас имамо 50 позива грађана који се жале због те уредбе. Сматрамо да је то био један 
компромис, који је са једне стране омогућавао агенцијама да наставе пословање, са друге 
стране заштиту путницима који су уплатили аранжмане. 
Посебну секторску помоћ државе добија хотелска индустрија где је највећи број запослених у 
области туризма. Како каже Љајић, хотели у великим градовима имају губитке јер није било 
страних гостију и туриста. Сада доносимо нов пакет помоћи за хотелску индустрију чија је 
вредност око 1,5 милијарди динара. Проширили смо и обухват градова и хотела који остварују 
право са 27 градова, на 67 градова и општина где ће хотелијери моћи да аплицирају за помоћ. 
Ипак, иако ниједан организатор путовања није ставио кључ у браву, има великих отпуштања 
радника. Процењује се да је неких 25 одсто од укупног броја запослених у туристичким 
агенцијама - добило отказ. 
ОТКАЗИ 
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КАО најбројније удружење, ЈУТА је дала податак Туристичкој инспекцији да нема ниједан 
случај престанка рада организатора путовања. Од 4.500 запослених, у оквиру њихових 
чланица, око 25 одсто запослених је престало да ради. 
- Од чланица УТАС привремено или трајно је затворено 30 агенција, а отпуштена су 42 радника 
- објашњавају у Туристичкој инспекцији. 
ВОЖЊЕ АУТОБУСИМА 
ШЕТЊА туристичких радника јуче је одржана и у Нишу, Крагујевцу и Новом Саду. 
Промотивном вожњом пет аутобуса за панорамско разгледање града, јуче је тако 140 
туристичких радника у Новом Саду упутило апел за помоћ. 
- Наш скуп није протест него апел за помоћ туристичком сектору - каже Атила Молдваји, 
директор Туристичке агенције "Елнос". - То смо проследили и државним институцијама од 
којих чекамо конкретан одговор. 
Како је рекао Ненад Тракић, директор Туристичке агенције "Холидеј" из Крагујевца, у 
последњих пет месеци они су имали минималне или никакве приходе. Ове године се пасош 
није толико користио. 
 

 
 

 

Слога: Забринути смо за раднике из Индије који штрајкују 
Пише: Бета 
 
Удружени синдикати Србије „Слога“ изразили су данас „дубоку забринутост и пуну синдикалну 
солидарност“ са радницима из Индије који су ангажовани на изградњи путева Србије, а који у 
Краљеву штрајкују, јер су, како је наведено, постали жртве најгрубље експлоатације. 
У саопштењу „Слоге“ се подсећа да је због тога реаговао и огранак УНЕСЦО за биоетику који је 
затражио реакцију председника Србије Александра Вучића. 
„Као синдикат, одговорно потврђујемо да УНЕСЦО има право и на изражену забринутост због 
озбиљних облика експлоатације и кршења људских права и домаћих радника у Србији, попут 
радника лесковачке Јуре и других предузећа“, наведено је у саопштењу. 
Истакнуто је да је Србија последњих година захваљујући „неконтролисаном, неолибералном 
концепту слободног тржишта и ауторитарне власти постала мека за брзу зараду мешетарењем 
на радничкој муци“. 
Из „Слоге“ су указали да већина радника у држави ради за минималну цену рада без наде да за 
рад добију и пристојну зараду достојну човека. 
„Нехуман и експлоаторски облик се највише исказао током ванредног стања због Ковида 19, 
када су радници од стране послодаваца буквално терани и уцењивани да раде супротно 
препорукама које су стизале из СЗО, док је озбиљна реакција државе изостајала“, наведено је у 
саопштењу. 
У синдикату „Слога“ сматрају да одговорност за такво стање у области рада „сноси искључиво 
актуелна ауторитарна власт која допушта кршење радних права, док истовремено не допушта 
независан рад инспекцијских органа“. 
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Синдикати: Минималац не испод 34.000 
Пише: Љ. Буквић 
 
Синдикати траже да минимална зарада у Србији наредне године буде не мања од 37.000 
динара, што је на нивоу минималне потрошачке корпе, али о томе, јуче, на првом састанку 
представника радника, послодаваца и државе на ову тему, није договорено. 
Свака страна јуче је, како кажу саговорници Данаса, изнела своје ставове, а у синдикатима 
конкретне предлоге послодаваца и државе очекују да чују наредног уторка, за када је заказан 
следећи разговор. 
Предлог синдиката је да се минималац са 30.022 динара повећа на 37.500 динара, односно да 
сат рада у 2021. кошта 216,75 динара, уместо садашњих 172 динара. 
Представник УГС Независност на овом састанку Зоран Ристић рекао је да је прошле године на 
СЕС-у договорено да минимална зарада достигне у 2021. минималну корпу. Он је нагласио и да 
су послодавци јуче тражили да се минималац повећа у складу са растом бруто домаћег 
производа од шест одсто, док је део преговарачког тима Владе из Министарства рада изнео 
статистичке податке о макроекономским кретањима, без конкретног предлога зараде. 
Председник УГС Независност Зоран Стојиљковић каже за наш лист да минимална зарада треба 
да стигне минималну корпу која је довољна само за преживљавање и да сваки рад који то јесте 
не би требало да се обавља без 37.000 динара. Он каже да послодавци то не виде на такав 
начин, али да се нада компромису и да ће држава бити спремна да изађе у сусрет тако што ће 
им платити део трошкова за неопорезиви део зараде и скинути део парафискалних намета. 
Изједначавање минималца са потрошачком корпом је став и предлог Савеза самосталних 
синдиката Србије, а потпредседник овог синдиката Душко Вуковић каже за Данас да је то и 
ранијих година био њихов предлог и да се сада у преговорима може ићи ниже, али не испод 
34.000 до 35.000 динара. Вуковић не верује да ће послодавци, али и држава, и на то пристати. 
„Не би смело само да дође опет до тога да се договарају послодавци и синдикати, а да на крају 
држава буде та која пресеца и одлучује зато што ове две стране не могу да се договоре. У овим 
договорима све три стране треба да учествују“, истиче Вуковић. 
Он напомиње да је битно подсетити да се минимална зарада ствара зарад кризних ситуација и 
да се ту не прича о нормалној заради, као и да нико не пита раднике који раде 174 сата месечно 
да ли они могу да преживе са 30.000 динара. 
За њега, како каже, не би било легално ни да ова, техничка влада, доноси одлуке после 15. 
септембра. 
„Рок за договор је 15. септембар и ако до тада не договоримо минималну зараду, онда је влада 
та која одлучује, а овде имамо техничку владу, тако да то не би било легално“, истиче Душко 
Вуковић. 
У Унији послодаваца Србије, како каже за Данас Небојша Атанацковић, не беже од повећања 
минималне зараде, али у том случају очекују да држава направи неке уступке за привреду. 
„Синдикати су предложили да се цена повећа и ми не бежимо од тога, али у случају да 
прихватимо повећање, онда очекујемо компензацију, да ли је то у виду смањења пореза или 
тога да се ПДВ плаћа по реализацији, а не унапред“, напомиње Атанацковић. 
Он каже да се на јучерашњем састанку могло чути од Министарства финансија да су процене 
наредних економских кретања добре, да је предвиђени пад за ову годину од 1,8 одсто, а да би 
раст БДП у наредној могао да иде до шест одсто, уз инфлацију која би остала испод два одсто. 
Атанацковић истиче да је битно држати се реалности и да и држава и синдикати морају да 
имају на уму и то да се повећањем минималне зараде не повећава плата само онима који 
примају тај износ, већ да се онда морају подићи зараде и свима осталима, што је велики 
проблем. 
Минималац прима 350.000 запослених 
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Прошлог септембра договор је био да се минимална зарада за ову годину подигне за 11,1 одсто 
и када је 1. јануара почела да важи износила је 30.022 динара, односно 256 евра. Било је то 
повећање за 3.000 динара. Према проценама, минималац у Србији прима неких 350.000 
запослених, а радни час је са 121 динара колико је износио 2015. порастао на тренутних 172 
динара. 
 
 

Ниш: Радник (45) погинуо, пала преса на њега у фабрици Џонсон 
електрик 
Пише: Бета 
 
Радник Б.М. (45) погинуо је данас око 18.30 часова када је на њега пала преса у фабрици 
„Џонсон електрик“. 
Према незваничним информацијама, радник је монтирао пресу која се, из за сада неутврдјених 
разлога, откачила и убила га на лицу места. Хитна помоћ могла је само да констатује смрт. 
За сада није познато да ли је радник запослен у „Џонсон електрику“ или у фирми која је била 
ангажована да монтира пресу. 
У полицији су потврдили агенцији Бета да је дошло до несреће у кругу фабрике и да је о 
догадјају обавештено Више јавно тужилаштво. Увиђај је у току. 
 
 

Да ли је „Моја прва плата“ адекватна мера за решавање проблема 
незапослености младих? 
Пише: Горан Радловачки, Аутор је асистент на пројектима Београдске отворене школе, 
програмска област Унапређивање запошљивости 
 
У помало популистичком и већ познатом маниру, Влада Републике Србије је, у циљу суочавања 
са надолазећом економском кризом, донела нове програме за опоравак привреде усмерене ка 
решавању дугорочног проблема незапослености младих. 
По свему судећи, да ће економске последице кризе изазване вирусом ковид-19 бити изузетно 
снажне и неповољне, више је ствар чињеница него пуког нагађања, те оно што остаје јесте да се 
види колико ће снажан бити њен удар на економију.  
Велика и оправдана забринутост постоји за једну од генерално најугроженијих друштвених 
група по питању запошљавања – младе.  
Одавно је познато да млади, у зависности од струке и завршених студија, на први посао чекају 
(односно активно траже, јер је данас и потрага за послом – посао) више месеци, па и више 
година, што последично ограничава њихову економску независност. Механизми подршке су, 
зато, више него неопходни.  
У тексту који следи, смело ће се претпоставити да су креатори програма „Моја прва плата“ 
узели у обзир елементе ранијих иницијатива које је, кроз разне кампање, заговарао тим 
Београдске отворене школе и дати предлози за дугорочно унапређење положаја младих у 
домену запошљавања. 
Шта нам доноси „Моја прва плата“ и какве ефекте ће имати на запошљавање 
младих? 
Последњих дана заинтересована јавност је, коначно, добила прилику да се упозна са дуго 
најављиваном и припреманом мером за запошљавање младих – Моја прва плата.  
Како се у почетку недовољно знало о самом програму, основне дилеме сводиле су се на питања 
као што су како ће програм да изгледа, које су директне и индиректне користи и шта је 
послужило као пример добре праксе?  
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Оно што је јавност одмах препознала јесте да програм чини стицање првог радног искуства 
кроз учење, односно радне праксе и да би требало да омогући младима да лакше преброде тај, 
углавном најтежи, корак доласка до првог посла.  
„Моја прва плата“ пружа младима јасно дефинисан и временски ограничен програм праксе, уз 
обавезно менторство и симболичну новчану надокнаду у циљу избегавања злоупотреба од 
стране „праксодаваца“.  
За све наведене аспекте постоје елементи за признања и похвале, као редак пример 
квалитетних мера за унапређивање запошљивости младих. 
Али, уместо да поставимо питање хоће ли нови програм запошљавања младих бити успешан у 
решавању дугорочних проблема, можемо отићи корак даље и запитати се зашто бисмо се 
ограничили на један програм када постоји могућност решавања већих, системских проблема са 
којима се суочавају све стране – млади, држава и послодавци?  
Решење се налази у препознавању радних пракси кроз Закон о раду, дефинисањем уговора о 
радним праксама. Закон о раду је вечита тачка спорења између државе, послодаваца и 
представничких синдиката, у ком је свака реченица и формулација проблематична и ретко кад 
неко буде задовољан финалним резултатом.  
Како је нови ЗоР у припреми интензивни преговори око истог тек предстоје, а наша надања су 
да ће и тема радних пракси бити предмет расправе. 
Шта је Уговор о радним праксама и како може допринети бољем положају 
младих? 
Истраживања су показала да млади у Србији имају позитивне ставове према праксама, иако 
чак 68 одсто њих који су учествовали у програмима пракси није добило никакву финансијску 
надокнаду за обављање радне праксе, сваки други практикант у барем једном програму пракси 
у којем је био укључен није имао ментора, а 40 одсто њих је реализовало праксу без уговора.  
Овакви подаци не изненађују, имајући у виду налазе анализа Београдске отворене школе који 
указују на то да у Србији не постоји адекватна уговорна форма за регулисање односа између 
праксодаваца и практиканата, и самим тим не постоје механизми за обезбеђивање квалитета 
радних пракси. 
Проблем уговора о радним праксама је проблем како за послодавце тако и за практиканте. 
Послодавци најчешће имају недоумице у вези са типом уговора који ће регулисати програм 
радне праксе, док практиканти често не добију адекватну радну праксу управо из тог разлога, 
са свим неопходним елементима квалитета.  
Међутим, квалитетна радна пракса не подразумева само уговор, то је само један од механизама 
препознатљивости радних пракси. Усвајање свих елемената квалитета је дугорочан процес који 
захтева од нас увидимо сврху и стварне предности пракси.  
Тим БОШ-а кроз вишегодишње кампање и напоре ради на промоцији концепта квалитетних 
пракси, у складу са иницијативама на европском нивоу.  
Уговор у овом случају тек први корак ка дугорочном побољшању положаја младих. 
Истраживањем постојећих оквира и програма у другим земљама показало се да регулисане 
радне праксе нису непознаница у правним системима других земаља. Примера ради, у 
Словенији су радне праксе обухваћене правним оквирима, али и део активних мера за 
запошљавање младих и за друге праксе на отвореном тржишту рада. 
Из тог разлога, БОШ је 2019. године саставио предлоге за измене Закона о раду додавањем 
новог члана који би регулисао радне праксе, а поред тога укључио све најважније елементе који 
треба да осигурају њихов квалитет.  
Оно што је занимљиво у погледу Уговора о радним праксама је да се многи његови елементи у 
сличном облику већ уврштени у програм „Моја прва плата“.  
Међутим, његово сврставање у законодавне оквире, само би осигурало и подстакло дугорочан 
развој институције радних пракси. 



11 

 

О правним аспектима програма „Моја прва плата“ може се више прочитати у тексту Марија 
Рељановића, стручњака који је допринео правном уобличавању идеје Уговора о радним 
праксама. 
Квалитетне радне праксе као системско решење 
Елементи квалитета који се делимично појављују у програму „Моја прва плата“, јасније су 
истакнути у Препорукама за примену квалитетног оквира за радне праксе на европском нивоу, 
као што су: циљеви учења и обуке, менторство, адекватни услови рада, ограничено трајање и 
потврда о обављеној пракси.  
Прво, програм праксе би требало да буде јасно формулисан чиме циљеви учења и обуке 
недвосмислено водили стицању знања и вештине које су корисне на тржишту рада. 
Практиканти често обављају задатке који су једнолични, или другим речима, који не 
доприносе развоју вештина предвиђених праксом.  
У вези са тим је неопходно обезбедити и ментора који ће обучавати практиканта за развојне 
задатке, пратити његов рад и процењивати напредак, те у складу са тим подстицати рад на 
оним вештинама које су релевантније за посао за који се обавља пракса. 
Адекватни услови рада своде се на поштовање принципа достојанственог рада, попут 
обезбеђеног превоза, обавезног здравственог осигурања и других доприноса које уплаћује 
послодавац. Иако програм „Моја прва плата“ покрива неке елементе попут осигурања од 
повреде на раду и професионалне болести, било би пожељно достићи основне међународне 
стандарде у домену социјалне сигурности младих.  
Рад практиканта требало би да буде адекватно награђен у виду надокнаде која би служила као 
мотивација за добро обављене задатке. Занимљиво је да је у земљама у окружењу, као што су 
Бугарска и Грчка, зарада практиканата дефинисана кроз радно законодавство и везана за 
основну зараду, што, нажалост, није случај и са „Мојом првом платом“.  
Износ накнаде гарантован овим програмом не доприноси самосталности и економској 
независности младих, чак штавише, ствара окружење у ком се сматра да је висина надокнаде 
гарантована програмом довољна за адекватно задовољење потреба.  
Висина надокнаде подстиче и географску дискриминацију младих који траже посао у великим, 
урбаним срединама (највише из разлога што посла у мањим срединама нема), где су цене и 
животни стандард знатно виши, а овако ниска надокнада недовољна за основне животне 
потребе. Из тог разлога је важно да радне праксе не продубљују додатно већ рањив положај 
младих. 
Како овај елемент захтева финансијске издатке послодаваца, у том случају држава би требало 
да креира подстицајне мере кроз пружање олакшица и субвенција, у циљу охрабривања 
будућих послодаваца да приме младе на праксу.  
„Моја прва плата“ је финансирана из државног буџета, али је њен домет ограничен. Утисак је 
да би боља и већа расподела средстава у оквиру програма остварила дугорочније ефекте на 
запошљивост младих.  
Оно што заокружује цео програм квалитетних радних пракси је потврда о обављеној пракси 
која би имала двојак значај. Практикантима би служила као, иако неформалан, важан 
документ који препознаје и валидира стечена знања, вештине и искуство.  
Ова потврда би, са друге стране, била показатељ будућим послодавцима о развоју и обучености 
практиканата и непосредно подстицала њихово запошљавање. 
Важност препознатости и подршке 
Правно регулисање уговора о радним праксама није само довољан, већ заиста нужан услов ка 
превазилажењу баријера на које млади наилазе приликом преласка из образовања у свет рада. 
Оно за собом носи и друге структурне предности.  
Више квалитетних радних пракси значи и већа запошљивост младих, а већа запошљивост 
младих води ка радној снази која смело улази у пословне подухвате, мотивисана је и охрабрена 
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за иновације. Таква радна снага има жељу да остане и ради на промени система који би 
функционисао у њихову корист. 
Како здравствена криза полако прелази у економску брзо, ефикасно, али и исправно доношење 
политичких одлука може бити пресудно за будућност младих у Србији. 
Интензивна кампања за уговоре о радним праксама неће бити довољна за решавање проблема 
незапослености младих. Неопходна је подршка оних актера којим би овакав уговор ишао 
највише у корист: младима и послодавцима. Млади би имали јасан и конкретан концепт 
стицања знања, вештина и толико неопходног искуства, док би послодавци решили проблем 
уплитања у правне заврзламе и прибегавања неадекватним уговорним формама.  
На овај начин послодавци би били додатно подстакнути да инвестирају у младог запосленог 
који је мотивисан и спреман да учи, што би им се после вишеструко исплатило. У наведеним 
оквирима, свака страна има користи од квалитетних радних пракси.  
Да ли ће „Моја прва плата“ у том смислу бити само још једна краткорочна мера ради стицања 
политичких поена или ће она представљати мост ка коначном решавању проблема о којем се 
не говори довољно, остаје да се види.  
До тада, тим Београдске отворене школе ће наставити своју кампању заговарања за дугорочна 
и делотворна решења у запошљавању младих. 
 

 


