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Обрадовић: Минималац није довољан за достојан живот 
Аутор:Бојана Миловановиц 
 
Новинар листа Данас Милош Обрадовић био је гост јутарњег програма телевизије 
Нова С "Пробуди се", а главна тема била је јучерашња одлука о минималцу који ће 
сада бити већи за 2.000 динара. Ипак, тих 32.126 динара, констатује он, није 
довољно за достојанствен живот.  
Он подсећа да је минималац по ко зна који пут донет заправо одлуком владе, пошто консензус 
између послодаваца, синдиката и државе није постигнут. 
“Синдикати су очекивали веће повећање минималца и да достигне потрошачку корпу. Ипак, 
минималац је далеко од тога што синдикати траже годинама. Минимална зарада је око 32.000, 
а потрошачка корпа око 38.000”,  наводи Обрадовић. 
Он констатује да је повећање минималца додатни трошак за послодавце којима је плата сама 
по себи највеће оптерећење, ипак, констатује да је потребно водити рачуна и о социјалном 
моменту и о томе да људи имају од чега да живе. 
Са друге стране, он је свестан и тога да минималац није довољан и да је питање да ли он може 
да обезбеди нормлан живот. 
Ко добар потез он процењује повећање неопорезивог дела зараде, што може да допринесе 
растерећењу послодаваца. 
“Ако додатно оптеретите послодавце, ту би постало ризик од отпуштања, што је додатни 
социјални проблем”, поручује новинар. 
 

 
 

 
 
 

ПОСЛОДАВЦИ САДА ТРАЖЕ ОЛАКШИЦЕ Након повећања 
минималца привредници изашли за јасним ЗАХТЕВИМА 
Аутор:Т.К. 
 
Повећање минималне цене рада за 6,6 одсто које је данас дефинисала Влада Србије, 
представља реалан компромис између захтева Синдиката и Уније послодаваца, али да би 
повећање било одрживо и дало свој пуни ефекат, неопходно је реализовати додатне мере 
којима се предузећима омогућава да примене повећање, без угрожавања сопственог пословања, 
саопштила је Унија послодаваца Србије (УПС). 
Из Уније подсећају да је од 2010. до данас минимална цена рада удвостручена (са 90 на 183,9 
динара по сату), док, како наводе, раст привреде није ни приближно пратио тај раст, преноси 
еКапија.  

https://nova.rs/vesti/biznis/obradovic-minimalac-nije-dovoljan-za-dostojan-zivot/
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- У 2020. имали смо велики удар пандемије на пословање предузећа и предвиђа се пад бруто 
друштвеног производа од око три одсто, а у најоптимисичнијем сценарију око нуле. У оваквој 
ситуацији Унија понавља свој захтев да се кроз додатне мере олакша пословање предузећа. Те 
додатне мере су повећање неопорезивог дела зараде (Унија тражила 19.000, Влада прихватила 
18.300), смањење пореза и доприноса на зараде за најмање један одсто и укидање такси и 
парафискалних намета, којих има више од 500 - истиче се у саопштењу УПС-а. 
Како наводе, додатно оптерећивање привреде за предузећа је у овом тренутку неиздрживо.  
- Више од 90 одсто фирми претрпело је финансијски удар због пандемије Цовид-19, чак 85 
одсто њих оценило је да нема никаквог простора за повећање минималца - каже Срђан 
Дробњаковић, директор Уније послодаваца Србије.  
Он додаје да једино растерећење предузећа омогућава дугорочно исплаћивање повећаних 
зарада, а у крајњој линији и јачање домаћих инвестиција, што је, каже, једна од најслабијих 
тачака у макроекономији Србије. 
Из УПС-а поручују да је, као представник послодаваца, Унија спремна да настави разговор о 
унапређењу услова за пословање предузећа и подизању пословне климе. 
 

 
 

 
 

Повећан минималац у складу с циљем – плата 900 евра до 2025. 
Извор:Танјуг 

 

Министар за рад Зоран Ђорђевић изјавио је данас да је предлог за повећање минималне зараде 
од 6,6 одсто влада дала у складу са тренутним могућностима и да остају зацртани циљеви у 
погледу висине плата и пензија до 2025. године. 
„Није можда оно што смо очекивали, али нама остаје циљ да просечна плата буде 900 евра и 
пензија 440 евра до 2025. Ми тај план нећемо мењати, верујемо у тако нешто да можемо да 
остваримо и ако будемо заједно радили”, рекао је министар рада. 
Ђорђевић је након седнице СЕС-а рекао да је важно да постоји дијалог и да синдикати и 
послодавци буду упознати са чиме држава располаже и какво је стање у привреди, преноси 
Танјуг. 
„Влада је све оно што је радила на транспарентан начин чинила и излазила са задацима и 
циљевима на реалним основама”, рекао је Ђорђевић и додао да су постојале критике, али да се 
испоставило да нису биле оправдане. 
Рекао је да постоје разлози за оптимизам да када прође криза Србија буде међу земљама које 
ће имати највећи економски замах. 
Задатак који је Влада Србије поставила је да се бори за грађане и нова радна места, казао је он 
и додао да је ретко чути да је било где у свету дошло до повећања минималца. 
Србија има ту могућност и она је на реалним основама, нагласио је Ђорђевић. 
Министар наводи да се висина минималца приближила за 1.000 динара минималној 
потрошачкој корпи у односу на прошлу годину. 
Додао је да ће Министарство рада сутра на седници СЕС-а предложити да цена рада по радном 
сату буде 183, 9 динара и да неопорезиви део зараде буде 18. 300 динара. 
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Колико кошта бесплатно школовање: Септембар истопио готово целу 
плату 
Аутор:С. Милачић 
 
НОВИ САД: Ма колико се трудили да останемо у оквиру задатог буџета, никако не успевамо, 

рећи ће сваки родитељ који је 1. септембра сместио барем једно дете у клупу, а на тврдњу да је 

школовање бесплатно само ће се горко насмешити – па чак и они којима је локална заједница 

односно држава обезбедила неопходне уџбенике, који за ниже разреде коштају око 9.000 

динара по комплету, пењући се до вртоглавих 20.000 за средњошколце. 

Док неки, који су већ преживели „најсрећнији” дан у животу својих малишана, користе тактику 
„нешто ново, нешто старо, нешто позајмљено”, има и оних који се држе изреке „нисмо довољно 
богати да купујемо јефтине ствари”, па своје школарце опремају скупљим ператоницама и 
ранчевима, у нади да ће бити дуготрајнији. Рекло би се да су ипак најболећивији родитељи 
ђака првака, не желећи да њиховом полетарцу ишта зафали или да се, недајбоже, разликује од 
осталих, па лако поклекну када се ухвати за папрено скупу ствар у продавници, не знајући да се 
с куповином књига и школског прибора не завршава листа неопходности. 
Какве су све поруке добили од учитељица, открила нам је Новосађанка Ивана Б, чија се 
седмогодишњакиња нашла међу 66.000 овогодишњих првака. 
За почетак школе се и нисам могла поштено припремити чекајући информацију о томе да ли 
ће настава бити класична или онлајн, па и хоће ли уџбеници уопште бити бесплатни, јер су 
били гарантовани само деци из социјално угрожених или многочланих породица, каже 
саговорница. 
Како је додала, кад су отишли на први родитељски састанак, осим уџбеника, добили су папир 
шта је потребно обезбедити ђацима, од анатомског ранца са дуплим дном, што је једна од 
најскупљих ставки, до различитих свезака, чије се цене крећу између 60 и 170 динара, у 
зависности од квалитета. 
За пуну торбу потребна је и пуна ператоница, која, осим гумица, маказица, бојица и 
фломастера, ове године треба да има и зарезач, али искључиво са поклопцем-кутијом како 
ученици не би стварали непотребну гужву испред канте за отпатке и тако кршили прописану 
физичку дистанцу. Само та ситница коштала ме је 105 динара. У све то треба урачунати блок за 
ликовно и кесу, те увијаче, чија цена од тридесетак динара није застрашујућа док се не 
помножи са збиром уџбеника и свезака, прича наша саговорница. 
Кад се новопечени ђаци сјате испред улаза пре прве прозивке, уз маске на лицу, једини знак 
распознавања јесте школска торба, коју с поносом носе, бар док не отежа. 
Срећом, тетка нам је поклонила ранац, па смо уштедели око 5.000 динара. Деда је пак купио 
сандале и ципеле, баба остали прибор, док је на мене пала набавка сезонске гардеробе, за коју 
сам наменила око 10.000 динара. Да сам била сама, са минималним примањима сигурно не 
бих могла све да јој приуштим, него бих морала да позајмим новац или подигнем кредит, 
додаје. 
Осигурање, лектире и излете школа засад није нудила, али јесте комплет радних листова за 
Српски језик, Математику и Свет око нас, под називом „Мудрице”, те дечји часопис „Јежурко”. 
С обзиром на то да иза овог додатног материјала, како нам је предочено, од маја 2016. стоје 
Министарство просвете и Актив учитеља првог разреда, сматрала сам да је неопходан, и за 
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њега ћу издвојити још 3.650 динара, каже она, додајући како је олакшавајућа околност у овом 
случају плаћање на рате. 
Почетак школске године ваља обележити и пригодним фотографијама, па су понуде већ 
пристигле и стају 300 динара. 
Корона сет 

У торбама овогодишњих ученика требало је наћи места и за тзв. корона сет, који се састоји од 
маске, тоалет папира, течног сапуна, влажних марамица и флашице с водом. 
Будући да јој је дезинфекционих средстава остало од генерације коју је отпратила у пети 
разред, учитељица нам је тражила само убрусе за руке. Осим тога, деца су од града добила 
основни сет за ликовно и три маске, једну једнократну и две памучне, напомиње наша 
саговорница, уз опаску да ће то бити довољно само за почетак. 
Иако је додатни терет, сваки родитељ ће пристати на то ради успомене. Разочарани смо једино 
што због короне деца неће добити групну фотографију него колаж од портрета читавог 
разреда, признаје. 
Кад је бирала школу за своју ћерку, сем близине, критеријум јој је било постојање продуженог 
боравка, за који је као самохрана мајка имала предност. Он ће је месечно коштати додатних 
2.000-2.500 динара, али будући да су у цену урачуната два оброка, од чега један куван, сматра 
то великом олакшицом родитељима који су дуго на послу. 
Као противтежа мобилним телефонима, последњих година популарност су стекли такозвани 
паметни сатови, који омогућавају праћење, надгледање и лоцирање малишана када нису са 
одраслима, а могу се купити и за 2.000 динара уколико се искористе сезонски попусти. 
 
 

Фабрика грађевинског материјала понуђена за 145 милиона динара 
Извор: Танјуг 

 

БЕОГРАД: Имовина београдског Југобаната у стечају која се налази у Банатском Карловцу, 

понуђена је на продају по укупној почетној цени од 145 милиона динара, објављено је данас. 

Комплекс фабрике грађевинског материјала који чини 19 објеката и 14 парцела земљишта 

понуђен је за 138,6 милиона динара. 

Породична стамбена зграда са помоћним објектом понуђена је за 1,1 милион динара, а више 

радних машина, залихе и аутомобил за нешто више од осам милиона динара. 

Јавно надметање за продају имовине индустрије грађевинског материјала заказано је за 15. 

октобар. 

 
 

Мали: Повећање минималца "гура" и просечну плату на горе 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Министар финансија Синиша Мали каже да повећање минималца за 6,6 одсто утиче 

и на повећање просечне плате и да се ни у време највеће економске кризе због короне не 

одустаје од зацртаног плана за 2025. годину да просечна плата буде 900 евра. 

Минимална зарада у наредној години биће повећана 6,6 одсто и износиће 32.126 динара, од 1. 
јануара следи и повећање пензија за 5,9 одсто на основу швајцарске формуле. 
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Повећање минималца је добра вест у условима највеће економске кризе. Светске економије 
падају 10 па и 20 одсто. Влада Србије направила одговорну одлуку, јер синдикати и послодавци 
нису успели да се договоре, рекао је Мали за ТВ ПИнк. 
Он је нагласио да је прошле године повећање минималца било 3.000 динара - 11,1 одсто, а да се 
сада иде са повећањем минималне зараде од 6,6 одсто,за 2.000 динара. 
Подсећа да је минимална зарада 2012. минимална била 15.600 динара, а да је данас дупло већа. 
Важна вест за све наше запослене у привреди јер и коефицијент по часу се повећава са 172,5 
динара на 183,9 динара , све плате у релативном износу расту због пораста минималца, 
појаснио је министар. 
Држава ће, како је навео, изаћи у сусрет послодавцима да им и овог пута олакша како би се 
сачувала радна места. 
Око 13 милијарди динара је укупно оптерећење за све послодавце годишње. Ми смо повећали 
неопорезиви део дохотрка са 16.300 на 18.300 динара, нагласио је он и додао да је тиме држава 
део трошка преузела на себе. 
Наглашава да је циљ да се просечна минимална зарада приближи потрошачкој корпи, што 
јесте захтев синдиката. 
Напомиње да све развијене земље трпе велики економски пад, а да је Србија у првој половини 
ове године имала пад од 0,8 одсто. 
Пензије ће од 1. јануара бити повећане по швајцарској формули, где је повећање 
пропорционално расту просечних плата и инфлацији. 
Прошле године раст пензија је био 5,4 ове године, ове године 5,9 одсто, рекао је министар и 
навео да за оне пензионере који су имали принадлежности у 2012. години од 30.000 динара, 
данас имају примање од 37.096 динара, а с повећањем имаће 39.284 динара. 
Две хиљаде динара месечно више, ако помножите с 12 месеци, то је 24.000 динара више, што је 
скоро још једна пензија годишње, закључио је министар. 
 

 

 
 
 

СССС: Глобално смо добри, а кад хоћемо веће плате - онда ништа 
Аутор: Н1 Београд  
 
Душко Вуковић из Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) каже да је састанак 
представника послодаваца, синдиката и владе о повећању минималне зараде био тежак, али да 
није дошло до договора јер стране нису хтеле да прихвате оно што су се договориле пре три 
године, односно да се минимална зарада изједначи са минималном потрошачком корпом. Он 
каже да упркос повећању минималца од 6,6 одсто - на 32.156 динара, он је још увек за 6.000 
нижи од садашње потрошачке корпе, тако да су радници у минусу. 
"Послодавци не прихватају аргументе, не синдиката, него радника, који кажу да ће са пуним 
учинком, за пуно радно време, сви они који су и до сада примали минималац бити у минусу, јер 
ће минимална зарада, упркос новом повећању од 6,6 одсто и даље за 6.000 бити нижа од 
садашње потрошачке корпе", истакао је Вуковић у Дану уживо на ТВ Н1. 
"За последњих пет година, минималац је порастао за 40 и нешто посто, просечна плата за 22 
посто, а профити које послодавци и привреда остварују 280 одсто. С друге стране имамо изјаве 
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оних који воде државу да веома добро стојимо, и ми смо заиста очекивали да терет који је до 
сада падао на плећа радника, осете неки други слојеви. Међутим, са оваквим одлукама ми 
видимо да се тешко онај ко има профит, богатство, одриче њега у корист запослених. То је 
врста друштвене прерасподеле, којом смо незадовољни", поручује Вуковић. 
Он је оценио да ће радници са овим повећањем, које ће примити тек у фебруару следеће 
године, свакако бити у минусу 6.000 динара и више, и то у односу на потрошачку корпу по 
последњим подацима који су из јуна и која износи 38.170 динара, а не зна се да ли ће почетком 
следеће године инфлација скочити, па и вредност саме потрошачке корпе. 
"Позивам све оне који сматрају да може да се живи са 32.000 динара, нек од првог јануара живе 
и нек приме 32.156 динара, па да виде да ли могу да преживе. То је 83 одсто садашње 
потрошачке корпе. Од тог новца 14.400 трочлана породица може да потроши на храну... Не 
знам породицу која то може, која може да се обува и одева за 900 динара...", указао је Вуковић. 
Он је додао да ће синдикати тражити да се преиспита садржина ове потрошачке корпе, "а 
гледаћемо да убедимо оне који креирају социо-економску политику да тиме репродукујемо 
стање јефтине радне снаге и отворено кажемо да сви они који су незадовољни могу да оду из 
ове земље, што и имамо последњих година на делу. Не одлазе само млади, него и 
квалификована радна снага, људи који су незадовољни стањем у овој земљи". 
"Минимална зарада није економска, већ социјална категорија. Она је у овом друштву 
предвиђена још пре 20-ак година, баш за ситуације која нам се десила ове године – појава 
епидемије, или када се у предузећу деси нека криза. Дакле, ви гарантујете, држава гарантује да 
се запосленом у Србији обезбеди минимум средстава да би он могао да преживи. Чему онда 
минимална потрошачка корпа, ако је не прати минимална зарада?! То је бесмисао! Како да 
предупредимо овако бесмислене ситуације – да преговарамо, а не можемо да обезбедимо 
својим запосленима минимум на који смо се обавезали", пита Вуковић. 
Он је указао да синдикате ни влада ни послодавци не уважавају као равноправне партнере, и да 
ће наставити да подносе иницијативе за повећање минималца. Рекао је да је, после повећања 
неопорезивог дела плате за све запослене на 18.300 динара очекује да то резултира повећањем 
зарада у реалном сектору. 
На питање да прокоментарише нека мишљења да је продуктивност радника у Србији на 
ниском нивоу, он је истакао да то није тачно. 
"Није тачно да је продуктивност радника на ниском нивоу, можда имамо један или два сектора 
који више исплаћују, а да реално те паре нису зарађене. На пример, просечна плата у 
грађевинарству је осам хиљада нижа од просечне, а видите колико се гради. Је л' може неко да 
каже да су грађевински радници непродуктивни?! Па, ко је изградио све ове путеве, ову 
инфраструктуру?! Они су продуктивни, само нису довољно плаћени", нагласио је Вуковић. 
"Глобално смо добри, а кад хоћемо да практично то добро стање резултира вишим зарадама, 
онда нема новца", закључио је он. 
 
 

Павловић: Од повећања минималца највећу корист имаће - Влада 
Србије 
Аутор:Н1 Београд  

 

Ивана Павловић, уредница у Новој економији, оценила је за Н1 да ће од повећања минималне 
зараде највећу корист имати Влада, која ће тиме убрати додатне приходе следеће године, али и 
покушати да ублажи чињеницу да је велики број људи, током пандемије коронавируса, а пре 
свега они који раде на привремено-повременим пословима и у сивој економији, остао без 
помоћи државе. 
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"Ми смо заборавили да је огроман број људи у кризи и пандемији који је први остао без посла, 
остао без било каквих примања, једину помоћ коју су добили од државе јесте 100 евра. Новчана 
социјална помоћ коју добијате није тако велика. Уместо да смо се таргетирано бавили помоћи 
секторима, како привреди тако и незапосленим радницима, влада се одлучила на овај потез", 
рекла је она у емисији Н1 Студио Ливе. 
Павловић истиче да минимална зарада није довољна за достојанствен живот. 
"То је свима јасно, без обзира да ли живите у Београду или у неком другом граду где је животни 
стандард нижи", каже Павловић. 
Након седнице Социјално-економског савета председавајући Зоран Стојиљковић је изјавио да 
ће нова минимална цена рада бити 32.126 динара што представља раст од 6,6 одсто. 
 

 
Социјално-економски савет: Нови минималац 32.126 динара 
Аутор:Н1 Београд  

 

Након седнице Социјално-економског савета председавајући Зоран Стојиљковић је изјавио да 
ће нова минимална цена рада бити 32.126 динара што представља раст од 6,6 одсто, "уз 
повећање неопорезивог дела зараде и неке олакшице које ће омогућити послодавцима да то у 
условима пандемије то поднесу". Одлуку треба да потврди Влада Србије. 
Стојиљковић, који је и председник УГС "Независност", је напоменуо да се није дошло до 
консензуса око минималне цене рада. 
"За нас у синдикатима то није било прихватљиво јер у зону бескрајног продужавања оставља 
договор од пре три године да минимална зарада стигне макар минималну потрошачку корпу", 
рекао је он. 
Напоменуо је да су синдикати показали разумевање у тешкој ситуацији због пандемије. 
Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић је такође подсетио на 
договор о изједњачавању минималца са потрошачком корпом. 
"Били смо свесни да због кризе која настаје око коронавируса то није реално и прихватили смо 
смањење, али нисмо очекивали оволико. Очекивали смо цифру која би била прихватљива за 
запослене, а то је 34.000", рекао је Орбовић. 
Небојша Атанацковић из Уније послодаваца Србије је оценио да ће привреда добити додатно 
оптерећење у времену неизвесности, али да су прихватили понуду. 
"Надамо се да ће и инфлација остати у оквирима у којима је била досад и да ћемо наредну 
годину дочекати са неким повећањем привредне активности. Повећање неопорезивог дела са 
16.300 на 18.300 динара ће значајно помоћи привреди", рекао је Атанацковић. 
Министар финансија Синиша Мали је изјавио да је на Влади Србије да донесе коначну одлуку, 
али да су се водили превасходно интересом запослених, али да су желели да очувају и интересе 
послодаваца. 
"По радном сату то значи да са 172,5 идемо на 183,9 динара", навео је Мали и додао да ће 
највећи терет повећања преузети држава кроз повећање неопорезивог дела зараде. 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић је изјавио да је 
битно да дијалог постоји и да се то ради на транспарентан начин. 
"Кад се одузме раст цена на мало ми смо повећали минималну зараду за 5,1 одсто. Кад 
упоредите са прошлом годином, она се приближила минималној потрошачкој корпи за хиљаду 
динара", рекао је Ђорђевић. 
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Мали: Од 1. јануара пензије ће бити веће за 5,9 одсто 
Аутор:нова.рс  

 

Од 1. јануара следеће године пензије ће бити веће за 5,9 одсто, на основу швајцарске формуле, 
најавио је министар финасија Синиша Мали. 
"Лепа вест за наше пензионере", рекао је Мали након седнице Социјално-економског савета, 
преноси Нова.рс. 
То је велико и реално повећање, истакао је Мали. 
Одговарајући на констатације да се пензије подижу по закону, а не на основу тога што је 
председник Вућић тако рекао, Мали наводи да је тај закон неко требало да предложи и донесе. 
"Ситуација у буџету је стабилна. Идемо и са повећањем минималца од 6,6 одсто и са повећањем 
пензија од 5,9 одсто. Новца за то у буџету имамо", рекао је Мали. 
Ђорђевић: Просечна плата од 900 евра остаје циљ 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјлна питања Зоран Ђорђевић истакао је да је 
Србија прошлу годину завршила међу најбољим економијама на свету, а ову годину тако 
настваља, без обзира на то што је пандемија. 
Он напомиње да ретко где у свету можете да чујете да се повећава минимална цена рада, а 
Србија то има. 
Додао је и да се не мења и не одустаје од плана да просечна плата у Србији буде 900 евра. 
 
 

Грабунџија: Држава да врати оно што је узела од пензионера 
Аутор:Н1 Београд  
 
Милош Грабунџија, председник Синдиката пензионера Србије "Независност", поздравио је у 
Новом дану најављено повећање пензија од шест одсто, али је напоменуо да држава најпре 
"мора да врати оно што је узела од пензионера за 47 месеци". 
"Мислим да повећање пензија треба допунити заштитном клаузулом за пензионере који имају 
нижа примања. Све су цене отишле на горе, нарочито лекови и комуналне услуге, па народ 
тешко живи. Не желим да будем неискрен, повећање од шест одсто није занемарљиво, али 
држава има обавезу прво да врати оно што је узела за 47 месеци од пензионера", истиче 
Грабунџија. 
Додаје да је "целих пет година просечна пензија била 23.000 динара, и да су пензионери то 
тешко преживљавали". 
"Велики број људи је умро, није ни доживео повећање. Нису имаи за лекове и рачуне, а многи 
су остали и без станова. Поред тога, и у време ванредног стања нико није бринуо о 
пензионерима. Више су имали права кућни љубимци него они. Месец дана је полиција у 
патролама приводила пензионере и кажњавала их, а кућни љубимци су два пута могли у 
шетњу", каже Грабунџија. 
Он наводи да је са Савезом пензионера направљена сарадња и план да се од државе захтева да 
"врати оно што је узето". 
Говорећи о одлуци Уставног суда да одбије захтев да се преиспита одлука о смањењу пензија, 
он оцењује да је та институција "највећи политички суд у Европи". 
"Наши политичари кукају на Хашки трибунал, а ми имамо највећи политички суд у Европи. 
Наш Уставни суд се не меша у свој посао. Они раде по нечијем диктату и раде - да не ураде 
ништа. Политичке игре које се играју у нашој земљи су бесмислене, немају ни грама 
људскости", сматра Грабунџија. 
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Он је најавио даљу правну борбу како би се пред међународним судовима издејствовала 
незаконитост донете одредбе о смањењу пензија. 
 

 
 

 
 
 

МИНИСТАР МАЛИ: Плате се повећавају, одличне вести за грађане 

Србије  
Извор:Новости онлине 
 
ОКО 350.000 радника који су у овој години радили за минималац од око 30.000 

динара од наредне године практично ће у новчанику имати 2.156 динара више  

Министар финансија је гост у Јутарњем програму на телевизији Пинк.  
- У условима највеће економске кризе, велики је пад светске економије. Преговори између 
Владе и Синдиката ишли су отежано, преко Социјално-економског савета су се водили 
преговори, то добро функционише, много добрих ствари смо урадили. Ми смо изашли са 
предлогом, желели смо да сачувамо реалне дохотке. Влада Србије је пресекла - минимална 
зарада од наредне године биће повећана са 30.000 на 32.156 динара. То је повећање од 6,6 
одсто у односу на овогодишњи минималац. То је сјајна вест у односу на кризу која се дешава у 
доба корона вируса, рекао је Синиша Мали. 
Министар је нагласио је да је важан циљ да се задрже сви радници, и да привреда настави 
истим током. Дато је обећање да ће се оптерећење на зараде смањити. 
- Борили смо се за запослене, борили смо се за повећање. Ја не знам да ли ће било која земља 
изаћи са повећањем минималне зараде. Сви су пали, ми смо у првом кварталу ове године 
имали пад 0,5 одсто. Ово је последица једне одговорне политике, када смо кренули са тешким 
корацима добили смо стабилну економију, стабилан курс динара, инфлација се није много 
променила, а код нас се то није јавило. Држава је ту да поднесе терет, нагласио је Мали. 
- У Америци је преко 40 милиона људи остало без посла, а у Србији с обзиром на то какве смо 
одлуке доносили, какву смо политику спроводили, није дошло до сличне ситуације, сачували 
смо радна места, људи имају посао, да кажем једну бригу мање имају грађани, ето, минималце 
повећао, а и пензије ћемо повећати, држава је улила сигурностн грађанима. Ниједна одлука 
није била исхитрена, ниједна одлука није била брза, данас ћемо знати стање у буџету, 
председник ме је јуче 6 пута звао да ме пита како са тим стојимо. Данас правимо пресек, шта 
год да радимо, увек нам је интерес грађана на првом месту, али наравно, не смемо угрозити 
стандард грађана, истиче министар. 
Потписан је Споразум у Вашингтону, а министар Мали је био члан делегације, која је 
присуствовала потписивању и састанку са америчким председником, Доналдом Трампом. 
- Србија има сада споразум са САД по питању економских мера, који треба да допринесе расту 
економије свима у региону, а посебно Србији. Мини Шенген ће допринети да камиони више не 
чекају дуго на границама, донеће нам признање диплома, а завршиће се ауто-пут до 
Приштине, то доприноси протоку робе, а сам споразум показује да се ситуација у региону 
смирује, и да се води рачуна о отварању нових радних места. Развојна агенција долази у Србију, 
то је невероватан сигнал, један велики корак напред, када тај ДФЦ дође у Србију, значи да смо 
атрактивни, седиште за цео регион ће бити у Београду, направили смо велики корак напред, 
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економија је победила, сви треба да имају корист, али ћемо ми као доминантни у региону 
имати највише. Њима је женско предузетништво кључан циљ, а што и ми подржавамо, истиче 
Синиша Мали. 
 

 

МИНИСТАР ФИНАНСИЈА: Видећемо да ли ће бити и повећања плата у 

јавном сектору  
Извор:Танјуг 
 
САЧЕКАЋЕМО крај септембра и октобар да видимо какво је стање у буџету и да ли 

ћемо и којој мери ићи и са повећањем плата у јавном сектору, каже министар 

финансија Синиша Мали и наводи да је још рано о томе говорити.  

Он је на конференцији за новинаре после седнцие Социјално-економског савета, упитан да ли 
ће бити и повећања плата у јавном сектору, рекао да ће на основу реалног стања моћи да се 
говори о евентуалном повећању плата у јавном сектору. 
"Сутра је 15. у месецу, знаћемо приливе од домаћег ПДВ-а. Ако нам до краја месеца и у првој 
пловини октобра буде добар прилив имаћемо реалне информације на основу којих ћемо 
донети одлуку", прецизирао је Мали. 
Нагласио је да влада сваку одлуку заснива на одговорности, праве се анализе, сагледава стање у 
привреди и међу запослененима. 
"На основу тога долазимо до потеза које вучемо као у шаху. Гледајући податке из дана у дан, из 
месеца у месец, доносимо одговрајуће одлуке, а радимо и пројекције за 2021. годину", навео је 
Мали. 
Подсетио је да су запосленима у здравству плате већ повећане за 10 одсто када је кренула 
епидемија корона вируса као подршка том сектору. 
 

 

МИНИСТАР МАЛИ: Пензије за 5,9 одсто веће од 1. јануара 2021.  
Извор:Танјуг 
 
ПЕНЗИЈЕ ће од 1. јануара 2021. године бити веће за 5,9 одсто на основу 

швајацарске формуле, најавио је данас министар финансија Синиша Мали.  

На конференцији за новинаре после седнице Социјално-економског савета, чија је једна од 
тема била утврђивање минималне цене рада, Мали је рекао да је планирано повећање пензија 
по закону, на основу швајцарске формуле. 
"Ситуација у буџету је стабилна. Идемо и са повећањем минималца од 6,6 одсто и са повећањем 
пензија од 5,9 одсто. Новца за то у буџету имамо", рекао је Мали. 
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Настављена производња у Фијат Крајслеру 
Пише: ФоНет 

 
Заменик председника Самосталног синдиката Србије компаније Фијат Крајслер аутомобили 
(ФЦА) Небојша Мандарић рекао је ФоНету да је јутрос, после дводневног прекида, настављена 
производња аутомобила. 
Од данас поново радимо у две смене, рекао је Мандарић, али није прецизирао колико ће бити 
радних дана до краја септембра. 
Све зависи од потражње наших возила на тржишту. И овај застој у производњи изазван је због 
усклађивања производње са потребама тржишта. Фијат не производи аутомобиле за залихе већ 
онолико колико тржиште тражи, рекао је Мандарић. 
Он је навео да се у крагујевачкој фабрици примењују све мере које је Влада Србије предвидела 
за спречавање ширења епидемије корона вируса и да је компанија увела и додатне превентине 
прописе. 
Примењују се строге заштитне мере које се односе на обезбеђивање потребне дистанце у 
производњи, а на улазу у фабрику постављене су термо камере које запосленима мере телесну 
температуру. Сви запослени на улазу добијају по две заштитне маске, пар рукавица и наочаре. 
Прецизиране су све процедуре од уласка до изласка, истакао је Мандарић. 
На питање да ли ће Синдикат тражити састанак са представницима Фијата и Владе Србије 
поводом почетка производње новог модела, он је рекао да синдикат има добру комуникацију са 
послодавцем и да верује да ће фабрика добити нови модел. 
Фабрика у Крагујевцу има најсавременију опрему у оквиру ФЦА групе, квалитетну радну снагу 
и капацитет због чега верујем да ће она након фузије ФЦА и ПСА бити међу првима у реду за 
производњу новог модела, рекао је Мандарић. 
 
 

У другом тромесечју изгубљено 14,8 одсто радних сати 
Пише: Милош Обрадовић 

 
Када се саберу сви радни сати који су у другом тромесечју изгубљени, то је једнако губитку 
510.000 радних места са 40-часовним радним временом, показује истраживање Међународне 
организације рада и Европске банке за обнову и развој. 
Да не буде забуне, ово не значи да је 510.000 људи остало без посла, већ показује колико је 
економија изгубила смањеним радом током најжешћег удара епидемије и најстрожих мера 
заштите, укључујући ванредно стање. 
Процентуално смањење радних сати током другог квартала износило је 14,8 одсто. Како се 
наводи у студији, стопа незапослености није баш најбољи показатељ стања на тржишту рада и 
ефеката ковида. МОР указује да бољу слику пружа број изгубљених радних сати на недељном 
нивоу. 
У кратком року показује се да је ефекат кризе прилично јак с обзиром да су многе економске 
активности потпуно заустављене док су друге биле редуковане. 
На ово је пресудно утицало скраћење радног времена и ситуације у којима су људи остали 
запослени, али нису заиста и радили или услед очекивања да ће криза брзо проћи или 
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захваљујући минималцу који је држава плаћала, као и на крају људи који су добили отказе због 
кризе. 
Међутим, ако здравствена криза потраје и ако се програми за чување радних места смање, у 
наредним месецима можемо видети велики број људи који одлази у незапослене или у 
неактивност. 
Како се наводи у студији, у осам најризичнијих сектора више од 700.000 људи је у непосредној 
опасности од губитка посла. У секторима малопродаје и велепродаје, угоститељства, 
транспорта, хране и пића, услуга, шумарства и пољопривреди, скоро 314.000 људи је 
самозапослено и око 267.000 ради неформално. Ту је и преко 735.000 радника у 
микропредузећима и 100.000 оних који раде на одређено или на привремене уговоре. 
Према анкети коју је урадила Унија послодаваца Србије, а чији резултати су део ове студије, до 
сада су најтеже погођена управо микро предузећа пошто је више од четвртине обуставило рад, 
а они најтеже и долазе до финансијске помоћи, само око 30 одсто. 
Упркос томе, осим у туризму, текстилном сектору и транспорту, број отказа је задржан на 
испод девет одсто и то захваљујући мерама владе, а пре свега исплати минималне зараде. 
Јован Протић, представник МОР-а за Србију истиче да је оволики број изгубљених сати 
директна последица рестрикција у кретању и затварања земље. 
„Зато је толико смањен број радних сати и то на један од начина који смо забележили. 
Глобално, варијације су огромне. Тако, рецимо у САД смо имали десетине милиона 
незапослених, а одмах ту у Мексику раст незапослености од свега 0,6 одсто. Међутим, код њих 
је неактивност порасла за преко 50 одсто. Управо то је разлог зашто незапосленост није 
меродаван показатељ ситуације на тржишту рада. Код нас је пала незапосленост, али је 
смањена и активност и запосленост. Око 94.000 људи је мање било запослено у другом 
тромесечју него у децембру прошле године“, напомиње Протић. 
Он истиче и да се пад броја радних сати одразио и на бруто домаћи производ БДП, мада нема 
сваки радни сат исти ефекат на БДП, јер то зависи од продуктивности гране. 
„Ако погледамо десезонирани БДП у другом тромесечју у односу на прво, имали смо пад БДП-а 
од 9,4 одсто. То није толико далеко од оног пада броја радних сати за око 15 одсто“, напомиње 
Протић. 
Ова анализа је показала и да су ефекти мера за очување радних места допринели смањењу 
сиромаштва. Иако су мере сачувале много послова, оне ипак нису допрле до најугроженијих, а 
то су запослени у сивој зони, привремено и повремено запослени. 
Протић истиче да су највише погођена нерегистрована пољопривредна домаћинства којих има 
око 113.000 и поред њих неформални радници којих према Анкети о радној снази има око 
400.000. 
„За њих није било ниједне мере осим оних 100 евра за сваког пунолетног становника. Сада је 
прилика да људи схвате колико се не исплати неформалан рад. Када нисте видљиви систему, 
онда вам он ни не може помоћи“, истиче Протић додајући да је последњи сет мера државне 
помоћи намењен и новооснованим предузећима и да је могуће да се један део неформално 
запослених одлучио да региструје фирму и добије помоћ. 
На крају, један део студије се односи и на ефекте мере 100 евра по човеку на неједнакост. 
Истраживачи су утврдили да је она смањила Џини коефицијент који мери неједнакост (што 
већи то већа неједнакост) за цео један поен. Наиме испада да је подела ових 100 евра највише 
помогла групи од 18 до 30 година, а најмање пензионерима, који већ имају гарантовани 
приход. Закључак је да би по неједнакост било још делотворније да су паре дељене и млађима 
од 18 година. 
Напета атмосфера током прошлонедељних избора за представника друштвеног капитала у 

крагујевачком предузећу 
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Синдикалце из Застава оружја саслушавала полиција 
Пише: Зоран Радовановић 

 
Претње, вербални напади али и саслушања у полицији, обележили су дане пред интерне 
изборе за представника друштвеног капитала и запослених у крагујевачком предузећу Застава 
оружје. 
Два дана уочи прошлонедељних избора, председница и потпредседница фабричког огранка 
Асоцијације слободних и независних синдиката (АСНС), Снежана и Васиљевић и Сања 
Антонијевић, биле су, како тврде, на саслушању у крагујевачкој Полицијској управи, код 
инспектора за привредни криминал. 
Кривичне пријаве против њих две, кажу, поднели су председници Индустријског синдиката и 
фабричког огранка УГС „Независност“, Драган Милосављевић и Веселин Јевремовић, због 
наводног ометања синдикалних слобода, међу којима је, како су сазнале у полицији, и 
„спречавање чланова да се ишчлане из АСНС-а“, што је, како тврде, „ноторна бесмислица“. 
– Кривичне пријаве против Снежане Васиљевић и мене су врхунац хајке коју против нас две 
води председник Надзорног одбора Заставе оружја, пуковник Ивица Марјановић, који, како 
основано сумњамо, стоји и иза ових тужби које су против нас две поднели председници 
Индустријског и Синдиката „Независност“, каже за наш лист потпредседница АСНС-а у 
Застави оружју Сања Антонијевић. 
Појашњава да су се Снежана Васиљевић и она пуковнику Марјановићу „замериле“, јер нису 
пристајале да пишу саопштења према његовом налогу, или да потписују саопштења која је он 
већ написао, као што то чине поједине синдикалне организације у предузећу. 
– Ја сам му на тепету, јер нисам извршила његово наређење да из АСНС-а пређем у 
Индустријски синдикат, који је потом потписао једно саопштење које руководство наше 
синдикалне асоцијације претходно није хтело да потпише. Тражио је од нас, на пример, да 
напишемо саопштење о томе како један фабрички синдикат троши новац од чланарине, што 
смо ми одбиле, јер не желимо да се ни на који начин мешамо у рад других синдикалних 
организација. Захтевао је од нас да се жалимо Надзорном одбору, на чијем је челу он, на 
наводно дискриминаторски однос фабричког менаџмента према синдикатима, што није тачно. 
Тражио је да, без претходних провера, прихватимо репрезентативност Индустријског 
синдиката, што смо одбиле, наводи Антонијевић и наглашава да Снежана Васиљевић и она 
„немају никакву дилему да иза хајке и кривичних пријава против њих две не стоји нико други 
до – пуковник Ивица Марјановић“. 
Председник НО Заставе оружја, пуковник Ивица Марјановић, демантовао је оптужбе које су на 
његов рачун изнеле челнице фабричког огранка АСНС-а. 
– Никакве везе са тим немам, као ни са синдикалним активностима у фабрици. Надзорни 
одбор Заставе оружја бави се оним пословима који су му прописани и не меша се у рад 
синдикалних организација, које имају могућност да мејлом закажу састанак са НО, као што је 
то управо учинио Синдикат „Независност“, рекао је нашем листу пуковник Марјановић. 
Губитак од 40 милиона евра 
За представника друштвеног капитала и запослених у Скупштини Заставе оружје, уочи 
минулог викенда, изабран је лидер фабричког  Самосталног синдиката Драган Илић, који је, у 
конкуренцији тројице кандидата осталих оружарских синдикални организација, добио око 60 
одсто гласова од броја оружара који су изашли на биралишта (на платном списку их има око 
2.500, а гласало их је 65 посто). Илић је и претходне четири године био представник 
друштвеног капитала, а након поновног избора на то место оценио је да је Застава оружје у 
последње три године, закључно са 2019, забележила губитак од близу 40 милиона евра, те да је 
потребна озбиљнија контрола рада и деловања фабричког Надзорног одбора. 
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Минималац од јануара 32.156 динара 
Пише: Љ.Б. 

 
Нова минимална месечна плата од наредног јануара биће 32.156 динара, две хиљаде више него 
сада, одлучено је јутрос на састанку Социјално-економског савета. 
Договора није било, јер су синдикати на почетку преговора тражили повећање које би било на 
нивоу минималне потрошачке корпе – неких 37.500 динара. И овог пута, као и ранијих, држава 
је била та која је пресекла и одлучила колико ће повећање бити, што је крајем прошле недеље 
најавио и председник Александар Вучић. 
Последњи рок за договор социјалних партнера био је 15. септембар, али је минималац 
договорен јутрос. 
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.. 
Мали: Повећање за 6,6 одсто 

Влада Србије би на сутрашњој седници требало да донесе одлуку о повећању минималне цене 
рада за 6,6 одсто, која би од 1. јануара 2021. године износила 32.126 динара, рекао је данас 
министар финансија Синиша Мали. 
„То је за око 2.000 динара више у односу на минималну зараду 2020. године, по радном сату 
повећање је са 172,5 на 183,9 динара“, навео је Мали на конференцији за новинаре после 
седнице Социјално-економског савета (СЕС). 
Према његовим речима од 1. јануара би и неопорезиви део дохотка требало да буде повећан са 
16.300 динара на 18.300 динара. 
„Држава преузима на себе већински део терета повећања минималне зараде и оптерећења које 
ће имати послодавци, што је око осам милијарди динара“, истакао је Мали. 
Министар је навео и да би пензије од 1. јануара 2021. године требало да буду повећане за 5,9 
одсто, на основу швајцарске формуле. 
Мали је додао и да је од јуна 2019. до јуна 2020. године стопа раста просечне плате била 10,4 
одсто, а стопа раста инфлације 1,4 одсто. 
Влада ће, како је истакао, сачекати крај септембра и октобар да се види какво је стање у буџету 
и да ли ће се и у којој мери ићи и са повећањем плата у јавном сектору. 
„Сутра је половина месеца, знаћемо приливе од домаћег ПДВ-а. Ако нам до краја септембра и у 
првој половини октобра буде добар прилив, имаћемо реалне информације на основу којих 
ћемо донети одлуку“, рекао је Мали. 
Председник СЕС-а Зоран Стојиљковић рекао је да соцојални партнери, репрезентативни 
синдикати, Унија послодаваца Србије и Влада Србије, нису постигли договор о повећању 
минималне зараде и њеном изједначавању са минималном потрошачком корпом, тако да 
Влада доноси коначну одлуку. 
Стојиљковић је навео и да је на седници СЕС-а данас разговарано и о медијској стратегији и 
акционом програму за њену реализацију, који се тиче финансирања медија, колективног 
преговарања, права и броја запослених у медијима, као и њихових зарада. 
Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић истакао је очекивано веће 
повећање минималне зараде и да је послодавцима учињена велика помоћ са додатним 
олакшицама. 
Почасни председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић казао је да се са 
минималном зарадом повећавају и остале зараде у приближном проценту. 

https://www.danas.rs/ekonomija/potrosacka-korpa-i-dalje-daleko-od-radnika/
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„Најцелисходније би било не повећавати минималац у току кризе са пандемијом, јер ће са 
повишицом привреда бити додатно оптерећена“, навео је Атанацковић. 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран ђорђевић рекао је да је 
важно да постоји дијалог са СЕС-ом који је транспарентан. 
„Када се одузме раст цена на мало, повећали смо минималну зараду за 5,1 одсто и она се 
приближила минималној потрошачкој корпи за 1.000 динара, у односу на прошлу годину“, 
истакао је ђорђевић. 
Минималац прима око 350.000 радника у Србији. 
Од 2010. године минималац је повећан осам пута, а од ове године повишица је била 11,1 одсто. 
 

 


