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Синдикат предлаже: Београђанима већи минималац него остатку 
Србије 
Извор:Б92,Танјуг 

 
Београд -- Савез самосталних синдиката Београда затражио је утврђивање веће минималне 
цене рада која би се исплаћивала запосленима на територији главног града.  
На данашњој седници Социјално-економског савете Београда, овај синдикат је поднео 
иницијативу да минималац у престоници буде већи него у остатку Србије јер су услови и 
трошкови живота неповољнији од оних у унутрашњости.  
"Када се узму у обзир цене станова, комуналних услуга, основних животних намирница - износ 
просечне потрошачке корпе у Београду је већи", саопштио је је синдикат.  
На нивоу Србије минимална потрошачка корпа је 38.100 динара а у Београду 44.400 динара, 
док је у Лесковцу 33.600 динара, наводи синдикат и оцењује да минимална цена рада не може 
бити иста за запослене у Београду и у осталим деловима Србије.  
Синдикат процењује да у овом тренутку око 120.000 радника у Београду прима минималну 
зараду.  
Влада Србије је усвојила предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања да минимална цена рада за 2021. годину буде 32.126 динара.  
Од 1. јануара минимална цена рада повећаће се за 6,6 одсто, за 2000 динара, на 32.126 динара.  
 

 
 

 
 

Мали: Од 1. јануара ПОВЕЋАЊЕ ПЕНЗИЈА 5,9 процената 
Аутор:М.А. 
 
"Од 1. јануара 2021. године биће повећање пензија од 5,9 одсто по швајцарској формули", казао 
је министар финансија Синиша Мали у јутарњем програму Прве ТВ. 
"Нико не доводи у питање стабилност пензија, Србија се показало одговорном када је 
економска политика у питању", подвукао је Мали. 
"Огромним пакетом помоћи, са 5,8 милијарди евра, сачували смо радна места и производне 
капацитете, обезбедили да се раст настави после короне", додаје министар финансија. 
Навео је да је у уторак у оквиру мера подршке исплаћена последња минимална зарада, а да ће 
21. септембра бити исплаћене још две минималне зараде за новооснована предузећа. Реч је о 
фирмама које су основане после 15. марта, а најкасније до 20. јула. 
"У уторак смо имали приливе од ПДВ-а боље од планираних, тачније 1,6 милијарди више од 
планираног, што показује да се опоравак наставља", казао је. 
"Ове недеље смо повећали минималну цену рада за 6,6 одсто односно преко 2.000 динара. 
Водили смо рачуна да се реалан стандард радника задржи или повећа", рекао је и подсетио да 
је прошле године минималац повећан 3.000 динара. 

https://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2020&mm=09&dd=15&nav_id=1733275
https://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2020&mm=09&dd=14&nav_id=1732794
https://sport.blic.rs/autori/ma
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"Највећи терет тог повећања ће преузети држава јер смо повећали неопорезиви део са 16.300 на 
18.300 динара", додао је Мали. 
Повећање минималне зараде значи и повећање осталих зарада, казао је министар и подсетио 
да и у условима кризе српска економија нема затварања фабрика, нема масовног отпуштања, а 
има ниску стопу незапослености од 7,3 одсто. 
"Нећемо одустати од развојних пројеката, програма Србија 2020-2025", истакао је Мали и 
додао да са те стране држава ради максимално да све обезбеди како би подтсакла раст 
привреде. 
"Што се тиче раста плата у јавном сектору, чекамо септембар и октобар на основу тога ћемо 
донети одлуку, одговорно с ебавимо економском политиком", казао је Мали. 
 
 

СВЕ ВЕЋИ УТИЦАЈ СТРАНИХ КОМПАНИЈА НА СРПСКУ ПРИВРЕДУ 
Број запослених порастао више од 50 одсто 
Аутор:М.А. 
 
Компаније са већинским страним капиталом имају све већи утицај на пословање привреде 
Србије, оцењује се у недавно објављеној публикацији Републичког завода за статистику која се 
бави перформансама српске привреде од 2015. до 2019. године. 
Стране приватне компаније константно повећавају допринос привредном расту, повећале су 
запосленост за више од 50 одсто, натпросечно су им расли приход, ПДВ и капитал, али и 
кумулирани губитак и обавезе, пише Нова економија. 
Домаћи приватни сектор је побољшао своје перформансе пословања, остварио је значајан нето 
резултат и смањио губитке. Државни сектор је смањио број запослених за петину, као и губитке 
и обавезе, али је и пословао са губитком. 
Учешће компанија у већинском страном власништву (страна приватна предузећа) у БДП-у се 
константно повећава, са 12,3 одсто у 2015. на 15,9 одсто у 2019. Учешће домаћих приватних 
предузећа у БДП-у се повећало са 17,5 на 21,4 процента, док је истовремено учешће државних 
предузећа опало са 8,3 на 7,3 одсто. 
Раст броја страних приватних компанија у периоду 2015‒2019. износио је 8,1 одсто. 
Раст броја запослених у привреди од 18,3 одсто највише је лоциран у страним компанијама 
(раст од 53,1 одсто), у којима данас ради око 300.000 радника. 
Стране приватне компаније повећале су новостворену вредност за 50 одсто, што је значајно 
више од домаћег приватног сектора (41,1 одсто). Такође, страна приватна предузећа су 
повећала капитал двоструко више од раста капитала у домаћем приватном сектору (55 
насупрот 27,8 одсто).  
Како се оцењује, сенка над пословањем предузећа са већинским страним капиталом је раст 
кумулираног губитка (25,6 одсто, у домаћем приватном сектору је смањење од -6,6 одсто) и 
укупних обавеза (31,5 одсто), што је три пута више од раста обавеза у домаћем приватном 
сектору (10,9 одсто).  
Продуктивност страних приватних компанија је константно виша од домаћих приватних 
компанија, економичност је незнатно виша код страних предузећа, рентабилност страних 
компанија је 2015. била 8 пута виша, да би се диспаритети 2019. смањили на 30 одсто. 
Солвентност приватног страног сектора је константно виша од домаћег приватног сектора. 
Такође, ликвидност страних компанија је константно на вишем нивоу. 
Профитабилност пословања страних компанија је већа, и то посебно укупна профитабилност. 
Задуженост страних компанија је, уз незнатне осцилације, на нижем нивоу од задужености 
домаћег приватног сектора. 
 

https://sport.blic.rs/autori/ma
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Синдикат затражио још већи минималац за Београђане 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Савез самосталних синдиката Београда затражио је утврђивање веће минималне 

цене рада која би се исплаћивала запосленима на територији главног града. 

На данашњој седници Социјално-економског савете Београда, овај синдикат је поднео 
иницијативу да минималац у престоници буде већи него у остатку Србије јер су услови и 
трошкови живота неповољнији од оних у унутрашњости. 
"Када се узму у обзир цене станова, комуналних услуга, основних животних намирница - износ 
просечне потрошачке корпе у Београду је већи", саопштио је је синдикат. 
На нивоу Србије минимална потрошачка корпа је 38,1 хиљаду динара а у Београду 44,4 хиљаде 
динара, док је у Лесковцу 33,6 хиљада динара, наводи синдикат и оцењује да минимална цена 
рада не може бити иста за запослене у Београду и у осталим деловима Србије. 
Синдикат процењује да у овом тренутку око 120.000 радника у Београду прима минималну 
зараду. 
 
 

Просечна пензија од јануара биће 29.407 динара 
Аутор:Д. Млађеновић 
 
НОВИ САД: После повећања пензија у Србији од јануара следеће године од 5,9 одсто, које је 

најавио министар финансија Синиша Мали, просечна пензија ће са садашњих 27.769 динара 

бити повећана на 29.407, односно за 1.638 динара. 

Како је недавно рекао председник Савеза пензионера Србије др Андреја Савић, просечну 
пензију у Србији од око 27.700 динара прима највише пензионера, а реч је о старосним 
пензијама. 
По статистичким подацима Фонда ПИО, од око 1.700.000 пензионера највише је старосних, 
док је пензија које су остварене у сфери пољопривреде и самосталних делатности веома мало те 
имамо ситуацију да, заправо, највећи број пензионерске популације има пензију нижу од 
27.000 динара, рекао је Савић. 
Проценат повећања представља половину збира раста плата и  трошкова живота, изражене у 
процентима, од јула прошле до јуна ове године јер су за то време, како је изнео министар Мали, 
плате порасле 10,4 одсто, а трошкови живота 1,4 проценат. „Швајцарска” формула по којој се 
усклађују примања пензионера у Србији подразумева да кретање плата и трошкова живота 
имају пођеднак удео у проценту усклађивања. 
Дакле, уз поменуто повећање, пензионери који сада месечно примају по 20.000 динара, од 
јануара ће добијати око 1.180 динара више и пензија ће им износити 21.180 динара. На пензију 
од 30.000 динара, повећање ће износити око 1.770 динара, што ће је подићи на 31.770. 
Пезионери чија пензија је сада 40.000 динара, од јануара ће добијати око 2.360 динара више, 
односно месечно ће им на рачун стизати 42.360. 
Наравно, што је већа пензија, биће већа и повишица па ће пензија од 60.000 динара бити 3.540 
динара виша и износиће 63.540, а пензионери чија је пензија 100.000 динара, могу рачунати 
на повећање од 5.900 динара, те ће она износити 105.900 динара. 
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Треба рећи и то да пензионера који примају пензије изнад 100.000 динара у Србији има веома 
мало. Наиме, од укупног броја пензиионера, око 10.000 најстаријих има пензију вишу од 
100.000 динара. Још је мање оних чија је пензија око 140.000 динара, што је највиша пензија у 
Србији. По речима председника Савеза пензионера, такву пензију прима свега тридесетак 
пензионера. 
Како је раније изјавио министар финасија Синиша Мали, 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 одсто, ове 5,9, рекао је министар, и навео да пензионери 
који су у 2012. години имали принадлежности од 30.000 динара, данас имају 37.096, а с 
повећањем имаће 39.284. 
Две хиљаде динара месечно више, ако помножите с 12 месеци, то 24.000 динара више, што је 
готово још једна пензија годишње, навео је министар. 
 

 

 
 

 
Радници крагујевачког Фијата одлазе на плаћено одсуство до 30. 
септембра 
Аутор:Бета  
 
Радници Фијат Крајслер аутомобили Србија отићи ће у петак на плаћено одсуство до 30. 
септембра, речено је у Самосталном синдикату фабрике у Крагујевцу. 
Заменик председника синдиката фабрике Небојша Мандарић је рекао да ће у петак радити 
само прва смена и да од друге смене, која неће долазити на посао, почиње такозвани "леј оф", 
који ће трајати до краја септембра. 
Он је казао да је образложење руководства за плаћено одсуство "усклађивање призводње са 
потребама тржишта". 
Запослени у ФЦА вратили су се на посао 2. септембра, када је обновљена производња "фијата 
500Л", после колективног летњег одмора и плаћеног одсуства од 20. јула. 
У септембру су радници већ имали неколико дана "леј-офа", уз плаћање 65 одсто зараде. 
У синдикату су раније навели да је разлог за последњу такву паузу у петак и понедељак био 
застој иностраних добављача на граници. 
 
 

Синдикати траже већи минималац у Београду него на државном нивоу 
Аутор:ФоНет  

 

Савез самосталних синдиката Београда упутио је на седници градског Социјално-економског 
савета у четвртак иницијативу за утврђивање минималне цене рада за територију главног 
града, која би морала бити већа него на државном нивоу. 
Синдикати наводе да је према подацима Републичког завода за статистику износ минималне 
потрошачке корпе у главном граду 44.403 динара, док је на државном ниову 38.171 динар. 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist133/FoNet-
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Процена синдиката је да у овом тренутку у Београду минималну зараду прима 120.000 
радника.  
 

Протести у француским градовима против укидања радних места због 
кризе 
Аутор:Бета  

 

Више од 10.000 људи демонстрирало је у француским градовима против најављених укидања 
радних места, тражећи боље услове рада. 
Протести су одржани у Паризу, Марсеју, Бордоу и Тулузу, у организацији синдиката и 
омладинских организација. 
Демонстранти измедју осталог захтевају повећање плата, одустајање од реформе пензионог 
система, скраћивање радног времена без смањивања плата, повећање минималне зараде. 
Упркос забрани окупљања више од 5.000 људи због епидемије коронавируса, у Паризу је 
протестовало најмање 10.000, углавном младих и студената, али полиција није реаговала. 
Према наводима организатора, у Тулузу се окупило више од 3.000 људи, а у Марсеју око 1.000. 
Претходних недеља је повећан број компанија у Француској које су најавиле програме 
реструктурирања, укључујући укидања радних места. 
 

 
 

 
 

МИНИСТАР СИНИША МАЛИ: У понедељак долази амерички ДФЦ - то 

значи нове инвестиције, веће плате и пензије  
Извор:Танјуг 
 
МИНИСТАР финансија Синиша Мали изјавио је данас да ће висока делегација 

америчке Међународне развојне финансијске корпорације (ДФЦ) у понедељак 

стићи у Београд, чиме почиње и конкретна реализација споразума који је 4. 

септембра потписан у Белој кући.  

"После две недеље од боравка у Вашинтону, крећемо у конкретно и директно спровођење 
споразума, што је политички и економски веома важно", рекао је Мали за Прву телевизију. 
Он је навео да ће висока делегација ДФЦ, на челу са извршним директором Адамом Болером, 
остати у Србији четири дана како би се упознали са свим околностима. 
Мали је рекао да је долазак америчког ДФЦ важан за све грађане Србије јер ће они из Београда 
покривати цео регион. 
Наводећи да ће ДФЦ учествовати у финансирању пројеката из разних области, Мали је рекао 
да је њихов долазак велики и снажан моменат за развој не само српске, већ и економије у 
целом региону. 
"То за грађане значи не само нове инвештиције, бољу инфраструктуру, већ и нова радна места, 
веће приливе у буџет, па и новац за веће плате и пензије", рекао је Мали и подсетио да је Србија 
2012. и 2013. године била пред банкротом, а да сада највећа развојна агенција долази у земљу. 
Како каже, за ДФЦ су пројекти најважнији. 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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"Били су задовољни оним што су видели и чули о Србији по питању макроекономске 
стабилности, као и нашом реакцијом на корона кризу, очували смо радна места и производне 
капацитете", рекао је Мали. 
 

 

 

Ђилас: Незавидна економска ситуација у Србији 
Пише: ФоНет 

 
Економска ситуација у Србији је крајње незавидна и очекују нас нова задуживања државе, али 
и компанија које би требало да буду носиоци привреде, а које су пред банкротством и немају 
средстава ни за плате, упозорио је председник Странке слободе и правде Драган Ђилас. 
Ђилас је писаној изјави навео да се Телеком задужује кроз обвезнице 200 милиона евра, ЕПС 
најављује 250 милиона, а обвезнице издаје и СДПР, и то за невероватних 130 милиона евра. То 
је јасан показатељ, оценио је Ђилас, да је цела наша наменска индустрија у огромним 
проблемима. 
Према његовим речима, обавезе свих наших компанија које се баве производњом оружја су 
повећане, иако је у последњих седам годинана на глобалном нивоу приход фабрика које 
производе оружје повећан за 150 милијарди евра. 
У исто време Крушик је повећао обавезе са 36 на 73 милиона евра, Први партизан са 17 на 44, а 
Слобода Чачак са 44 на 70 милиона евра, указао је Ђилас, додавши да то значи да наша 
наменска индустрија данас више нема новца ни за плате. 
Истовремено је договорена минимална цена рада од 32.000 динара, иако је 2018. министар 
Зоран Ђорђевић обећао и потписао да ће минималац у 2021. бити идентичан цени потрошачке 
корпе, која сада износи 37.000 динара, подсетио је Ђилас. 
Он је навео и да су монтажну зграду Еуросалона држава и град купили за потребе Београда на 
води по цени од 2.800 евра по квадрату, док је Беграђанка, симбол града, продата за 860 евра 
по квадрату. 
Из тога се јасно види колику економску штету Београду и Србији наноси данашња власт, указао 
је Ђилас. 
 
 

Хиљаде странаца илегално ради на градилиштима по Србији 
Пише: Љ. Буквић 

 
У последње две године инспекције су затекле на стотине страних радника на градилиштима у 
Србији без потребних радних дозвола, лекарских прегледа, често и без боравишне дозволе. 
Према подацима УГС Независност, највише страних држављана евидентирано је на 
градилишту тржног центра Променада мол у Новом Саду, где је током три надзора затечено 
више од 1.000 држављана Румуније без радних дозвола. 
УГС Независност наводи и да је приликом надзора на градилиштима у Београду, Нишу, Врању 
и на Златибору инспекција за рад евидентирала више од 500 држављана Турске, од којих 315 
није имало дозволе за рад, а 101 није имао регулисан радно-правни статус и није био социјално 
осигуран. 
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У периоду од новембра 2018. до августа ове године, свега неколико од 100 држављана Индије 
на градилиштима Коридора 11, као и на градилишту брзе пруге Београд – Нови Сад – Суботица 
је, како је утврдила инспекција, имало дозволе за рад. 
Само у последња два месеца, према подацима другог репрезентативног синдиката, Савеза 
самосталних синдиката, више од 100 странаца радило је на црно на домаћим градилиштима. 
Нека од њих су и под покровитељством државе јер се ради о изградњи станова за службе 
безбедности. 
Тако је инспекција на градилишту оваквих станова у Новом насељу у Новом Саду затекла 72 
држављана Турске, који нису имали радне дозволе, а због чега је инспекција поднела захтева за 
покретање прекршајног поступка против фирме која их је ангажовала, Полатер Олтас 
Цонструцтион. Ова фирма је отворена прошле године, а према подацима АПР, у власништву је 
два турска држављана. 
Било је то крајем јула ове године, а само неколико дана касније, последњег дана јула, 
инспекција је на градилишту у Врању затекла седам турских држављана са којима послодавац 
фирма Тасјапи Инсат није регулисала радно-правни однос, нити им прибавила радне дозволе. 
Тог дана је у Крагујевцу инспекција на градилишту код послодавца АМВ Градња из Власотинца 
пронашла шест, такође, турских држављана који су радили без дозволе. 
Станови за безбедност били су полигон и за раднике на црно у Нишу. 
Првог септембра, инспекција је након надзора на градилишту где се зидају станови за 
припаднике снаге безбедности пронашла 37 радника, од тога 35 Турака који нису имали 
уговоре о раду са послодавцем фирмом Глобал цонструцтионс теам из Ниша. 
Ова фирма из Ниша основана је такође прошле године, а власништво у њој деле два физичка 
лица и фирма Костић проинг из Нишке Бање, која је прошле године као једини понуђач на 
тендеру добила да ради техничку документацију за израду фонтане у центру Ниша. 
Председник Синдиката грађевинских радника Саша Торлаковић за Данас каже да је забринут 
јер би могло да се деси да се измени закон који би могао да се легализује овакав рад на црно. 
„Постоји и радна група која би требало да почне да договара измену закона којом би се сваком 
послодавцу омогућило да доведе једног радника, плати га за тај дан и остави да он сам плати 
све остало. То би, практично, значило легализацију рада на црно“, упозорава Торлаковић. 
Последњи пример странаца на градилиштима Србије који раде попут „робља“ јесте онај из 
августа, када је неколицина Индијаца у центру Краљева протестовала јер није плаћена за свој 
рад. 
Индијци, које је за потребе радова на Коридору 11 ангажовала фирма ГП Николић из Краљева, 
су на крају отишли кућама, али је питање да ли ће држава, односно надлежни казнити фирме 
које запошљавају раднике на црно, који доводе стране држављане не уплаћујући им плате, и 
ангажујући их без радних дозвола, често и боравишних. 
За председника Грађевинске коморе Србије Горана Родића највећи кривац су судство и 
тужилаштво јер се више од 10.000 поднетих прекршајних пријава не решава. 
„Већина тих радника које инспекција нађе да раде на црно су на градилиштима која у 90 одсто 
раде без неких дозвола. Имамо и Закон из 2015. којим се све то регулише, али је проблем што 
нема ко да га спроводи, нико се не санкционише. Постоји на хиљаде записника, инспекције 
раде свој посао солидно, али када то дође до судства, ту све стаје“, истиче Родић. 
Приучени радници и мешетари 
Из Грађевинске коморе стално упозоравају на то да је најопасније ангажовати приучене 
раднике да раде на озбиљним машинама, попут кранова и да је поента не дозволити онима 
који раде на црно да ставе грађевину под кров. „Требало би одмах затворити градилиште, 
санкционисати и срушити објекат, јер се најчешће ради о мешетарима који хоће да узму паре“, 
напомиње Горан Родић. Он каже да су највише кажњене оне фирме које раде по прописима јер 
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њихова цена је већа због тога што прати квалитет, а да због веће цене они најчешће не могу да 
добију посао. 
 

 


