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Sindikat ne odustaje: Veći minimalac za Beograđane moguć? 

Beograd -- Savez samostalnih sindikata Srbije nedavno je predložio veći minimalac za 
Beograd, navodeći povećane troškove života u glavnom gradu kao povod za inicijativu. 

IZVOR: STARTIT  
  
 

Osim Zakona o Socijalno-ekonomskom savetu, još nekoliko 
propisa moralo bi da se izmeni. Inicijativa Sindikata bi 
mogla da zaživi u najboljem slučaju — 2023. godine, piše 
Startit. 

Ukoliko nadležni uopšte prihvate ovu inicijativu, prvi korak 
je izmena nekoliko zakona na osnovu kojih se određuje 
minimalna cena rada u Srbiji. 

Startit Dnevnik pisao je nedavno o pozitivnim i 
negativnim aspektima postojanja "koncepta minimalca" i o tome kakva je praksa u 
pojedinim država. 

Mihailo Gajić iz LIBEK-a izjavio je tada da bi možda bilo dobro da minimalac ne bude jedinstven na 
nivou države, već da se odredi različito za Beograd, Vojvodinu, Šumadiju, južnu Srbiju… 

Na nivou Srbije minimalna potrošačka korpa je 38.100 dinara a u Beogradu 44.400 dinara, dok je u 
Leskovcu 33.600 dinara, naveo je Savez samostalnih sindikata Srbije i ocenio da minimalna cena 
rada ne može biti ista za zaposlene u Beogradu i u ostalim delovima Srbije. 
U Srbiji još uvek ne postoji mogućnost da lokalni socijalno-ekonomski saveti predlažu i dogovaraju 
minimalac na nivou lokalne samouprave. 

"Ukoliko već toliko pričamo o decentralizaciji, naš stav je da je ovo jedno od pitanja koje treba rešiti. 
Ako neka lokalna samouprava ima veće mogućnosti, ako su veći troškovi u gradu, onda bi one (lokalne 
samouprave) morale da imaju mogućnost da tu specifičnost iskažu i kroz svoja akta", izjavio je 
predsednik Saveza samostalnih sindikata Beograda (SSSB) Dragan Todorović. 

Todorović za Startit Dnevnik objašnjava da bi sigurno moralo da dođe do izmene zakonskih propisa, 
ali da je prva ideja Sindikata bila da vide kakvu će reakciju izazvati kod predstavnika vlasti i 
poslodavaca na nivou Beograda. 

"Sledeći korak je da uputimo inicijativu Socijalno-ekonomskom savetu u kojem sede predstavnici 
Vlade, reprezentativnih sindikata, Unije poslodavaca, i nadležnog Ministarstva rada. Osim Zakona o 

Iz Ministarstva za rad naveli su 
za B92.net da veći minimalac za 
stanovnike Beograda u odnosu na 
onaj u drugim gradovima 
Srbije neće biti moguć. Kako su 
naveli, Zakon o radu ne 
prepoznaje nešto takvo. 

  

https://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2020&mm=09&dd=17&nav_id=1734289
https://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2020&mm=09&dd=18&nav_id=1734880
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Socijalno-ekonomskom savetu, verovatno će još neki propisi morati da predvide tu mogućnost", 
napominje Todorović. 

Kao najidealniju prognozu kada bi ova inicijativa mogla da rezultira promenama u propisima, 
Todorović spominje 2023. godinu. Nakon pokretanja inicijative, SSSB mora da pošalje dopise na koje 
nadležni, kaže, treba da reaguju. Tek ukoliko inicijativa prođe, može se razmatrati pitanje koje sve 
zakone treba menjati. 

Todorović dodaje da je potrebno analizirati ekonomske efekte inicijative, koliko bi predlog Sindikata 
koštao privredu Beograda i kako bi uticao na ostale regione u državi. 

"Naša ideja ne podrazumeva da se po svaku cenu nešto desi. Nije nam cilj da dođe do otpuštanja ljudi 
ili nečega sličnog", naglašava Todorović. 

On kaže da je svestan reakcija koje će predlog izazvati u drugim gradovima u Srbiji. Upozorava na 
moguću „zamenu teza‖ u javnosti, a koju, kako kaže, očekuje. Tvrdi da njihova inicijativa ne znači da 
„svi treba da dođu u Beograd‖, već da ljudi u Beograd svakako već dolaze zbog toga što je u glavnom 
gradu prosečna cena rada veća od prosečne plate u ostatku zemlje. 

U državama poput Danske, Švedske i Italije uopšte ne postoji minimalna cena rada. Tamo postoje dve 
vrste pregovaranja: na kompanijskom i na granskom nivou. Todorović skreće pažnju da se u Srbiji 
pregovara o ceni rada samo na granskom nivou a da je taj oblik dijaloga razvijeniji u javnom sektoru 
nego u privatnom. 

Namera države je bila da do 2021. godine minimalna zarada bude izjednačena sa vrednošću 
potrošačke korpe pa će sindikati, kažu, nastaviti da insistiraju da nadležni ispune obećanje koje su dali 
građanima. 

 

Prosečna penzija treba da bude jednaka minimalnoj potrošačkoj korpi 

Najstariji smatraju da bi bilo dobro kada bi prosečna penzija pratila minimalac 

 
Tek što su se predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca dogovorili da će minimalac u narednoj godini 
biti veći za 6,6 odsto i umesto 30.022 dinara iznositi 32.126, što nije u visini potrošačke korpe, 
pojedine penzionerske organizacije pitaju kada će penzioneri koji primaju prosečnu penziju do 27.775 
dinara dostići takvu kupovnu moć i kada će i oni moći da napune minimalnu potrošačku korpu od oko 
38.000 dinara, koliko je iznosila u junu ove godine. 

– Rečeno nam je da će penzije u 2021. godini biti usklađene po švajcarskoj formuli za 5,9 odsto. Ali, 
niko ne pominje kada će se u zakon uvesti i zaštitni mehanizam da penzije, kada padnu ispod 50 odsto 

http://www.politika.rs/
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prosečne plate, treba vanredno da se usklade. Da li je to zaboravljeno – pita Ljubiša Babić, generalni 
sekretar Udruženja sindikata penzionera Srbije. 

Bilo bi dobro, dodaje, kada bi i penzioneri imali prosečnu penziju u visini minimalca i podsećaju da 
najniža penzija u Srbiji iznosi 15.113 dinara i prima je 118.000 penzionera. Istovremeno 122.590 paora 
mesečno prima 11.881 dinar. Od 1.696.630 penzionera na spisku PIO fonda, ukupno 999.819 
korisnika svih kategorija prima penziju do prosečnog iznosa od 27.775 dinara. Gotovo čitav milion. 

– Međutim, na spisku PIO fonda je istovremeno i 200.000 korisnika koji moraju da žive s primanjima 
nižim od najnižeg zakonskog iznosa. To znači da oni primaju manje od 15.000 dinara. Oko 100.000 
najstarijih, prema statistici, dobija ispod 10.000 dinara – ističe on. 

Ostalo je, dodaje, bez odgovora i pitanje šta će biti s penzijama koje su četiri godine isplaćivane 
umanjene od dva do 25 odsto. Zbog svega toga ovo udruženje smatra da bi zajednički cilj i vlade i 
najstarijih trebalo da bude – prosečna penzija jednaka minimalnoj potrošačkoj korpi. 

Prema zakonu i objavljenim statističkim podacima o kretanju potrošačkih cena i prosečne mesečne 
zarade u periodu jul 2019 – jun 2020. godine, u odnosu na jul–jun 2018. i 2019. godine, usklađivanje 
treba da iznosi 5,9 odsto, i to 50 procenata od 1,4 odsto rasta cena i 50 procenata od 10,4 odsto rasta 
zarada, pa nije jasno odakle prvobitne najave da će biti oko četiri procenta. 

– Zakonom takođe nije predviđeno da prosečna penzije ne sme da padne ispod 50 odsto od prosečne 
zarade. Istovremeno, niko ne pominje obavezu vraćanja neisplaćenih delova penzije i nadoknadu 
neizvršenih usklađivanja penzija u periodu finansijske stabilizacije, očekujući da će penzioneri to 
zaboraviti – kaže Jovan Tamburić. 

 

Запослени у ДЕС-у чекају на шест и по плата 

Извор: Dnevnik.rs 
     

НОВИ САД: Предузеће ДЕС д.о.о. Нови Сад тренутно има 30 запослених и дужан им је шест и 
по зарада, путне трошкове за пет месеци, а није им ни повезан радни стаж од марта 2018. 
године. То друштво с ограниченом одговорношћу задужено за професионалну рехабилитацију, 
оспособљавање за рад и запошљавање особа са инвалидитетом је 2017. године било у блокади, 
након чега је остало без 150 радника, а проблеми нису нестали. 

 
Од јануара ове године ми смо у сектору метал радили електроормане за струју и зарадили смо 
17 милиона динара, притом од државе добијамо месечно рефундацију на конто особа с 
инвалидитетом око 700.000 динара и опет испада како не можемо да зарадимо за плату, 
истиче председник самосталног синдиката у ДЕС-у Лајош Береш, који је у ДЕС-у запослен од 
1989. године. Стално им, додаје, говоре да су дужни, али није радник направио дуг. 
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Сад се појавио бојазан код радника да ће се поновити 2018. година, од кад нам дугују пет 
месечних зарада, каже Береш. 

Од 30 запослених, 18 њих су особе с неком врстом инвалидитета. Међу њима је и један брачни 
пар, те од њихове плате зависи цела породица, а  ништа лакше није ни самохраној мајци 
оштећеног слуха која има глувонемо дете. Како би скрпили крај с крајем, принуђени су да 
позајмљују новац од најближих, па чак и од банака, а све те дугове треба кад-тад вратити. 

 
Новац је у државном буџету, чека се реакција руководства ДЕС-а 

Током 2019. године држава је испунила све обавезе према запосленим особама с 
инвалидитетом у новосадском предузећу ДЕС, као што су субвенције на плате и за 
репроматеријал, међутим извештај да су плате исплаћене не постоји. 

Немамо извештај да су исплаћене све плате, а немамо право да дајемо делимично, ми новац 
имамо у буџету и чекамо да видимо када ће руководство да испоштује целу процедуру, да 
обезбеди плату и за оне који нису особе с инвалидитетом и да плате буду свима исплаћене, 
рекао је министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић, 
додајући да ово није први пут да се овакве фирме нађу у независној ситуацији. 

Одржаће, додао је министар, састанак с руководством предузећа да виде да ли могу да помогну 
да запослени изађу из свега овога. 

 
Притом, од 4. септембра смо на плаћеном одсуству до краја децембра, додаје Береш, огорчен 
што их се надлежни сете само када је Међународни дан особа са инвалидитетом. 

Њима није, како објашњава, никакав проблем да раде, они хоће, али и да добијају плату, а не да 
раде за дугове! 

Само желимо да живимо и радимо као сав нормалан свет. То је наш хлеб, наша зарада, 
поручује Береш. 

Током ванредног стања, од средине марта, радници који живе ван Новог Сада нису одлазили на 
посао, те им је и плата била смањена на 30.000 динара, односно на суму новца коју је држава 
исплаћивала послодавцима по раднику. Поводом целе ситуације с неисплаћеним зарадама 
радника, из предузећа ДЕС остали смо ускраћени за коментар. 

Л. Радловачки 

 

 

 



7 

 

 

 

Nastavljaju se policijska saslušanja sindikalnih lidera u Zastavi oružju 
 
Za danas zakazano policijsko saslušanje predsednika Samostalnog sindikata u Zastavi 
oružju Dragana Ilića, koji je i predstavnik društvenog kapitala,odnosno zaposlenih u 
Skupštini preduzeća, po krivičnoj prijavi predsednika fabričkog Nadzornog odbora, 
pukovnika Ivice Marjanovića, odloženo je za ponedeljak, 21. septembar, saznaje naš list 
u kragujevačkoj fabrici. 
 
Piše: Z. Radovanović 
     

Povodom novog Ilićevog saslušanja u policiji koja ga je, tokom poslednjih velikih oružarskih protesta 
u Kragujevcu i hapsila, juče se oglasila sindikalna organizacija kojoj je Ilić na čelu, i koja je saopštila 
da je pukovnik Marjanović u krivičnoj prijavi protiv lidera Samostalnog sindikata naveo da je 
„ugrožen u obavljanju dužnosti zbog telefonske poruke (Ilićeve Marjanoviću ) da može da izazove 
gnev radnika tokom obilaska preduzeća―, što se, tvrde sindikalci, već nekoliko puta i dogodilo. 

-Dragan Ilić ne može biti kriv što su radnici fabrike Ivicu Marjanovića kao predsednika Nadzornog 
odbora više puta izviždali tokom štrajka 2018. godine, zbog pokušaja gušenja opravdanih radničkih 
zahteva, davanja naloga da se već uplaćenih 10.000 dinara bonusa povuče sa tekućih računa radnika, 
kao i obmanjivanja radnika o rezultatima poslovanja. On je pokušao da upravlja ljudima, njihovim 
sudbinama i životima, nastojeći da osujeti izvornu ulogu i pravo sindikata da ima kritički osvrt na 
mnoge teme koje su direktno rezultat upravljanja fabrikom i mešanja Nadzornog odbora u rukovodne 
nadležnosti, ističe se u saopštenju Samostalnog sindikata Zastave oružja, ubedljivo najbrojnije 
oružarske sindikalne organizacije, iza koje, inače i uzgred, stoji četvrt veka borbe za opstanak i razvoj 
Zastave oružja, najstarijeg industrijskog preduzeća na Balkanu i jedinog domaćeg proizvođača 
pešadijskog naoružanja. 

Kragujevački oružari su, podsetimo ovom prilikom, u leto i jesen 1996. organizovali tromesečne ulične 
demonstracije, što je bio i ostao najveći radnički protest na prostosru bivše Jugoslavije od početka 
industrijalizacije zapadnobalkanskog prostora. Oružarski protesti 1996. trasirali su put potonjim 
demonstracijama građana Srbije, zbog izborne krađe na lokalnim izborima, a koji su označili početak 
kraja režima Slobodana Miloševića. 

Samostalni sindikat Zastave oružja danas je podsetio da je aktuelna krivična prijava samo jedna u 
nizu koju je predsednik fabričkog Nadzornog odbora (pukovnik IvicaMar janović) podneo protiv 
Dragana Ilića. Ova poslednja, ističu u Sundikatu, dogodila se u trenutku najgrubljeg mešanja Ivice 
Marjanovića u protekle izbore za zastupnika društvenog kapitala u Skupštini preduzeća, na kojima je 
njegov kandidat iz Industrijskog sindikata „doživeo pravi debakl―. 

-Direktnim mešanjem u izbore za zastupnika društvenog kapitala grubo je prekršio Konvenciju broj 
87 Međunarodne organizacije rada koju je ratifikovala i Republika Srbija, a prema kojoj radničke 
organizacije imaju pravo da slobodno biraju svoje predstavnike i da javne vlasti moraju da se uzdrže 
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od svake intervencije koja bi imala za cilj ograničenje tog prava prava, navodi se u sindikalnom 
saopštenju. 

Nova krivična prijava je, smatraju sindikalci, i pokušaj pritiska na sud, s obzirom da je već za utorak, 
22.septembar, zakazano novo ročište gde se Iliću stavlja na teret da je Ivica Marjanović, kao 
predsednik Nadzornog odbora i pripadnik Vojske Srbije, u maju 2018. pojavljivanjem Dragana Ilića 
na vratima prostorije u kojoj se Marjanović nalazio, u bežanju udario u štok vrata zbog čega ga je 
zabolela kičma. 

-Sindikat, njegovi članovi i predsednik Dragan Ilić izloženi su permanentnim pritiscima, neviđenoj 
diskriminaciji i etiketiranju najprimitivnije vrste kroz saopštenja koja „štancuje― predsednik 
Nadzornog odbora, a potpisuje predsednik Industrijskog sindikata, kao i sindikat Sloga, uz podršku 
sindikata UGS Nezavisnost. Ivica Marjanović već godinama u fabrici sprovodi mobing nad 
sindikalcima sa ciljem da razbije naš sindikat, kako bi izgubio snagu i uticaj u socijanom dijalogu, 
konstatuje se u saopštenju Samostalnog sindikata Zastave oružja. 

Dodaje se da je oružarski Sindikat u više navrata tražio sastanak sa Marjanovićevim nadređenim, 
Nenadom Miloradovićem, pomoćnikom ministra odbrane, ali na te zahteve nije bilo odgovora, „što je 
znak da se daje bezrezervna podrška stalnim i brutalnim napadima na slobodu sindikalnog delovanja i 
da se takve aktivnosti ohrabruju već tri i po godine od strane Ministarstva odbrane i Vlade Republike 
Srbije koja je imenovala Ivicu Marjanovića u Nadzorni odbor fabrike Zastava oružje AD.― 

Podsetimo da je početkom ove sedmice o odnosu pukovnika Ivice Marjanovića prema sindikalnim 
aktivistima i funkcionerima u Zastavi oružju javno govorila i sekretar fabričkog ogranka ASNS u 
Zastavi oružju Sanja Antonijević. Ona je za naš list kazala da pukovnik Marjanović vodi hajku protiv 
rukovodstva te sindikalne asocijacije. Antonijević tvrdi da je hajka protiv rukovodstva ASNS u Zastavi 
krenula kad je to rukovodstvo odbilo da piše saopštenja po nalogu pukovnika Marjanovića, ili da 
potpisuje saopštenja koja je on već napisao, kao što to čine predstavnici nekih drugih sindikata. 

Sanja Antonijević i jedna njena koleginica iz ASNS nedavno su, takođe davale izjave u policiji, po 
krivičnoj prijavi koju su protiv njih dve, zbog navodnog ugrožavalja sindikalnih sloboda u fabrici, 
podneli čelnici Industrijskog i Sindikata UGS „Nezavinost― u Zastavi oružju. Antonijević kaže da nema 
nikakvu dilemu da iza krivične prijave protiv čelnica ASNS stoji pukovnik Ivica Marjanović. 

Pukovnik Marjanović je ovim povodom našem listu kazao da se fabrički Nadzorni odbor isključivo 
bavi poslovima koji su mu propisani, te da se ni na koji način ne meša u rad sindikalnih organizacija u 
Zastavi oružju. 

Gubici Zastave oružje u minule tri godine, prema informaciji iz te fabrike, dostigli su 40 miliona evra, 
dok su dugovi premašili 17 milijardi dinara, odnosno 150 miliona evra. 

 

 


