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Откази и даље прете
С. Б.
Већина привредника страхује да ће имати мање приходе и да ће морати да смањује
број запослених. Само четвртина размишља да ангажује “појачање”
ПРИВРЕДА се не нада опоравку у овој години. Петина послодаваца страхује да ће морати да
смањи број запослених, а више од половине у најбољем случају неће отпуштати. Свега
четвртина размишља о ангажовању појачања.
Ово су само неки од резултата анкете "Ипсос стратеџик маркетинга" рађене у оквиру
истраживања ставова привреде Националне алијансе за локални економски развој. Чак 42
одсто предузећа очекује да ће током ове године имати мање приходе, па ће трећина смањити
инвестиције. Када је реч о процедурама које их временски највише оптерећују, привредници
прст упиру у Пореску управу, надлежне за грађевинске дозволе, али и ПИО фонд и Републички
завод за здравствено осигурање.
- Више времена на административне послове у односу на годину пре, троши трећина
предузећа, а 43 одсто њих троши и више новца - објашњава Предраг Курчубић из "Ипсос
стратеџик маркетинга". - Само једна петина осећа мање административних оптерећења. Важно
је да напоменемо да смо ову анкету радили у новембру. Када се упореди са резултатима из
септембра, дошло је до малог побољшања, јер је у међувремену почела реформа
парафискалних намета. Привредници боље оцењују институције него процедуре, што значи да
је проблем у прописима.
ГДЕ СУ ИНСПЕКЦИЈЕИНСПЕКТОРИ очигледно нису тако чести посетиоци предузећа у
Србији. Ако је судити по анкети, током прошле године ниједном нису ушли у трећину фирми.
Најређе их срећу престонички послодавци. Чак половина каже да их нису ниједном посетили.
А тамо где су залазили, најбројнији су били инспектори рада, тржишни и порески.
НАЛЕД је истовремено утврдио регулаторни индекс Србије, параметар који оцењује рад Владе
на изградњи повољнијег пословног амбијента. Прошлогодишњи учинак два кабинета оцењен
је индексом 31,7 од могућих 100. Власт у Србији је најмању оцену, само 10,3 од могућих 100,
заслужила за спровођење закона. Мало је урађено и на отклањању лоших бирократских
процедура, па и на смањивању административних трошкова.
- Постоје позитивни помаци и то су привредници уочили. Остаје нам да пратимо рад Владе и да
им сугеришемо нова решења - каже Топлица Спасојевић, потпредседник УО НАЛЕД. - Неке
ствари смо променили. Укинуто је више од 130 парафискалних намета, део агенција и
направили смо низ предлога за финансијски сектор. Ту побољшања очекујемо већ у мају или
јуну.
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Пензије ниже од законске границе
Б. СТЈЕЉА
Пензије у 2012. углавном биле испод загарантованих 60 одсто просечне плате.
Зарада порасла за 5.702, а пензија већа тек за 1.275 динара годишње
ПЕНЗИОНЕРИМА у Србији прошле године новчаници су били тањи него што им то закон
гарантује. Просечна нето плата у Републици је на крају 2012. била већа за 5.702 динара него на
почетку, док је просечна пензија ”скочила” за скромних 1.275 динара, упркос обећањима да ће
пензије пратити раст плата у истом проценту.
- Чињеница је да је просечна пензија била изнад 60 одсто плате само у месецима када је
долазило до редовног усклађивања, да би већ наредног месеца падала испод тог процента примећује и Петар Митровић, председеник Синдиката пензионера Србије ”Независност”.
- Чим би се подигле пензије, одмах би скочиле цене, а инфлација би их већ у идућем месецу
обезвредила. Зато је неопходно, или додатно повећати проценте усклађивања, или увести још
једно повећање, па да се пензије усклађују три пута годишње.
СЛЕДЕ ДВА ПОВЕЋАЊАПрво повећање пензија биће у мају и износиће два одсто - најавио је
Кркобабић.
- А друга повишица је планирана у октобру, и она ће бити обрачуната према расту потрошачких
цена на мало и 50 одсто раста БДП.
И у републичком Фонду ПИО рачунају да је просечна пензија 1.372.704 бивших службеника,
чиновника, административних радника, у јануару 2012. била 23.694 динара и да је чинила 64,7
одсто просечне републичке зараде. Крајем године удео пензије у плати чинио је тек 58,9 одсто,
иако је на просечном чеку било исписано 24.969 динара.
Још су већи пад стандарда осетиле остале категорије пензионера. Тако је 66.135 бивших
самосталних делатника крај 2012. дочекало са 24.430 динара, што је 57,6 одсто просечне плате,
иако су почетком прошле године имали по 23.223 динара, односно 63,4 одсто. А 218.702
пољопривредника је у Нову 2013. ушло са 9.922 динара, односно са свега 23,4 одсто републичке
зараде.
До овакве сразмере није смело доћи јер се на то обавезала и претходна влада споразумом који
је потписан 5. новембра 2010. године. Овим је документом зацртано да ће Влада увести
заштитне мере у случају да пензије падну испод 60 одсто просечне плате. Ипак, упркос томе
што је у последње две године просечна пензија ретко пребацивала договорени лимит, није
дошло ни до једне ”интервенције”.
Ипак, у кабинету Јована Кркобабића, потпредседника Владе и министра рада, сматрају да
држава, упркос ”кризном буџету” чини све што може како би олакшала положај најстаријих и
да, иако није преговарала са синдикатима, није прескакала одређене заштитне мере.
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- Најсиромашнији пензионери су у претходној години добили две рате једнократне помоћи по
4.000 динара, а још две им следе у овој години и то најкасније до јуна - рекао је Кркобабић, али
уједно и позвао локалне самоуправе да и оне помогну своје најсиромашније пензионере у
складу са општинским буџетима.
САМО ВОЈСКА МИРНО СПАВА
ЈЕДИНА категорија пензионера која није осетила драстичан пад животног стандарда су војници. Ипак, и они су добијали мање новца од очекиваног. У јануару 2012. њихова је пензија
била 115,2 одсто републичке плате, а крај године су дочекали са 105 одсто. Тада је 45.630 њих у
просеку добијало по 44.503 динара.
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За пензије нам фали два и по милиона
радника
Број запослених и пензионера у Србији је изједначен, што представља огроман
проблем за економију: из доприноса које уплаћују запослени једноставно нема ни
изблиза довољно новца за исплату пензија па се то надокнађује трансферима из
буџета.
Да би пензиони фонд у Србији функционисао, потребно је да се – осим ових што сада имају
посао – запосли још око два и по милион грађана Србије. То је, наравно, циљ који није
остварив, не само у ближој будућности него практично никад.
Тек око половине новца који пролази кроз пензиони фонд и одлази на исплату пензија долази
од уплата пензионих доприноса запослених. Зато се за исплату пензија из државног буџета
издваја чак 14 одсто бруто домаћег производа. Иако је, због старења становништва,
функционисање државних пензионих фондова проблем свуда у Европи, по висини буџетских
издвајања за ту намену једни смо од континенталних рекордера.
Другим речима, када не би било издвајања за пензије из државне касе, уз садашњи ниво јавне
потрошње, Србија не би имала буџетски дефицит. Напротив, с обзиром на то да је минус буџета
око 3,5 одсто БДП-а, у јавној каси би остало још малтене три пута онолико новца колико јој у
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овој години недостаје, а то је нешто више од милијарде евра. Тај вишак држава би могла
прерасподелити или, пак, смањити порезе и тако растеретити грађане и привреду.
То се свакако неће десити пошто је однос броја запослених и пензионера тренутно један према
један, а стручњаци наводе да би за добро функционисање пензионог фонда било потребно да
тај однос буде 2,5 према један. С обзиром на то да је тренутно у Србији формално запослено око
1,7 милион људи, број радника који имају пријвљено радно место морао би да порасте на више
од четири милиона. То је цифра која заправо далеко премашује број радно способног
становништва у земљи. Чињеница да ни апсолутна запосленост не би била довољна да се
напуни пензиони фонд показу је да функционисање пензијског система у Србији уопште није
економски проблем, већ биолошки. Једноставно, реч је о систему који никако не може да
функционише. Наравно, могуће је да плате током година расту и да се повећава разлика у
висини зарада и пензија, али су за такву промену потребне деценије.
Ситуација није увек била оваква: још пре двадесетак година на једног пензионера долазило је
два и по запослена. Седамдесетих година прошлог века тај однос је био четири према један, а у
времену након Другог светског рата један пензионер је иза себе имао шест радника.
Времена и обичаји су се мењали па је наталитет био све мањи. Такође, након промена 2000.
године, угашен је велики број фиктивних и непродуктивних радних места у привреди, што је
додатно погоршало ту пропорцију. Глобална економска криза, која се у Србији пре свега
осетила на губитку радних места, у приватном сектору је оставила без посла још неколико
стотина хиљада људи. Године 2007. однос запослених и пензионера био је 1,4 према један, али
су године смењивања рецесије и стагнације у привреди повећале стопу незапослености са 17 на
25 одсто.
В. Чворков
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/%E2%80%9Ebegej%E2%80%9D-lagano-otplovio-u-bankrot

„Бегеј” лагано отпловио у банкрот
Стечајни судија у случају бродоградилишта “Бегеј” Радомир Радојчић донео је
данас, на првом поверилачком рочишту одржаном у Привредном суду у
Зрењанину, решење о банкротству те зрењанинске фабрике.
За банкрот су гласали Војвођанска банка и фирма “Бегеј холдинг”, који имају 73,11 одсто
укупних потраживања свих поверилаца од бродоградилишта. Претходно је стечајна управница
Јелица Вуколић укратко представила економско-финансијски извештај.
– Вредност имовине дужника износи 732 милиона динара и процена је рађена на основу
тржишне вредности. Имовина је састављена од некретнина и потраживања која, по процени,
могу бити наплаћена у износу од око 17 милиона динара, што је 42,54 одсто од укупних дугова
“Бегеју”. Ситуација је таква јер су велики дужници у дужој блокади и прети им банкрот – рекла
је Јелица Вуколић, и додала да бродоградилиште од покретне имовине има само један уређај за
сушење електрода.
Све остало је, по њеним речима, раније продато “Бегеј холдингу” који је, иначе, стопостотни
власник овдашњег бродоградилишта.
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С друге стране, укупне обавезе “Бегеја” према повериоцима износе 1,6 милијарду динара. Само
банкама дугује 829 милиона динара, Пореској управи 126 милиона, а бившим радницима, на
име неисплаћених зарада, 26 милиона динара.
– Предузеће је презадужено и трајно неспособно за плаћање. Стога нема услова за спровођење
поступка реорганизације – оценила је Јелица Вуколић, после чега су се повериоци, Војвођанска
банка и “Бегеј холдинг”, изјаснили за проглашење банкрота.
Бивши радници, који су присуствовали јучерашњем рочишту, успротивили су се томе. Њихов
представник Срђан Јовановић је казао да је већина дугова “Бегеја” повериоцима нереална.
– Сматрамо да постоје велике шансе за реорганизацију предузећа, али је претходно потребно
преиспитати сва дуговања, нарочито “Бегеј холдингу”. Потребно је и утврдити како је сва
покретна имовина бродоградилишта прешла у руке “Бегеј холдинга” – поручио је Јовановић.
Стечајни поступак у “Бегеју” отворен је 13. децембра прошле године, на предлог “Бегеј
холдинга”, који је стопостотни власник зрењанинског бродоградилишта, а иза којег стоји
холандска компанија “Меркуријус интернешенел”. Претходно је вођен поступак ликвидације,
али пошто није било довољно новца за намирење ликвидационих поверилаца, предложено је
увођење стечајног поступка.
Ж. Балабан
Именован Одбор поверилаца
За председника Скупштине поверилаца изабран је Жарко Вулетин из редова бивших радника.
Петочлани Одбор поверилаца чине Срђан Јовановић, такође бивши запослени, затим
Војвођанска банка, “Бегеј холдинг”, “Крио гас” из Београда и Пореска управа, коју заступа
Републичко јавно правобранилаштво. Члановима Одбора предстоји да тачно утврде
потраживања поверилаца, која ће, после проглашења банкротства бродоградилишта, бити
намирена продајом имовине “Бегеја”.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sacuvati-stara-radna-mesta-i-otvarati-nova

Сачувати стара радна места и отварати нова
Влада Војводине је на данашњој седници, којој је председавао потпредседник
Владе и покрајински секретар за науку и технолошки развој проф. др Драгослав
Петровић, донела акциони план запошљавања у АП Војводини за 2013. годину.
За реализацију плана обезбеђен је новац у покрајинском буџету.
Активна политика запошљавања у овој години биће усмерена на реализацију активности које
ће дати резултате на кратак рок, али и на оне које ће у средњорочном периоду довести до
успостављања стабилног и одрживог тренда раста запослености, смањивања регионалних
разлика, повећања продуктивности, спречавања искључености с тржишта рада и социјалну
инклузију.
Уз уважавање смерница и препорука европске политике запошљавања, циљева политике
запошљавања дефинисаних Националним акционим планом, приоритети политике
запошљавања у Војводини у 2013. години биће усмерени на очување постојећих радних места и
подршку отварању нових, на смањивање утицаја економске кризе на постојеће послове и
6

спречавање значајнијег пораста броја и стопе незапослених у АП Војводини. Међу
приоритетима ће бити и улагања у људске ресурсе кроз побољшање образовања и кроз обуку у
складу с понудом и потражњом на тржишту рада, као и промовисање социјалне инклузије и
једнаких могућности на тржишту рада.
У оквиру нових мера, предвиђено је да се преко Националне службе запошљавања реализују
субвенције послодавцима за отварање нових радних места и субвенције за самозапошљавање,
као допуна мерама активне политике запошљавања која је дефинисана у Националном
програму запошљавања, уз уважавање специфичности тржишта рада у АП Војводини.
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова ће у фебруару
2013. расписати јавни позив јединицама локалне самоуправе у АП Војводини за
суфинансирање програма и мера активне политике запошљавања: обуке, јавних радова и
програм намењен приправницима. Ресорни секретаријат ће у складу с Националним
програмом запошљавања, до 31. јануара, преко Покрајинске службе запошљавања поднети
захтев Министарству рада, запошљавања и социјалне политике за учешће у суфинансирању
програма и мера активне политике запошљавања АП Војводине, при чему се мисли на
програме доделе субвенција за самозапошљавање и послодавцима за отварање нових радних
места.
Покрајини 42,3 одсто Новосадског сајма
Влада Војводине је усвојила и информацију о преносу дела акција АД „Новосадски сајам” Нови
Сад у јавну својину и на управљање АП Војводини. Истакнута је потреба очувања традиције те
сајамске куће, одржања оптималног начина рада и управљања Друштвом, а на основу
неспорних права и надлежности дефинисаних чланом 32 Закона о утврђивању надлежности
Аутономне Покрајине Војводине и чланом 73 Закона о јавној својини. Констатовано је да је
потребно заокружити процес утврђивања дела средстава тог друштва која припадају и
потребна су АП Војводини ради остваривања њених надлежности у области приређивања
сајмова. Влада Војводине је упутила предлог Влади Републике Србије да утврди припадајући
удео АПВ-а у основном капиталу АД „Новосадски сајам” и наложи Централном регистру
хартија од вредности да изврши пренос права власништва у надлежном регистру над 328.764
акције, што износи 42,34 одсто укупног броја акција.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/emiratima-kombinati-u-dugovima

Емиратима комбинати у дуговима
Дугови пољопривредних комбината који су обухваћени предуговором са "Ал
Дахром" за порезе и друге дажбине премашују закључцно са 2011. три милијарде
динара, пише данашњи "Блиц".
За две године ови седам предзећа примила су и помоћ из буџета од око 133 милиона динара.
Заједничко већини предузећа је да су, захваљујући процесу реструктуирања примали
субвенције, а у исто време били и заштићени од плаћања обавеза попут пореза, доприноса,
струје, воде...
Највећи дужник у "Зеленом пулу" је, према подацима до којих је дошао "Блиц", комбинат
"Драган Марковић" из Обреновца чији је дуг према држави на крају 2011. изиносио више од 1,6
милијарди динара, а у протекле две године добио је и 71 милион динара на име субвенција.
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Као једну од предности ове инвестиције наводи се то што комбинати више неће бити на
плећима државе. Предуговору је замерено због неповољне цене по којој Арапи узимају у закуп
земљу, јер српски сељаци скупље плаћају државна имања, а још већа критика се односила на то
што се пољопривредно земљиште уступа странцима.
Влада је арапској компанији "Ал Дахра" предуговором понудила у закуп 2.982 хектара по
почетној цени од 250 евра по хектару годишње током првих 10 година закупа, а наредних 20
година максимална цена закупа ће бити око 370 евра по хектару.
Газдинство "7. Јули" у оквиру ПКБ-а и нова компанија, у власништву Србије и "Ал Дахре",
закључиће уговор о продаји пољопривредног земљишта око 2.329 хектара по цени од 12.000
евра по хектару. Предвиђено је и да продајом комбината у оквиру "Зеленог пула" "Ал Дахри"
буде продато 5.100 хектара пољопривредног земљишта.
За Горана Јешића, покрајинског секретара за пољопривреду, нема ничег спорног у најави саме
инвестиције, јер Војвођани подржавају страна улагања.
"Чудна је само реакција сва три министра на један обичан захтев покрајинске владе да се
достави текст уговора на енглеском. Ми и не знамо шта је спорно будући да се из предуговора
не може видети ништа", казао је Јешић "Блицу".
Ненад Мијаиловић, помоћник ресорног министра, за "Блиц" каже да предуговор не предвиђа
продају државног земљишта и да се овај, још увек необавезујући акт, односи на земљиште у
власнишву комбината који су једном већ били приватизовани, али су се после раскида уговора
нашли у власништву државе.
"Комбинати обухваћени предуговором су, поред земље која је у њиховом власништву,
закупљивали и државно пољопривредно земљиште, које је интересантно пољопривреднцима.
То земљиште није предмет трансакцијие и биће понуђено на лицитацији на којој ће моћи да
учествују сви пољопривредници", рекао је он.
Треба имати на уму и то да у Србији није било заинтересованих купаца за овај део "Зеленог
пула", што потврђује Владислав Цветковић, директор Агенције за приватизацију.
"До сада нисмо имали никакав формализован процес продаје ових комбината. Дакле, нисмо ни
покушавали да их продајемо, па се самим тим нико од заинтересованих није ни јављао", каже
он "Блицу".
(Танјуг)

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/beograd/moramo_zastititi_kolege_u_predskolstvu.39.html?news_id=254753

Најављена смањења плата запосленима у вртићима забринула синдикате

Морамо заштитити колеге у предшколству
АУТОР: Н. ПАВЛОВИЋ
„Тражимо од владе и надлежних да се корекција о коефицијентима за обрачун и исплате
зарада повуче у делу за Београд“, речено је на конференцији за новинаре коју је јуче одржао
грански синдикат просветних радника Србије „Независност“ поводом смањења плата
радницима у обдаништима. Синдикат напомиње да се посебни колективни уговор о
предшколству (ПКУ) треба и даље поштовати и да се плате исплаћују како је и предвиђено тим
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уговором.
Председник гранског синдиката Томислав Живановић истакао је да спорна уредба, која је
донесена крајем децембра, елиминише ПКУ, који је и даље на снази, као и колективно
преговарање и социјални дијалог.
- Уопште нису обухваћене специфичности предшколства и живота у Београду и значај посла
који обављају запослени у вртићима и колико је то важно за безбедност деце и квалитет
предшколског образовања - рекао је Живановић.
Овим изменама и допунама Уредбе највише је погођено техничко особље, јер ће се плате
смањити и до 15 хиљада. И док ће за васпитаче и медицинске сестре зараде остати исте,
спремачице, кувари, курири, возач и многи други ће испаштати. Представници синдиката
сматрају да се морају узети у обзир специфичности посла које ови радници обављају, односно
да се не гледа толико стручна спрема колико врста посла којим се баве, јер је њихов рад далеко
тежи и одговорнији од запослених у основним и средњим школама.
Верица Јолић из вртића „Бошко Буха“ нагласила је да се, ипак, не тражи рушење Уредбе, већ
њена корекција.
- Васпитач васпитава, образује, негује, храни, облачи, свлачи и социјализује дете и упућује га за
даљи живот. Иако је васпитач носилац посла, он не може да ради без пратећих служби. Не
може једној теткици која чисти и двориште и столице и столове и која два пута дневно дигне
кревет од 12 килограма да буде смањена плата - рекла је Јолићева.
Самостални синдикат радника предшколског образовања и васпитања најавио је протест у
суботу испред Владе, а „Независност“ истиче неопходност уједињења свих синдиката
просветних радника и налажење решења путем преговора. Уколико Влада, секретарка Љиљана
Јовчић и градоначелник Драган Ђилас не изађу у сусрет захтевима, минираће се све даље
акције Владе, поручују из синдиката Независност.
Повећати плате 10 одсто
Поређења ради, Уредба за студентски стандард уважила је све специфичности београдског
студентског система, с обзиром на његову величину, број студената, број оброка итд, док
Уредба о предшколству такве услове потпуно занемарује, истакао је Живановић. Он је додао
да плате запослених у предшколским установама у Београду треба повећати за 10 одсто како
би се минимално удостојили и прихватила тежина и квалитет посла који обављају.
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http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/364066/Podrska-Nezavisnosti-zaposlenima-u-vrticima

Подршка "Независности"
вртићима

запосленима

у

Танјуг
Грански синдикат просветних радника Србије "Независност" затражио је данас да за запослене
у предшколским установама Београда и даље важи Посебан колективни уговор (ПКУ), а не
уредба која им смањује зараде и до 15.000 динара.
Измењена уредба на нивоу Србије изједначава плате у предсколству за исти степен стручне
спреме, али не уважава специфичности и трошкове живота у Београду, рекао је председник тог
синдиката Томислав Живановић.
Град Београд још раније је са синдикатима закључио ПКУ, којим су платезапослених у
предшколским установама у Београду биле веће него у остатку Србије.
Медјутим, уредба више не дозвољава да оснивач, град Београд и синдикат уговарају зараде.
Тим прописом, како је рекао Живановић, није узето у обзир да су у београдским вртићима
пренатрпане групе, да запослени имају више посла у очувању безбедности деце, затим вртићи у
Београду раде дуже него у осталим градовима у Србији, објекти су разудјенији...
"Тражимо да ПКУ важи све до корекције уредбе и уважавања специфичности Београда", рекао
је Живановић на конференцији за новинаре.
Он је најавио да ће у случају да проблем не буде решен, сви синдикати координирано захтевати
измену уредбе и навео да ће тај синдикат подржати протест Самосталног синдиката
предшколства Београда, заказан за суботу.
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ВЕСТИ ОНЛАЈН
http://www.vesti-online.com/Vesti/Ekonomija/286781/Minimalac-veci-za-2000-dinara

Минималац већи за 2.000 динара
Повећању цене радног сата нада се скоро 600.000 оних који живе од минималца.
Како су објавиле ”Новости”, њихови би чекови могли да се подебљају за 2.440
динара, па би од априла, уместо 20.010 динара, минимална зарада могла да износи
22.450 динара.
Минималац не покрива ни пола потрошачке корпе. Све више људи на рубу егзистенције
Одлуку о тачном износу донеће Социо-економски савет Србије, сачињен од представника УГС
"Независност", Савеза самосталних синдиката Србије, Уније послодаваца Србије и Владе РС.
Иако у овим "таборима" још нема конкретних предлога о будућим износима, незванично се
може чути да је компромис могућ у варијанти да се минималац подигне за износ инфлације
која је обележила 2012. годину.
Ипак, послодавци планирају да истрају у намери да се одложи повишица. У разговорима које
су различита удружења и организације послодаваца започеле у уторак, оцењено је да је стање у
привреди и даље веома лоше и да би свако даље оптерећивање предузетника кочило излазак
из кризе.
"Ни у овом тренутку не постоје услови за подизање минималца, због рецесије", каже Небојша
Атанацковић, председник УПС. "Не би био проблем подићи минималац радницима који живе
од њега јер ти износи не би имали макроекономске последице, али је проблем што ће та цена
бити основ за подизање свих осталих зарада у Републици, а то је већ велики удар на све
послодавце".
Атанацковић подсећа на то да је прошле године држава подигла минималну цену рада и више
него што је био званични захтев синдиката и да је та "популистичка мера" много коштала
послодавце, а ни радници на крају ништа нису добили јер је износ ових плата убрзо обезвређен
нестабилним курсом динара.
И економиста Горан Николић сматра да постоји ризик да би подизање минималца само
отерало послодавце у сиву зону јер би они и даље исплаћивали већи део плата радницима "на
руке".
"А то би опет смањило држави приходе и демотивисало послодавце да пријављују реалне
зараде", оцењује Николић. "Ипак, чињеница је да су и просечне и минималне зараде
девалвиране и да би их требало повећати макар за онолико колико су порасли трошкови
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живота у претходној години, односно за 12,2 одсто. Таква повишица не би имала значајнијих
последица на економију".
У синдикатима пак тврде да се минимална цена рада мора подићи јер је овај износ
"превазиђен" још пре шест месеци.
"За годину дана девалвиране су све плате, сви трошкови живота су знатно порасли, а
инфлација је далеко већа од планиране", закључује Драган Зарубица, потпредседник СССС. "Са
20.010 динара не може да се покрије ни половина минималне потрошачке корпе и зато нема
сумње да се мора подићи цена радног сата. Став послодаваца да се то не учини је недопустив
јер смо сведоци да они данас не исплаћују ни плате, ни порезе, ни доприносе, а на крају
фискалне године имају добру зараду".
Зарубица каже да већина послодаваца ни у априлу прошле године није обрачунала плате по
новим коефицијентима, па је зато минималац данас пола просечне зараде.
Вредност важећег минималца је установљена у априлу 2012. на седници СЕС када је сатница са
102 динара скочила на 115, што је био највећи раст у последњих десет година. Инфлација је,
међутим, убрзо "појела" разлику, па се о подизању износа размишљало још јесенас.
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