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Већи минималац о трошку државе 
 

Данас почињу преговори између синдиката, послодаваца и државе о минималној заради за 

наредну годину, а према закону договор би требало да буде постигнут до 15. септембра. 

 

Пише: М. Обрадовић   

Прошле године, на предлог синдиката, који је прихватио министар рада Зоран Ђорђевић, у 

наредне три године, дакле до 2021. године минимална зарада требало би да достигне 

минималну потрошачку корпу. Судећи према одлучности синдиката да изгурају ову идеју и 

чини се непопустљивошћу послодаваца да не сносе тај трошак, повећање минималца за 40 до 

45 одсто у наредне две године ће онда морати да сноси држава. 

Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката Србије и Зоран Стојиљковић, 

председник УГС Независност, два репрезентативна синдиката сложни су у намери да изгурају 

идеју о изједначавању минималне зараде и минималне потрошачке корпе. 

“Прошле године смо се око тога договорили и министар је на конференцији за новинаре јавно 

то подржао. Да би то достигли, ове године би требало да се повећа минималац за 15 до 20 одсто, 

на више од 30.000 динара“, оценио је Орбовић. 

Стојиљковић је још прецизнији и истиче да би у септембру требало да се минималац за наредну 

годину повећа на 33.000-34.000 динара што би била гаранција да ће се зацртани циљ 

испунити. 

“Достизање минималне потрошачке корпе је остваривање минимума егзистенције и 

прихватљиво је само оно што ће нас довести до тога. Поред шест критеријума за одређивање 

минималне зараде држимо се и још два, чињенице да имамо масовно пражњење земље од 

квалификованих људи и да је свима јасно да су плате ниске. Друго је то што иде предизборна 

година, а и сам председник је говорио да ће минималац бити 30.000 динара”, поручио је 

Стојиљковић уз објашњење да се залажу да минимална зарада достигне минималну 

потрошачку корпу зато што то омогућава преживљавање породице. Он очекује и да ће 

послодавци одустати од захтева да се минималац повећа само за раст БДП-а јер су свесни да су 

плате ниске, али и зато што би држава требало да им компензује то повећање. 

Небојша Атанацковић који је у Социоекономском савету испред Уније послодаваца Србије, 

упозорава да оптерећивање привреде више него што може да издржи нема логике и да највише 

што могу да понуде је реални раст БДП-а (процена је четири одсто за 2020. годину) увећана за 

инфлацију (очекује се око два одсто). 
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“Нисмо спремни на више од тога. Ако нам министарство финансија компензује за преко тих 

шест одсто немамо ништа против. Може и минимална зарада у висини минималне корпе, али 

не преко леђа привреде. Ако размишљате о будућности и високим стопама раста не можете 

толике трошкове да им натоварите”, изричит је Атанацковић. 

Он каже да је претпрошле године тадашњи министар Вујовић пристао да повећа неопорезиви 

део зараде са 11.700 на 15.000 динара, да послодавци прихвате повећање минималца. Прошле 

године је министар Синиша Мали пристао да укине накнаду за незапосленост од 0,75 одсто као 

надокнаду за повећање минималне зараде, а “видећемо шта ће бити ове године”. 

“Када се повећа минимална зарада скоро све зараде се повећавају. Ако повећам плате за 10 

одсто, да ли то значи да ће ми следеће године и приходи расти за 10 одсто. Не. Зато тражимо да 

нам се смање порези и доприноси на зараде, а то ће имати и позитиван ефекат да ће више људи 

пријављивати запослене на пун износ зараде”, поручује Атанацковић. 

Према последњим подацима Министарства трговине, минимална потрошачка корпа у априлу 

износила је 37.453 динара, док је минимална зарада за ову годину 27.000 динара. Уколико би 

минимална потрошачка корпа пратила инфлацију која би у наредне две године требало да 

према пројекцијама НБС износи око два до три одсто годишње, то значи да би 2021. године 

минимална потрошачка корпа могла да износи око 39.500 динара. То опет значи да би 

минималац у наредне две године да би се изједначио са корпом требало да се повећа за 40 до 

45 одсто. Отуда и синдикати намеравају да траже да у наредној години минимална зарада буде 

повећана за двадесетак одсто, на 33.000 до 34.000 динара, да би уз још једно такво повећање 

2020. достигли циљ. Ако узмемо у обзир процене да у Србији око 350.000 људи прима 

минималац, држава би требало да у наредној години смањи оптерећења привреди за око две 

милијарде динара или око 16 милиона евра. 

 

Почињу преговори о минималној цени рада у Србији 
 

Преговори о минималној цени рада у Србији за 2020. годину почињу 19. августа у 13 сати у 

просторијма Уније послодаваца, а у њима ће учествовати представници тог удружења, оба 

репрезентативна синдиката, Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) и УГС 

„Независност“, и министарстава рада и финансија. 

 

Пише: Бета  

Синдикати ће, према речима представника „Независности“ Зорана Ристића данас пре почетка 

преговора разговарати о усаглашавању става синдиката о износу минималца. 

Председник „Независности“ Зоран Стојиљковић раније је рекао да очекује да ће минимална 

цена рада бити повећана на 33.000 до 34.000 динара јер би то било у складу са договором од 
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прошле године да минималац достигне минималну потрошалчку корпу у 2021. години која је у 

априлу износила ове године око 37.500 динара. 

Секретар Већа Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Зоран Михајловић рекао је да 

минимална цена рада за следећу годину треба да се повећа за 15 до 18 одсто, на око 34.000 

динара. 

Члан Социјално-економског савета и представник Уније послодаваца Небојша Атанацковић 

оценио је да би свако повећање „минималца“ изнад очекиваног раста бруто домаћег производа 

(БДП) од 3,5 одсто и раста инфлације од око 1,5 одсто, што укупно износи око пет до шест 

одсто, било нереално ако држава то на неки начин не компензира. 

Прошле године министар финансија Синиша Мали укинуо је накнаду за незапосленост 0,75 

одсто и тиме преузео део терета који би пао на послодавце. 

 

Завршен први састанак СЕС-а 

Без конкретних предлога о минималцу 
 

На првом од три планирана састанка послодаваца, синдиката и државе данас није било 

речи о томе колико ће конкретно бити повећана минимална цена рада наредне године, каже 

за Данас Небојша Атанацковић из Уније послодаваца Србије. 

 

Пише: Љ. Б.  

На данашњем састанку представници Министарства финансија су уз помоћ графикона 

члановима СЕС-а представили макроекономска кретања у нашој земљи последњих годину 

дана. 

– Ниједна страна се данас није конкретно изјаснила. Министарство финансија нам је 

представило податке о расту БДП, инфлацији, продуктивности и идеја је да се на наредном 

састанку у четвртак изађе са конкретнијим предлозима – каже за Данас Небојша Атанацковић, 

представник Уније послодаваца Србије у СЕС-у. 

Минимална месечна зарада је ове године нешто више од 27.000 динара, а предлог синдиката 

за наредну годину је да минималац мора да буде 33.000 до 34.000 динара, како би у наредне 

две године достигао цену минималне потрошачке корпе која је у априлу ове године била нешто 

мало мања од 37.500 динара. 

Послодавци ће и у наредном периоду тражити да повећање не буде веће од пет до шест одсто 

или да се у случајуи да оно буде веће њима изађе у сусрет на неки други начин – пре две године 

повећан је неопорезиви део на 15.000 динара, прошле године укинута је накнада за 
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незапосленост од 0,75 одсто. Рок за коначни договор социјалних партнера о минималцу који би 

важио од 1. јануара наредне године је 15. септембар. 

 

 

САЗНАЈЕМО Синдикати очекивали конкретну понуду за 

МИНИМАЛАЦ, а из Владе су добили ову неочекивану ПОРУКУ 

Преговори о повећању минималне цене рада почели су данас, а на првом састанку који је 

трајао нешто дуже од сат и по, синдикати и послодавци нису добили конкретну понуду од 

представника Владе. Како сазнаје "Блиц Бизнис", помоћници министра финансија и министра 

за рад и социјално запошљавање предочили су представницима радника и привредника 

податке о економском расту Србије и привреде, без конкретних информација о томе колико би 

минималац могао да буде већи. 

"Очекивали смо конкретну понуду - да нам кажу колико ће повећати минималац сада, а колико 

у наредној години. Добили смо, међутим, неочекиван одговор односно статистику о томе какво 

је стање у привреди и буџету Србије, колики је економски раст земље, колико расте 

производња... као и информацију да простора за повећања минималца има. Дакле, ништа 

конкретно ново. Због тога ни синдикати нису изашли са својим захтевом, нити хоће све док не 

добију и понуду државе", каже наш извор и додаје да је на састанку на коме су присуствовале 

све преговарачке стране договорено да разговори о повећању минималца буду настављени у 

четвртак. 

Како је "Блиц Бизнис" јутрос писао, синдикати су спремили три захтева - први је повећање 

минималца с актуелних 27.000 динара на 34.000 динара. Друга опција јесте повећање 

минималца на скоро 36.000 динара, а трећа повећање на 33.000 динара. Синдикати од државе 

истовремено очекују понуду од око 30.000 динара. 

Раст од 6 до 10 одсто 

Минимална цена рада утврђује се по радном часу без пореза и доприноса за календарску 

годину најкасније до 15. септембра текуће године, а примењује се од 1. јануара наредне године. 

Од 2010. године држава је повећавала минималац седам пута. На захтеве синдиката за 

повећање најниже загарантоване зараде у земљи није пристајала у 2014. и 2016. години. 

Минималац је од 1. јануара ове године повећан 10 одсто, а у 2017. години шест процената. 
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Преговори о минималној цени рада настављају се у четвртак 

Извор: Бета  

Додао је да су анализе радили синдикати, послодавци и оба министарства и да је 

данас анализу представило Министарство финансија, а разматрано је шест 

параметара 

 

Представник синдиката УГС "Независност" Зоран Ристић рекао је данас да је први разговор о 

новој минималној цени рада у Србији између синдиката, послодаваца и државе завршен 

закључком да има основа за повећање минималне зараде и да се преговори настављају у 

четвртак. 

Он је за Бету, после првог разговора са представницима Уније послодаваца, министарстава 

рада и финансија, рекао да су на том састанку само анализирани праметри за утврђивање 

висине минималне цене рада и да је закључено "да има услова за повећање минималца". 

 

"Конкретни предлози нису изношени, само је закључен да има основа за повећање минималца 

па је договорено да се разговори наставе у четвртак", рекао је Ристић. 

 

Додао је да су анализе радили синдикати, послодавци и оба министарства и да је данас анализу 

представило Министарство финансија, а разматрано је шест параметара, вредност потрошачке 

корпе, кретање запослености, раст бруто домаћег производа (БДП), потрошачке цене, раст 

продуктивности и кретање зарада. 

 

Представници репрезентативних синдиката, Савеза самосталних синдиката и УГС 

"Независност" су раније изјавили да ће тражити повећање од 32.000 до 34.000 да би се како је 

договорено прошле године 2021. године минимална цена рада изједначила са вредношћу 

минималне потрошачке корпе која је у априлу ове године вредела око 37.500 динара. 

 

Унија послодаваца се не слаже са тим захтевом и предлаже повећање у складу са растом БДП-а 

и инфлације, највише до шест одсто, а за свако веће повећање тражи уступак да се Влада Србије 

одрекне неких пореза. 

 

Прошле године је уступак Владе био да је привреда ослобођена накнаде за незапосленост од 

0,75 одсто. 
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Кренули преговори о минималцу - рок за договор 15. септембар 
 

Извор: Танјуг 

БЕОГРАД: Радна група партнера у Социјално-економском савету (СЕС) Србије састала се данас, 

чиме су отпочели преговори о минималној цени радног сата и минималној заради за 2020. 

годину, а рок за договор је 15. септембар. 

"Минималац" је у Србији после повећања протеклих неколико година достигао вредност изнад 

27.000 динара, односно 155 динара по сату рада, а према најавама врха државе, постоје 

настојања да минимална месечне зарада достигне 30.000 динара. 

О "минималцу" који у Србији прима око 350.000 радника разговарају представници 

министарстава финансија и рада, Уније послодаваца, и репрезентативних Савеза Самосталних 

синдиката Србије и Уједињених гранских синдиката "Независност" а секретар СЕС-а Душан 

Петровић потврдио је Тањугу да ће сутра бити одржана седнице колегијума овог тела на којој 

ће се договарати дневни ред седнице СЕС-а. 

Минимална цена рада за 2020. годину већ је била тема консултација које је пре отпочињања 

званичних преговора министар за рад, запошљавање, борачка социјална питања Зоран 

Ðорђевић протеклих дана водио одвојено са министром финансија Синишом Малим, Унијом 

послодаваца и синдикатима.  

Став синдиката пре почетка преговора био је да повећање минималца у 2020. години мора 

бити значајно изнад 30.000 динара како би већ 2021. године минимална зарада достигла износ 

минималне потрошачке корпе, која у Србији кошта више од 36.000 динара.  

Они тврде да је то једини начин да се испуни договор који је унутар СЕС-а постигнут о року у 

коме би "минималац" требало да достигне вредност минималне потрошачке корпе. 

Директор Уније послодаваца Срђан Дробњаковић поновио је пред почетак преговора да је за 

повећање веће од 30.000 динара неопходно да држава смањи трошкове које послодавци имају 

за порезе и доприносе. 

У последње две године минимална цена рада у Србији повећана је укупно за 18,6 одсто, 

подсетило је недавно Министарство финансија, и најавило да ће се са значајним повећањем 

наставити. 
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Синдикати, послодавци и представници државе у оквиру СЕС имају прилику да се договоре о 

минималној цени рада до половине септембра, а уколико до договора не дође, о минималној 

цени рада одлуку ће и без договореног предлога донети Влада Србије.  

Синдикати чекају да држава предложи минималац за 2020. 

БЕОГРАД:  Први састанак радне групе Социјално економског савета (СЕС) на којем су почели 

преговори о повећању минималне цене рада за 2020. годину завршен је данас, а да ниједна од 

страна није изашла са конкретним предлогом за будући "минималац", потврдио је за Танјуг 

преговарач испред УГС "Независност" Зоран Ристић. 

"Синдикати и Унија послодаваца сачекаће да конкретан предлог изнесу представници 

министарства финансија а наставак преговора биће у четвртак", рекао је он и објаснио да су све 

стране на првом састанку констатовале да има простора за повећање минималне цене рада.  

Ристић је објаснио да постоји простор до краја месеца да представници министарстава, 

синдиката и послодаваца усагласе предлог а ако до тога не дође минималну цену рада за 2020. 

годину одредиће Влада Србије самостално. 

Он је подсетио да се ни на једним преговорима до сада није догодило да се конкретан предлог 

саопшти на првом састанку, а напоменуо је да су прошле године била четири преговарачка 

састанка и да на крају није било усаглашеног предлога па је Влада Србије самостално донела 

одлуку о минималцу.  

Први састанак преговарача о минималцу протекао је у упознавању присутних са вредностима 

параметара који су према Закону о раду основ за утврђивање минималне цене рада. 

Представници власти раније су саопштавали да би повећани минималац могао достићи 30.000 

динара а сидникати су подсећали да повећање мора бити веће како би према споразуму 

постигнутом у СЕС-у минималац 2021. године достигао вредност минималне потрошачке 

корпе. 

Представници послодаваца повећање од 30.000 динара сматрају реалним и оцењују да би 

свако повећање преко тог износа морало да буде праћено уступцима власти око других намета, 

попут пореза и доприноса.  

Минимална зарада у Србији износи око 27.000 динара и прима је око 350.000 запослених.  
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Почели преговори о повећању минималца, споразум до 15. септембра 

 

Аутор: јуГмедиа  

Данас почињу преговори између синдиката, послодаваца и државе о минималној 

заради за наредну годину, а према закону договор би требало да буде постигнут до 

15. септембра. 

 

Прошле године на предлог синдиката који је прихватио министар рада Зоран Ђорђевић, у 

наредне три године, дакле до 2021. године минимална зарада требало би да достигне 

минималну потрошачку корпу, а судећи према одлучности синдиката да изгурају ову идеју и 

чини се непопустљивошћу послодаваца да не сносе тај трошак, повећање минималца за 40 до 

45 одсто у наредне две године ће онда морати да сноси држава, пише Данас. 

 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић и председник УГС 

Независност Зоран Стојиљковић, два репрезентативна синдиката сложни су у намери да 

изгурају идеју о изједначавању минималне зараде и минималне потрошачке корпе. 

“Прошле године смо се око тога договорили и министар је на конференцији за новинаре јавно 

то подржао. Да би то достигли, ове године би требало да се повећа минималац за 15 до 20 одсто, 

на више од 30.000 динара“, оценио је Орбовић. 

Стојиљковић је још прецизнији и истиче да би у септембру требало да се минималац за наредну 

годину повећа на 33.000 до 34.000 динара што би била гаранција да ће се зацртани циљ 

испунити. 

Према последњим подацима Министарства трговине, минимална потрошачка корпа у априлу 

износила је 37.453 динара, док је минимална зарада за ову годину 27.000 динара. 

Уколико би минимална потрошачка корпа пратила инфлацију која би у наредне две године 

требало да према пројекцијама НБС износи око два до три одсто годишње, то значи да би 2021. 

године минимална потрошачка корпа могла да износи око 39.500 динара. 

То опет значи да би минималац у наредне две године да би се изједначио са корпом требало да 

се повећа за 40 до 45 одсто. 

Отуда и синдикати намеравају да траже да у наредној години минимална зарада буде повећана 

за двадесетак одсто, на 33.000 до 34.000 динара, да би уз још једно такво повећање 2020. 

достигли циљ. 

https://jugmedia.rs/poceli-pregovori-o-povecanju-minimalca-sporazum-do-15-septembra/
https://www.danas.rs/ekonomija/veci-minimalac-o-trosku-drzave/
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Ако узмемо у обзир процене да у Србији око 350.000 људи прима минималац, држава би 

требало да у наредној години смањи оптерећења привреди за око две милијарде динара или 

око 16 милиона евра. 

 

УСПС: Противзаконита продаја Куршумлијске и Врањске бање 

Аутор: ФоНет  

Удружење синдиката пензионера Србије (УСПС) по трећи пут је упозорило 

потенцијалне купце да је одлука Управног одбора (УО) ПИО фонда о продаји 

Куршумлијске и Врањске бање противзаконита. 

 

„Захтевамо да се поништи одлука УО ПИО фонда о продаји Куршумлијске, односно Врањске 

бање, као умешачи у судским поступцима за повраћај бања и РХ центара, продаја је незаконита 

и има елементе корупције и преваре“, речено је у саопштењу УСПС. 

Учесници на конкурсу-лицитацији, односно они чија понуда за куповину буде прихваћена неће 

бити у прилици да се позивају на своју савесност, односно на то да нису знали за незаконита 

поступања и радње, наводи се у саопштењу. 

Како је даље речено, уколико се путем судских поступака утврди да су закључени уговори 

ништавни и незаконити, купци неће моћи да поврате уложена средства за незакониту 

трговину. 

Такође у УСПС оцењују да се бање и РХ центри продају далеко испод тржишне цене. 

„Куршумлијска бања се продаје за милион евра нижу тржишну цену, што је 

противправно договорено са купцем, а Врањска бања се продаје противзаконито тако што се 

продаје земљиште без објекта од 4.000 метара квадратних, иако објекат постоји, за 236.000 

евра“, кажу у УСПС. 

Они даље тврде да је имовина ПИО фонда „приватна својина и укњижена као таква, а не 

државна или јавна“ и да се чланови УО ПИО фонда које бира Влада Србије налазе у сукобу 

интереса када доносе одлуке о продаји непокретности у приватној својини, па су, како оцењује 

УСПС и уговори на основу тих одлука правно ништавни. 

„С обзиром на то да ништавност не застарева упозоравамо потенцијалне купце да се суздрже од 

закључења купопродајних уговора“ поручују из УСПС. 

Они су додали и да ће „због наношења огромне материјалне штете начињене оснивачима и 

Фонду ПИО“ поднети кривичне пријаве против чланова УО и директорке Фонда. 

 

 

https://jugmedia.rs/usps-protivzakonita-prodaja-kursumlijske-i-vranjske-banje/
https://jugmedia.rs/novi-vlasnik-kursumlijske-banje-postala-je-planinka/

