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Минимална цена рада ни данас није усаглашена 
Бета  
 
Унија послодаваца је оценила да је прихватљиво повећање од шест до 10 одсто уз 
пореско растерећење, али о томе колико оно конкретно треба да буде данас није 
разговарано, каже Ристић 
Представници синдиката, Уније полодаваца и Министарства финансија Србије изнели су данас 
предлоге о минималној цени рада, али нису усаглашени, рекао је члан преговарачког тима за 
утврђивање "минималца" за наредну годину у име синдиката УГС "Независност" Зоран Ристић. 
 
 
Он је после састанка преговарача за Бету рекао да је Министарство финансија предложило да 
се минимална зарада повећа од шест до 10 одсто и да најнижа цена рада по сату износи уместо 
155,3 динара од 165 до 170 динара, што би за 174 сата месечно износило приближно 30.000 
динара. 
 
"Унија послодаваца је оценила да је прихватљиво повећање од шест до 10 одсто уз пореско 
растерећење, али о томе колико оно конкретно треба да буде данас није разговарано", рекао је 
Ристић. 
 
Додао је да би према рачуници Уније послодаваца "минималац" по сату требало да износи 
170,80 динара па би за 174 сата износио 29.719,20 динара. Учешће минималне зараде у 
минималној потрошачкој корпи тада би износило 80 одсто, а у просечној заради 54 одсто. 
 
Репрезентативни синдикати, Савез самосталних синдиката Србије (СССС) и УГС "Независност" 
имају јединствен став да цена рада по сату треба да износи 193,7 динара, што би за 174 сата 
износило око 33,700 динара и покривало би минималну потрошачку корпу 90 одсто. 
 
"То је у складу са договореним циљем да се крајем наредне године изједначи вредност 
минималне зараде са минималном потрошачком корпом", рекао је Ристић. 
 

 
 

Минимална цена рада ни данас није усаглашена 
 
Пише: Бета 
     

 
Представници синдиката, Уније полодаваца и Министарства финансија Србије изнели су данас 
предлоге о минималној цени рада, али нису усаглашени, рекао је члан преговарачког тима за 
утврђивање „минималца“ за наредну годину у име синдиката УГС „Независност“ Зоран Ристић. 
Он је после састанка преговарача за Бету рекао да је Министарство финансија предложило да 
се минимална зарада повећа од шест до десет одсто и да најнижа цена рада по сату износи 
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уместо 155,3 динара од 165 до 170 динара, што би за 174 сата месечно износило приближно 
30.000 динара. 
„Унија послодаваца је оценила да је прихватљиво повећање од шест до десет одсто уз пореско 
растерећење, али о томе колико оно конкретно треба да буде данас није разговарано“, рекао је 
Ристић. 
Додао је да би према рачуници Уније послодаваца „минималац“ по сату требало да износи 
170,80 динара па би за 174 сата износио 29.719,20 динара. Учешће минималне зараде у 
минималној потрошачкој корпи тада би износило 80 одсто, а у просечној заради 54 одсто. 
Репрезентативни синдикати, Савез самосталних синдиката Србије (СССС) и УГС „Независност“ 
имају јединствен став да цена рада по сату треба да износи 193,7 динара, што би за 174 сата 
износило око 33,700 динара и покривало би минималну потрошачку корпу 90 одсто. 
„То је у складу са договореним циљем да се крајем наредне године изједначи вредност 
минималне зараде са минималном потрошачком корпом“, рекао је Ристић. 
Разговори државе, послодаваца и синдиката биће настављени 30 августра. 
 

Преговори о минималцу – који су предлози на столу 
 
Представници радника, послодаваца и Владе наставили су преговоре о повећању минималне 
цене рада за идућу годину. На другом састанку радне групе Социо-економског савета, 
Министарство је предложило повећање од шест до 10 одсто, а синдикати затражили 24 и по 
одсто. Послодавцима је прихватљивији предлог државе. 
Први састанак служио је за упознавање, други за конкретније предлоге. Повећања минималне 
цене рада свакако ће бити, а колико – три су различита предлога. 
 
Министар финансија Синиша Мали каже да ће, с обзиром на то да постоји фискални и 
буџетски простор за повећање минималне цене рада, примања око 350.000 људи бити додатно 
приближена минималној потрошачкој корпи. 
"Желимо компромисно решење и уверен сам да ће повећање бити задовољавајуће за све три 
стране – државу, синдикате и послодавце. Данас смо пред њих изашли са предлогом увећања 
од 6 до 10 одсто", навео је Мали. 
Много веће приближавање минималној потрошачкој корпи – која је око 37 хиљада динара – 
желе синдикати. 
"Тражили смо конкретну цифру, да са садашњих 27.400 динара, минималац за 2020. буде 
33.700, што би у процентима било око 24 посто, односно 24,5", каже Горан Милић, 
потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије. 
Трећој страни, послодавцима, прихватљивија је понуда државе, упркос обећању да ће повећање 
минималца пратити смањење оптерећења на зараде. 
"Ако би минимална плата била 33.700, шта бисмо радили са онима који имају 32.000, шта би 
радили са онима који имају сада 33.000, значи морали би да и те да повећају. То је немогуће да 
једна привреда издржи", напомиње Небојша Атанацковић, председник Уније послодаваца 
Србије. 
Шта је најреалније решење? 
Горан Милић сматра да је највероватнија нека опција која је између предлога Владе и 
синдиката. 
Јаснију слику све три стране очекују следеће недеље, када је последњи састанак у овом саставу 
пред седницу Социо-економског савета. 
Пре ње, Министарство рада, како су рекли РТС-у, неће се оглашавати у медијима. 
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Послодавци и влада за раст минималца 6-10%, синдикати 24,5 
Извор: Танјуг 
     
БЕОГРАД:  Синдикати и послодавци наставили су данас преговоре о повећању минималне 
цене рада за 2020, на другом састанку радне групе Социјално - економског савета, на коме је 
Министарство финансија предложило повећање од шест до 10 одсто, што су прихватили 
послодавци, док синдикати траже раст минималца за око 24,5 одсто, речено је после састанка. 
 
Ако би минимална цена рада, која сада износи 27.400 динара, била повећана за 10 одсто она би 
износила 30.140 динара, док синдикати траже да минималац буде 33.700 динара.У Савезу 
самосталних синдиката Србије верују да је најреалније да компромис буде постигнут на 
средини та два захтева. 
Потпредседник СССС и председник  СССС Војводине Горан Милић рекао је новинарима после 
састанка да су представници Министарства финансија данас изашли са реалним оквиром у 
смислу процената могућности за повећање минималца, од шест до 10 одсто. 
"Послодавци су изнели свој предлог и мисле да је реално да буде шест одсто, па прихватају до 
10 одсто уз одређене услове. Синдикати су изашли са предлогом, узевши у обзир цену 
минималне потрошачке корпе и чињеницу да се то доноси за следећу годину, да то буде 
конкретна цифра и да се минималац повећа са садашњих 27.400 динара на 33.700 динара, што 
би у процентима износило око 24, 5 одсто". 
Како је рекао, то су први познати подаци све три стране и следеће недеље ће бити одржан 
вероватно последњи састанак радне групе пред седницу СЕС-а."Следеће недеље ће бити јаснија 
слика. Највероватнија опција, према мом мишљењу, јесте да то буде између предлога владе и 
синдиката. Разни званичници износе већ дуже најаве колико ће то да буде, претпостављам да 
се може наћи некакав реални компромис да све три стране буду задовољне", додао је Милић. 
Почасни председник УПС-а Небојша Атанцковић је рекао новинарима да је за разлику од 
прехтодног шастанка Министарство финансија изашло са конкретним предлогом, не баш у 
детаље, као и да се послодавци слажу да то повећање буде између шест и 10 одсто. 
"Та повећања минималних и осталих зарада не могу бити никако плод нечијих жеља и потреба, 
било би добро да то буде више, али реланости су такве, да преко тих шест одсто је прилично 
натегнуто, али прохватићемо ми и 10 одсто. Под условом да добијемо, а већ смо добили 
обећање министра финансија да ће најмање један одсто бити умањење оптерећења плата, тако 
да је то оно на чему и даље инсистирамо". 
Истиче Атанацковић да не постоји неки фонд одакле би се са неког реалног повећања са 27.400 
на 30.000 динара то могло да буде 34.000 или 35.000 динара. 
"Јер свако повећање минималне зараде истовремено значи и повећање осталих зарада. По 
предлогу синдиката ако би минималац био 33.700 динара, шта би радили са онима који сада 
имају 32.000 динара. Шта би радили са онима који сада имају 33.000 и те плате би морали да 
повећавамо. Немогуће је да то привреда издржи. Не ради се ту само о повећању за тих 350.000 
оних који сада примају минималац већ би онда и велики број плата биле испод минималне", 
навео је он. 
Поручио је да би се зато требало држати реалних могућности привреде.. 
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Минималац још није усаглашен: Послодавци и влада за раст 6-10 одсто, 
синдикати 24,5 одсто 
ИЗВОР: БЕТА  

 
 
Представници синдиката, Уније полодаваца и Министарства финансија Србије изнели су данас 
предлоге о минималној цени рада, али они нису усаглашени. 
  
То је рекао члан преговарачког тима за утврђивање минималца за наредну годину у име 
синдиката УГС Независност Зоран Ристић. 
Он је после састанка преговарача за Бету рекао да је Министарство финансија предложило да 
се минимална зарада повећа од шест до десет одсто и да најнижа цена рада по сату износи 
уместо 155,3 динара од 165 до 170 динара, што би за 174 сата месечно износило приближно 
30.000 динара. 
"Унија послодаваца је оценила да је прихватљиво повећање од шест до десет одсто уз пореско 
растерећење, али о томе колико оно конкретно треба да буде данас није разговарано", рекао је 
Ристић. 
Додао је да би према рачуници Уније послодаваца минималац по сату требало да износи 170,80 
динара па би за 174 сата износио 29.719,20 динара. Учешће минималне зараде у минималној 
потрошачкој корпи тада би износило 80 одсто, а у просечној заради 54 одсто. 
Репрезентативни синдикати, Савез самосталних синдиката Србије (СССС) и УГС Независност 
имају јединствен став да цена рада по сату треба да износи 193,7 динара, што би за 174 сата 
износило око 33.700 динара и покривало би минималну потрошачку корпу 90 одсто. 
"То је у складу са договореним циљем да се крајем наредне године изједначи вредност 
минималне зараде са минималном потрошачком корпом", рекао је Ристић. 
Разговори државе, послодаваца и синдиката биће настављени 30. августа. 
 

Сваки пети запослени ради за минималац од 27.000 динара 
ИЗВОР: РТС  
 
Настављају се преговори Социјално-економског савета о минималној цени рада. Тренутни 
минималац од око 27.000 динара сада у Србији прима око 350.000 запослених. 
 
  
Влада, синдикати и послодаваци кажу да у буџету има простора за повећање минималне 
зараде, али се још не зна колика ће она бити. Циљ је да се до 2021. минималац изједначи са 
минималном потрошачком корпом. 
Процењује се да сваки пети запослени у Србији ради за минималац од 27.000 динара, а 
минимална потрошачка корпа кошта око 37.000. 
Суфицит у буџету закључно са јулом износи 48 и по милијарди динара, што отвара могућност 
за веће зараде. Синдикати сматрају да би повећање минималца од око 20 одсто испунило 
њихове захтеве. 
"Садашња минимална зарада је 27.022 динара. Оно што је наш захтев – да она достигне ниво 
између 32 и 33.000, што значи између пет и 6.000 да буде повећање. То даје могућност да 
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наредне године достигнемо минималну потрошачку корпу у складу са договором који смо 
имали", каже Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката Србије, 
преноси РТС. 
У синдикату Независност сматрају да би повећање минималне цене рада смањило одлазак 
наших радника у иностранство. 
"Свако ко има иоле употребљиву квалификацију неће да ради за мање од 300-350 евра за 
најједноставније послове, а камоли сложеније. То како се односите према минималној цени 
рада је показатељ шта мислите о интересима велике већине сиромашних грађана", сматра 
Зоран Стојиљковић, председник УГС Независност. 
Овакви захтеви синдиката за послодавце нису прихватљиви. 
"За Унију послодаваца је прихватљиво да повећа минималну зараду за 5-6 одсто што би 
износило нешто мање од 30.000 динара, а прихватиће и неке друге суме уколико од 
Министарства финансија добијемо олакшице на другој страни, односно смањење пореза на 
зараде запослених", каже Небојша Атанацковић, почасни председник Уније послодаваца 
Србије. 
Уколико до 15. септембра не буде договора, очекује се да ће Влада одлучити колико ће износити 
минимална цена рада која ће се примењивати од 1. јануара 2020. године. 
 
 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/ekonomija/3633322/koliko-ce-skociti-minimalac.html

