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КАКО ДО ПОТРОШАЧКЕ КОРПИЦЕ 

Циљ синдиката је да се испуни договор са министром рада да се 2021. године минималац 

изједначи са минималном ценом потрошачке корпе. То значи повећање ове године на 33.000 

до 34.000 динара, а из врха власти су незванично помињали цифру од 30.000 динара 

После првог састанка Социјално-економског савета (СЕС) од 19. августа, на коме се 

расправљало о повећању минималне цене рада, нико није изашао са конкретним предлогом 

колико ће то увећање бити. Али, да у старту постоје разлике између репрезентативних 

синдиката (Савез самосталних синдиката и УГС „Независност”) и државе сасвим је јасно, јер 

синдикати траже да нови износ минималца који ће важити наредне године буде 33.000 до 

34.000 динара. 

Са друге стране, у јавности су се појавиле изјаве председника Вучића да је економско стање у 

земљи све боље и да ће минимална зарада бити подигнута на 30.000, са садашњих 27.000 

динара. Чланице СЕС-а, међу којима је поред синдиката и државе и Унија послодаваца као 

трећи партнер, састаће се још два пута до 1. септембра, а ако не постигну договор нову цену 

минималца предложиће Влада. 

Зоран Михајловић, секретар Већа Савеза самосталних синдиката Србије, који је учествовао у 

преговорима 19. августа, каже да су имали разговор који није протекао онако како су 

очекивали. 

Договор са министром рада 

-    Из Министарства финансија су дошли са подацима о расту бруто друштвеног производа, 

расту минималне цене потрошачке корпе. Ми смо очекивали да ово Министарство изађе са 

јасним предлогом, на основу договора репрезентативних синдиката са министром рада 

Зораном Ђорђевићем, да се у наредне две године изједначи минимална цена рада са 

минималном ценом потрошачке корпе. Али, нисмо добили ништа конкретно да видимо у 

којим оквирима можемо да се крећемо. За следећи састанак очекујемо да ће министар имати 

конкретне предлоге, каже Михајловић. 

По њему изједначавање минималца и минималне потрошачке корпе је неопходан услов јер 

онај ко ради мора да заради бар да задовољи минимум животних потреба. Испод тога је 

преживљавање. Према званичним подацима у марту ове године минимална цена потрошачке 

корпе била је око 37.500 динара, за 10.500 динара већа од садашњег минималца. 

Унија послодаваца прихвата да минималац расте онолико колико и бруто друштвени приход, 

плус инфлација, што би за наредну годину било око шест посто, али то је много мање него што 

синдикат предлаже. Унија, по речима њеног представника Александра Атанацковића нема 

ништа поротив да минималац  иде изнад тога, али онда  разлику мора послодавцима да 

надомести држава јер они немају одакле. 
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Тако је, уосталом, било претходна два пута, када је претпрошле године министар  финансија 

Зоран Вујовић повећао неопорезиви део дохотка запослених са 11.700 на 15.000 динара, или 

прошле године када је садашњи министар финансија Синиша Мали укинуо послодавцима 

допринос за случај незапослености од 0,75 посто по сваком раднику. 

Зоран Михајловић каже да Унија послодаваца даје неке предлоге који нису потекли из реалног 

привредног живота. Минималне зараде прима, како наводи, 350.000 запослених, од чега је 

100.000 њих у јавном сектору. Тако приватни послодавци треба да повећају примања за 

250.000 радника, а траже пореске олакшице на зараде око два милиона радника које 

упошљавају. То значи да они хоће да се око ове теме прави прича за њих, сматра Михајловић. 

Он додаје да се синдикат слаже да се смање парафискални намети привреди, али умањење 

доприноса на зараде наноси штету запосленима јер се тиме директно умањују будуће пензије. 

Минималну корпу у закон 

Према неким пројекцијама економиста минимална цена потрошачке корпе би 2021. године, на 

коју се односи договор министра и синдиката, могла да бусе 39.500 динара, уз инфлацију 

следеће две године од око два до три одсто. То значи да би поваћење са садашњих 27.000 

динара до овог износа било 40 до 45 посто, и да би се достигло из две фазе – повећање на 

33.000 до 34.000 динара наредне године, а остало за две године. 

Да ли ће се овај договор остварити тешко је рећи. Али, Југослав Ристић, председник Савеза 

самосталних синдиката Крагујевца сматра да би то морало да се уради и да треба донети закон 

по коме је минимална зарада једнака минималној цени потрошачке корпе, јер све друго нема 

смисла. 

-    Ако је држава прогласила минималну цену потрошачке корпе онда нема смисла да неко 

ради, а да нема ни за ту корпу. То је бесмислено, то је стварање пролетаријата. Мислим да је 

минимална зарада нижа од минималне потрошачке корпе дугорочно опасна по државу. Прво, 

зато што ће велики број људи да оде из земље, а још опаснији су они који неће да оду, јер то су 

пролетери које је створила минимална зарада и који неће моћи дуго да трпе такво стање, каже 

Ристић. 

Он се залаже да се врати на снагу пропис по коме послодавац може да исплаћује минималну 

зараду само ако је дошло до неког поремећаја у пословању, а не да као сада тај износ прима 

350.000 запослених. 

 На тврдњу представника послодаваца да привреда не може да издржи повећање минималца 

изнад раста друштвеног производа Ристић каже да те изјаве нису на релној основи, јер да је то 

тако не бисмо видели на улицама оволико раскошних аутомобила и толико богатих људи. 

-    Ако неко не може да исплати минималну зараду у висини минималне потрошачке корпе 

нека више не буде послодавац и нека се запосли. Минимална потрошачка корпа је довољна 

само за исхрану, ништа више. Али, држава је посвећена богатима, њу не занимају обични људи, 

каже Ристић. 
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ПОСЛЕДИЦЕ МАЛИХ ПЛАТА 

Ствара се класа богатих 

Југослав Ристић указује на све веће социјално раслојавање због ниских зарада, а поготову 

минималаца. 

-    На делу је прављење класе богатих који узимају огроман профит на рачун тих минималних 

плата, на рачун оних који су принуђени да раде за тако мале плате. По мени је држање таквих 

зарада опасан процес, јер стварамо пролетаријат који у једном моменту неће да трпи да ради за 

оног ко се вози авионом, а он не може да прехрани своју породицу, каже Ристић.   

 

Независност: Минималац не би смео да буде испод 32.000 динара 

Износ минималне цене рада не би смео да буде испод 32.000 динара, изјавио је председник 

Уједињених гранских синдиката "Независност" Зоран Стојиљковић. 

Аутор: ФоНет 

Преговори Владе, представника синдиката и послодаваца о износу минималца за наредну 

годину почели су у понедељак, а Стојиљковић очекује да би ставови требало да буду 

искристалисани почетком наредне недеље. 

Према његовим речима, у преговорима су "на столу" предлози према којима се повећање 

минималца креће између 6 и 10 одсто. 

Послодавци инсистирају на повластицама које ће подразумевати смањење пореза на допринесе 

или повећање неопорезивог дела зараде. 

"За синдикате је важно да повећање минималца буде толико да се 2021. године изједначе 

минимална цена рада и минимална потрошачка корпа", напомиње Стојиљковић и додаје да 

је то минимум минимума. 

 

 



6 

 

    

  

ВУЧИЋ О ПОВЕЋАЊУ ПЛАТА И МИНИМАЛЦА "Очекујем да ће после 

разговора са синдикатима минималац прећи 30.000 динара" 

Извор: Танјуг:  ПРЕДСЕДНИШТВО  СРБИЈЕ  /  ПРОМО  

Председник Србије Александар Вучић најавио је данас значајно повећање плата медицинским 

сестрама - 15 одсто, култури и научним радницима - најмање 10 одсто, а рекао је и да очекује да 

ће минималац, после разговара и договора са синдикатима, прећи 30.000 динара. 

Говорећи за ТВ Пинк о повећању минималца, он је подсетио да минималну плату у јавном 

сектору прима око 14 одсто људи а у приватном 86.ФОТО :  СРБИЈА  

"Људи желе да послују са више профита, па исплаћују минималне зараде, али смо успели да их 

од 16.200 повећамо и верујем да ће бити коначни договор са синдикатима и да ће прећи 30.000 

динара. То је повећање од 11,20 одсто, значајно повећање и утицаће на повећање просечне 

плате", рекао је он. 

Раст плата медицинских сестара за 15 одсто, повећаће месечне зараде више од 60 хиљада 

медицинских сестара за минимално по 50 евра, а во су тачни износи повећања плата. 

Такође, најавио је да ће у јавном сектору највеће повећање плата ићи медицинским сестрама и 

додао да ако оне, које раде најтеже послове на интензивној нези, које нико други не жели да 

ради, и све то за плату од 47.000 онда није чудо што одлазе из земље. 

Подсетио је и да је својевремено немачком министру здравља Јенсу Шпану, када је рекао да ће 

доћи у Србију јер им је потребно много медицинских сестара, поручио да тим поводом не 

долази. 

"Али, џаба они су то расписали, све што могу да покупе из региону они то раде али ми ћемо се 

борити драматичним повећањем плата и верујем да ће влада донети одлуку о повећању од 15 

одсто за медицинске сестре", рекао је он. 

Вучић је додао да ће за научне радније и у сфери културе бити обезбеђено повећање од најмање 

10 одсто и да верује да ће они умети то да врате држави својим ангажманом. 

https://www.blic.rs/biznis/moj-novcanik/detaljna-racunica-ovo-su-tacni-iznosi-povecanja-plata-za-60000-medicinskih-sestara-a/ds9svcf
https://www.blic.rs/biznis/moj-novcanik/detaljna-racunica-ovo-su-tacni-iznosi-povecanja-plata-za-60000-medicinskih-sestara-a/ds9svcf
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Блиц: Веће плате у јавном сектору у просеку за седам одсто 
 

Плате у јавном сектору, које прима скоро 600.000 запослених у Србији, могле би да буду веће 

за шест, највише седам одсто у просеку, а повећање се може очекивати и ове године, пише 

Блиц. 

 

Пише: Бета  

Како сазнаје лист, толике су могућности за повећање зарада које се исплаћују из буџета, а раст 

од око шест одсто Влада је начелно договорила и са Међународним монетарним фондом 

(ММФ) приликом претходне посете мисије фонда Србији у мају ове године. 

Повећање би требало очекивати крајем ове године, најкасније до јануара 2020, а није 

искључено да буде и веће од тренутно економски оправданог. 

Извор „Блица“ из Владе Србије је казао да је раст од око шест одсто „нешто што је реално с 

обзиром на то да ће за толико номинално бити увећан БДП Србије“. 

Како се додаје, није искључено и веће повећање, као што је било и претходне године. 

Подсећа се да је раст од око шест процената био економски оправдан и реалан у прошлој 

години, али да је Влада „помоћу неколико трикова, од којих је један био укидање доприноса за 

незапослене, успела да намакне веће повећање“. 

„То би врло вероватно могло да се догоди и ове године, само је питање на који конкретно 

начин“, рекао је извор „Блица“. 

Он је додао да ће разговори унутар Владе о повећању плата бити интензивнији од наредне 

недеље, а уочи доласка мисије ММФ-а. 

„Блиц“ подсећа да су почетком године запослени у јавном сектору добили повећање плате од 

седам до 12 процената. 

Највиће, 12 одсто, припало је медицинским сестрама и стоматолошким техничарима, што је у 

просеку били повећање за око 4.000 динара, док су лекари и стоматолози добили повишицу од 

10 одсто. 

Запосленима у полицији, војсци, просвети и социјалној заштити припало је повећање од девет 

процената, а слушбеницима Пореске управе и Управе царина по 8,5 одсто. 
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Осталим запосленима у јавном сектору држава је увећала зараде за седам одсто. 

Већу плату за пет процената од јануара ове године добили су и сви запослени у јавним 

предузећима. 

 

 

Почиње преузимање запослених у просвети са непуном нормом 

На листи технолошких вишкова 4.700 просветара 
 

Пред почетак школске године на листи технолошких вишкова налази се 4.721 запослени у 

основним и средњим школама, од којих је 308 људи такозвани потпуни вишак, са слободних 

100 одсто норме. 

 

Пише: В. А.  

Међу њима је највише помоћних наставника у средњим школама, учитеља, мајстора, домара, 

али има и наставника различитих предмета. На листи вишкова је и 5.441 запослени (такозвана 

листа “Б”), који су радни однос засновали с непуном нормом. Истовремено, у образовним 

установама је слободно 32.083 места, с тим што је у овој цифри највећи број радних места на 

којима су ангажовани запослени на одређено време. 

Технолошки вишкови који желе да заснују радни однос преузимањем у понедељак и уторак 

предају захтеве школама. Стручно упутство Министарства просвете о поступању приликом 

ангажовања запослених у установама образовања и васпитања, прописује да директори на 

захтеве морају да одговоре у среду и да до четвртка, 29. августа, до 15 сати унесу податке у 

информациони систем “Доситеј”. Нов пресек стања биће објављен у петак, 30. августа, након 

чега следи нови круг преузимања, речено је Данасу у Министарству просвете. 

У Министарству очекују да највећи део посла буде завршен на активима директора на нивоу 

локалних самоуправа, који се одржавају током наредне недеље, а логистичку подршку у 

збрињавају вишкова пружиће радне подгрупе при школским управама и синдикати. 
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Синдикат правосуђа подржао Горана Илића: Нападају га због истине 

коју говори 
 

АУТОР: Н1  

Синдикат правосуђа Србије саопштио је да пружа пуну подршку заменику 

Републичког јавног тужиоца Горану Илићу, а пре свега, како наводе, истини коју 

је изговорио. 

"Истина је, кажу, најбоље оправдање, а признање се третира као олакшавајућа околност. 

Синдикат правосуђа Србије био је на мети таблоида када је гласно критиковао реформу 

правосуђа коју је спровела претходна власт. Нема бољег лека од истине, као ни боље рекламе 

од изласка у таблоидима, и зато је Синдикат правосуђа Србије спреман да стане у одбрану 

истине и правде", навели су у саопштењу. 

Како је речено, грађани би морали да знају да је потпуно свеједно која партија је на власти, као 

и ко је министар правде. 

"Требало би да се запитају како је могуће да су представници власти, као и министар правде, 

успешни без обзира на то што је правосуђе неуспешно и без поверења. И садашњи, и 

претходни, и претходници претходних, сви су мењали правосуђе, кроз различита паковања 

реформи, наводно да би било боље. Међутим, оно је постајало још сиромашније и кадровски, и 

финансијски, и морално. У Србији случајност не станује. Политичари, садашњи и бивши, 

чланови позиције и опозиције, намерно су мерама које су предузимали од правосуђа 

направили пљуваоницу за грађане. Јер, мењали су се и власти и министри које смо, без обзира 

на учињено или неучињено, способност или неспособност, добро финансијски тапацирали. Али 

их нисмо кажњавали. Сви су били једнако доследни у утицају на правосуђе како би нам 

функционери и они блиски њима били најпоштенији грађани Србије. Да се подсетимо – Устав 

Србије мора да се мења јер је уочен политички утицај на правосуђе", наводе у синдикату. 

наводе, добро зна како правосуђе функционише изнутра. 

"...и због тога што и наша пријава против бившег управника затвора 'шета' две године од једног 

до другог тужилаштва која се узалудно дописују са полицијом, без обзира на приложене 

доказе. Циљ овог одуговлачења јесте да наступи застарелост кривичног гоњења и да се пријава 



10 

 

одбаци. Кривичне пријаве поднете против функционера одбацују се али не због недостатка 

доказа већ због застарелости гоњења и заштите функционера", каже се у саопштењу. 

А застарелост кривичног гоњења, додају, не зависи од Бога него од воље појединаца. 

"Законе највише крше руководећи кадар и функционери. У прилог томе говоре чињенице. 

Државна ревизорска институција објавила је информацију да је у 2017. години 'значајно 

неправилном применом закона' (правилно речено – незаконито), потрошено 217 милијарди. 

Да ли су Влада Србије или министар финансија дали објашњење ове појаве грађанима, а што су 

дужни јер их плаћамо да домаћински управљају нашим новцем? Наравно, нису! Поред тога, 

Фискални савет је објавио чињеницу да је држава у наше име трошак за пенале, казне и 

накнаде штете са 11 милијарди у 2017. години повећан на 20 милијарди динара у 2018. години. 

Истовремено, док се синдикати боре за мрвице, и док су смањиване зараде и пензије, и док је 

забрана запошљавања на снази, народне паре се расипају а најодговорнији за то су они који 

имају јавна овлашћења и управљају новцем пореских обвезника. Да ли су кажњени? Да ли су 

смењени? Нису. Пробудите се тужиоци", закључује се у саопштењу. 

 

 

 

Медицинским сестрама веће плате за 5.958 динара до 7.251 динара 

 
Пошто је председник Србије Александар Вучић најавио је да ће медицинске сестре још ове 

године добити повећање плате од 15 одсто, рачунице кажу да ће им плате бити веће од 5.958 

динара до 7.251 динара, зависно од тога да ли раде у дому здравља, на одељењу у болницама 

или у операционој сали. 

Ту рачуницу за Танјуг је „извео” председник Новог синдиката здравства Живорад Мркић. 

Основна зарада медицинских сестара са четвртим степеном стручне спреме које раде на 

одељењима у општим болницама – одељења опште неге је 41.367 динара, те ће тако са 

повећањем од 15 одсто добијати 6.205 динара више и њихова основна плата биће 47.572 

динара. 

Већина њих ради „по турнусима”, раде ноћу, суботом и недељом, државним празницимам, а 

када се на то дода и минули рад, прековремено њима ће плате бити око 52.000 до 53.000 

динара, јер се ноћни рад плаћа 26 одсто више, а рад недељом 20 одсто више. 

http://www.politika.rs/
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За сестре с високом струковном школом на болничким одељењима које нису на руководећим 

позицијама, основна плата без ноћног и минулог рада, без рада викендом и празницима је 

45.605 динара, а повећање ће бити 6.990 динара, тако да ће њихова основна плата бити 53.595 

динара. Уз све додатке могу да приме око 60.000 динара. 

Сестрама у дому здравља основна плата је 39.726 динара и оне ће добити повећање од 5.958 

динара, што значи да ће сваког месеца кући носити 45.684 динара. На нешто више новца могу 

да рачунају оне које раде викендом у служби неодложне помоћи. 

Сестре које раде у најтежим условима на одељењима интензивне нега, хитном пријему, 

анестезији и реанимацији, онкологији, операциционим салама, психијатрији, инфективним 

болницама могу рачунати на највеће повећање. 

До сада су сестре са средњом школом на тим одељењима имале основну плату 42.816 динара, и 

оне ће добити повећање од 6.422 динара, што значи да ће им основна плата бити 49.241 динар. 

Са свим додацима добијаће 55.000 до 57.000 динара. 

Струковне медицинске сестре на тим одељењима сада имају плату 48.341 динар, добиће 

повећање од 7.251 динар, што значи да ће им основна плата бити 55.592 динара. Са додацима за 

ноћни и минули рад, рад викендом и празницима имаће плату од 61.000 до 62.000 динара. 

Мркић каже да је најављено повећање плате медицинским сестрама значајно, да ће успорити, 

али не и зауставити одлазак сестара у иностранство. 

„Још увек је огромна разлика у платама, велики број њих само чека папире за одлазак. Наше 

медицинске сестре су преоптерећене на послу, све је већи одлив, а мали пријем нових сестара”, 

нагласио је Мркић. 

Подсећа да сестре у Србији негују два или три пута више пацијената него сестра у Немачкој на 

истим пословима, као и да у Немачкој раде у мирнијој атмосфери , да су бољи међуљудски 

односи и да нема мобинга руководилаца. 

 

 


