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Интензивни преговори о расту минималца 
Извор:Танјуг 
 
Чланови Социјално-економског савета - синдикати, послодавци и влада нису на данашњој 
седници разматрали колико ће бити повећан минималац следеће године, пренео је министар за 
рад Зоран Ђорђевић и додао да се још воде интензивни преговори у оквиру радне групе СЕС-а и 
да ће следећи састанак бити одржан у петак, као и да верује да ће компромис бити постигнут до 
3. септембра, преноси Танјуг. 
На седници радне групе СЕС-а прошле недеље, како су тада саопштили синдикати и 
послодавци, Министарство финансија је предложило повећање од шест до 10 одсто, што су 
прихватили послодавци, док синдикати траже раст минималца за око 24,5 одсто. 
„Нисмо данас, на седници СЕС-а, причали о томе. Мислим да у петак имамо следећу радну 
групу, а 15 дана од започињања, што је 3. септембар, треба да пробамо да нађемо компромисно 
решење и заједнички предлог који ће ићи ка влади”, рекао је Ђрођевић новинарима у влади 
после седнице СЕС-а. 
„Верујем да постоји простор за постизање договора. Имамо позитивне трендове у економији и 
верујем да ће тај компромис бити постигнут”, нагласио је Ђорђевић. 
Ако би минимална цена рада, која сада износи 27.400 динара, била повећана за 10 одсто то она 
износила 30.140 динара, док послодавци траже да минималац буде 33.700 динара. 
Министар је рекао да је на данашњој седници СЕС-а била само једна тачка дневног реда, а то је 
слобода синдикалног организовања и права и заштита запослених и чланова синдиката који су 
изложени притисцима и претњама од стране послодаваца, али и још две додатне које је он 
предложио. 
Ђорђевић је рекао да су синдикати истакли да је Републички геодетски завод пример лошег 
односа послодавца према синдикатима. 
 

 

 
 
Струја (не)ће поскупети по формули ММФ-а 
Аутор:Д. Мл. 
 
НОВИ САД: Влада Србије би, заједно са Светском банком, ускоро требало да  заврши анализу о 

томе да ли ће струја поскупети, када и колико. 

То се наводи у извештају који је Међународни монетарни фонд објавио на свом сајту, а 
представници те институције ће у Београд поново доћи за месец дана. И док се се у Влади Србије 
још праве рачунице, за ММФ нема дилеме да би струја у Србији требало ове године да поскупи 
најмање онолико колико је износила инфлација – нешто више од два одсто. 
Дакле, да ли ће промене цене струје бити или не, знаће се релативно брзо, а не би било први пут 
да се она усклађује с процентом инфлације. Да подсетимо, последње поскупљење киловата било 
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је пре две године, када је износило два одсто, односно цена електричне енергије усклађена за 
део инфлаторног кретања. Иначе, треба рећи да је реч о цени електричне енергије за 
домаћинства и мале купце, а уз то последње повећање посечни рачун за домаћинства порастао 
је мање од 100 динара. У случају да и ове године струја поскупи за тај проценат, што је и изнето 
у извештају ММФ-а, могло би се очекивати да просечан рачун домаћинстава буде виши за 
сличан износ. 
Сарадник Економског института Иван Николић је за РТС рекао да је цена струје за домаћинства 
у Србији нижа него у окружењу, пре свега у земљама Европске уније. 
Али, с друге стране су и примања, односно стандард становништва, који је у нашој земљи врло 
низак па кад се упореде та два сегмента, долази се до тог социјалног аргумента, који је јак и с 
којим наступа Влада, истакао је Николић. 
Незванично, ММФ инсистира на томе да се усвоји формула по којој ће се поскупљење струје 
трајно везати за инфлацију. Уз то, истичу и да је потребно да се одреди тачан датум у години 
када нови ценовник ступа на снагу. У преговорима српски званичници напомињу да струја у 
Србији јесте јефтина, али да се у буyету сваког домаћинства за њу издаваја више од пет одсто, 
што је европски рекорд. 
По речима професора Економског факултета Саше Ранђеловића, дата цена електричне енергије 
ствара неки вид подстицаја домаћинствима да се у већој мери ослањају на струју, у смислу 
задовољавања потреба за грејањем и топлом водом. 
Пензије по швајцарској формули 

Иста формула за израчунавање пензија постојала је и раније, а од ње се одустало само у оном 
тренутку када смо редуковали пензије да бисмо испунили фискалне критеријуме, уравнотежили 
сва иступања која смо имали у јавним финансијама, објашњава Иван Николић. Пошто је, додао 
је, то сада завршено, враћамо се на формулу коју смо имали – пола се усклађује с растом 
потрошачких цена, пола с растом номиналних зарада. 
Он је истакао да ће примена такозване швајцарске формуле почети у првој половини следеће 
године, те да је потребно прецизирати датум у години када ће се пензије повећавати. 
Осим предлога о повећању цене струје, ММФ је дао и предлог о усклађивању раста пензија, а 
извештај ММФ-а открива како ће се оне повећавати – на 50 одсто инфлације додаваће се 50 
одсто раста зарада. То значи да ће, ако цене у једној години, на пример, порасту два одсто, а 
плате шест, пензионери моћи да се надају повећању од четири одсто. 
Из ММФ-овог извештаја се види се и то да је Србија земља у коју страни инвеститори радо 
долазе, али и да становништво све чешће одлази. Зато први пут у свом извештају ММФ 
сугерише Влади Србије да донесе пакет мера којим ће зауставити одлив мозгова. 
 

 

Ђорђевић: Интензивни преговори о расту минималца 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Чланови Социјално-економског савета - синдикати, послодавци и влада нису на 

седници 26. августа разматрали колико ће бити повећан минималац следеће године, пренео је 

министар за рад Зоран Ђорђевић. Додао је да се још воде интензивни преговори у оквиру радне 

групе СЕС-а и да ће следећи састанак бити одржан у петак, као и да верује да ће компромис бити 

постигнут до 3. септембра. 

На седници радне групе СЕС-а прошле недеље, како су тада саопштили синдикати и 
послодавци, Министарство финансија је предложило повећање од шест до 10 одсто, што су 
прихватили послодавци, док синдикати траже раст минималца за око 24,5 одсто. 
"Верујем да постоји простор за постизање договора. Имамо позитивне трендове у економији и 
верујем да ће тај компромис бити постигнут", нагласио је Ђорђевић. 
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Ако би минимална цена рада, која сада износи 27.400 динара, била повећана за 10 одсто 
износил би 30.140 динара, док послодавци траже да минималац буде 33.700 динара. 
Министар је рекао да је на седници СЕС-а била само једна тачка дневног реда, а то је слобода 
синдикалног организовања и права и заштита запослених и чланова синдиката који су 
изложени притисцима и претњама од стране послодаваца, али и још две додатне које је он 
предложио. 
Ђорђевић је рекао да су синдикати истакли да је Републички геодетски завод пример лошег 
односа послодавца према синдикатима. 
 
 

Септембар – месец за пензионерску радост или тугу 
Аутор:Љубинка Малешевић 
 
НОВИ САД: Септембар ће бити за пензионере изузетно значајан јер ће знати много више о 

проценту повећања пензија за ову годину, али и начину на који ће им се наредних примања 

усклађивати.  

Наиме, по најави министра финансија Синише Малог, знаће се проценат повећања пензија и 
плата за ову годину, као и од кад ће бити веће. Није спорно да ће пензије бити „јаче”, али је 
непознаница, како проценат увећања, тако и да ли ће се он у истом износу примењивати на све 
пензионере или ће, као ове године, повећање за оне с нижим примањима бити веће, а за оне с 
вишим мање. 
Дакако, за пензионере је најважније да ће пензије бити веће и да ће тако бити реализовано оно 
што се већ месецима прича. Но, за њих је веома важно и шта ће бити наредних година, тим пре 
што Влада Србије у овој години има дискреционо право да одређује проценат повећања и начин 
на који ће се он примењивати, односно да ли ће они с нижим чековима добити више од оних 
који имају примања која су на нивоу просечне зараде у Србији. 
По ономе што се чуло претходних месеци, највероватније ће се од наредне године за обрачун 
пензија примењивати такозвана швајцарска формула, која значи 50 одсто трошкова живота и 
исто толико раста БДП-а. Уосталом, таква формула обрачуна пензија у Србији је већ била у 
примени и пензионери су њом били релативно задовољни. 
Веома је важно да се законски одреди формула за обрачун пензија у наредној години, као и да се 
она односи на све будуће пензионере. Јер, готово све државе ЕУ – 26 од 28 – дефинисале су 
формуле за усклађивање пензија. Изузеци су Ирска и Литванија. При том, ирски јавни 
пензијски систем доминантно има социјалну улогу и не подразумева јаку везу између висине 
плате и пензије. 
У Аустрији је формула за усклађивање пензија стопа инфлације. Инфлација је мера за обрачун 
пензије и у Француској, Италији и Шпанији. У Белгији та формула значи инфлацију и промену 
животног стандарда, док се у Бугарској узима 50 одсто инфлације и исто толико раста зарада. 
На Кипру је на снази комбинација инфлације и раста зарада, док је у Данској формула везана 
искључиво за раст зарада. 
У Чешкој је формула за усклађивање пензија нађена у две трећине инфлације и трећини раста 
зарада, а у Естонији се узима 80 одсто раста доприноса и 20 раста инфлације. У Финској се за 
обрачун повећања пензија узима 80 одсто инфлације и 20 одсто раста зарада. Немачка је 
формулу нашла у расту зарада, док се у Грчкој рачуна половина раста инфлације и исто толико 
раста БДП-а. У Мађарској се узима минимум инфлације, а у Летонији 75 одсто инфлације и 25 
одсто раста зарада. Луксембург има комбинацију инфлације и раста зарада, Малта 30 одсто 
инфлација и 70 одсто раста зарада, а у Холандији је репер само раст зарада. 
Пољаци су формулу нашли у 80 одсто инфлације и 20 одсто раста зарада, у Португалу се 
изачунава инфлација и део раста БДП-а. Румунија и Словачка имају исту формулу за 
усклађивање пензија, односно 50 одсто инфлације и исто толико раста зарада. У Словенији се 



5 

 

узима 40 одсто инфлације и 60 раста зарада. Шведска и Велика Британија као мерило имају 
само раст зарада, док се у Хрватској узима по половину инфлација и раст зарада. 
Дискреционо право Владе Србије 

Иначе, изменама и допунама Закона о ПИО лањског септембра је Влади Србије дата 
дискрециона могућност да, у складу са својим проценама, појединим категоријама пензионера 
исплаћује новчано увећање до укупног износа средстава од 0,3 одсто БДП-а годишње. То се 
односи на ову годину, али за наредне треба да се одреди дугорочнија формула усклађивања 
дебрљине чека, која би подразумевала чвршћу везу између доприноса уплаћених током радног 
века и висине пензије. 
Дакле, највећи број држава у ЕУ усклађује пензије на основу неке комбинације раста цена и 
зарада. Но, приметан је тренд увођења додатних механизама да би се обезбедила финансијска 
одрживост јавних пензијских система јер готово да нема државе која због све старијег 
становништва нема проблема с тим. Државе попут Немачке, Шведске или Финске су, осим 
главних формула за усклађивање пензија, увеле додатне механизме, тзв. системе аутоматских 
стабилизатора, који имају за циљ да смање проценте пензијских повећања у случајевима 
финансијске угрожености пензијског система и на тај начин обезбеде његову дугорочну 
одрживост. 
Након што је лане, после низа година, пензијски систем Србије дошао у релативно стабилну 
позицију, отвара се могућност за дарежљивију формулу усклађивање пензија, која ће помоћи да 
се одржи фискална стабилност, с једне стране, али и осигураницима помоћи да планирају 
будућа примања, с друге. У Србији формула је у Закону о буџетском систему, који прописује да 
расходи за нето пензије не прелазе 11 одсто БДП-а, и то је нека верзија аутоматског 
стабилизатора, чији је циљ да спречи финансијску дестабилизацију пензијског система и јавних 
финансија у целини. 
 

 

 
 

ПЕНЗИЈЕ КАО 2 РЕПУБЛИЧКЕ ПЛАТЕ Око 2.700 најстаријих прима 
више од 100.000 динара, а ево колико је пензија испод 10.000 
Аутор:М.А.  
 
Највеће пензије у Србији тренутно прима 29 пензионера и њихов месечни чек "тежак" је 132.000 
динара, што је скоро пет просечних пензија у земљи. Истовремено, најнижу пензију, до 10.000 
динара прима 105.650 најстаријих или 6,2 одсто свих пензионера у Србији. 
Укупно 1,7 милиона пензионера у Србији ускоро може да очекује ново повећање примања. 
Према тренутним информацијама раст би могао да износи између 5 и 6 одсто а пензионери га 
могу очекивати крајем године. Прецизна одлука биће позната у септембру, најкасније почетком 
октобра када у Србију долази мисија ММФ, а ево колике пензије тренутно примају најстарији. 
Према најновијим подацима ПИО фонда из јуна ове године, међу 1.707.592 пензионера у Србији 
највишу пензију по важећем закону од 132.065 динар месечно прима њих 29. То је скоро пет 
просечних пензија од 26.352 динара. Ова примања исплаћују се корисницима који имају 
навршених 45 година радног стажа. 
Пензију од скоро 125.000 динара прима 26 пензионера фонда ПИО запослених и један 
корисник из категорије самосталних делатности, који је сам себи уплаћивао доприносе на 
највишу основицу. Они су у пензију отишли према закону из 2011. године, а своја примања 
зарадили су за 42,5 године стажа. Они који су радили по 40 година и пензионисали се по истом 
закону данас примају нешто више од 117.000 динара, и таквих је укупно 16. 

http://sport.blic.rs/autori/ma
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Највишу пензију по старом закону у износу од 92.396 динара прима 1.100 пензионера фонда 
ПИО запослених, а износ од 97.831 динара добија и 11 "самосталаца". 
Износ пензије          Број корисника         Проценат 
до 10.000 динара       105.650                      6,2 
10.000-15.000           368.102                      21,6 
15.000-20.000          218.066                      12,8 
20.000-25.000            256.797                      15,0 
35.000-40.000            119.498                      7,0 
40.000-50.000 141.546 8,3 
50.000-70.000 102.690 5,9 
70.000-100.000 31.806 1,9 
100.000 и више 2.690 0,2 
Највише пензија од 10.000 до 15.000 динара 
Најнижу пензију, до 10.000 динара, прима 105.650 пензионера, односно 6,2 одсто корисника. 
Највише је пензионера са примањима између 10.000 и 15.000 динара – чак 368.102 или 21,6 
одсто укупног броја корисника. Од 15.000 до 20.000 динара прима 218.066 најстаријих или 12,8 
одсто, док је 15 одсто (256.797) оних којима месечно стиже чек вредности између 20.000 и 
25.000 динара. 
Значајан је и проценат пензионера који примају од 35.000 до 40.000 динара месечно – укупно 7 
одсто, односно 119.498 корисника. 
Највеће пензије у Београду 
Посматрано по градовима и општинама, у јуну ове године највише просечне пензије су имали 
Београђани – 33.748 динара. Новосађани примају у просеку 31.676 динара, Панчевци 28.621 
динара, а у Врбасу 28.174 динара. Око 27.000 крећу се просечне пензије у Зрењанину, Суботици 
и Нишу. 
С друге стране, најниже пензије у Србији и даље имају у Малом Црнићу и Жабарима - 13.055, 
односно 13.459 динара. 
Град                         Износ пензије 
Београд                    33.748 динара 
Нови Сад                   31.676 
Панчево                    28.621 
Врбас                         28.174 
Суботица                    27.181 
Зрењанин                  27.160 
Ниш                             26.998 
Пољопривреда 
Пољопривредне пензије у Србији прима укупно 174.034 корисника, а њихов просечан месечни 
чек износи 11.253 динара. Знатно више од просека, изнад 55.000 динара, добија њих 46, а само 
три корисника има пензију између 76.500 и 97.800 динара. 
Интересантан је и податак да је највиша просечна пензија у пољопривреди забележена у 
београдској општини Стари град - 21.624 динара. 
 
 

ММФ О ПОСКУПЉЕЊУ СТРУЈЕ "Цена да прати раст инфлације" 
Извор:РТС  
 
Влада Србије до краја месеца, заједно са Светском банком, мора да заврши анализу да ли ће, 
када и колико струја поскупети. Тако се бар наводи у извештају који је Међународни монетарни 
фонд објавио на свом сајту. У следећу контролу делегација из Вашингтона стиже за месец дана, 
наводи РТС. 

http://www.blic.rs/autori/rts
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У Влади Србије још се праве рачунице, али за ММФ нема дилеме - струја у Србији требало би ове 
године да поскупи најмање онолико колико је порасла инфлација. То је нешто више од два 
одсто. 
Сарадник Економског института Иван Николић подсећа да је цена струје за домаћинства у 
Србији јефтинија него у окружењу, пре свега него у земљама ЕУ. 
"Али, с друге стране су и примања, односно стандард становништва врло ниски, па кад 
упоредимо та два сегмента долазимо до овог социјалног аргумента, који је јак и са којим наступа 
Влада", истиче Николић. 
Незванично, Фонд инсистира да се усвоји формула по којој ће се поскупљење струје трајно 
везати за инфлацију. Као и да се одреди тачан датум у години када нови ценовник ступа на 
снагу. 
У преговорима српски званичници напомињу да струје јесте јефтина, али у буџету сваког 
домаћинства на њу се издаваја више од пет одсто, што је европски рекорд. 
За стручњаке, ту настаје врзино коло. 
"Дата цена електричне енергије ствара један вид подстицаја домаћинствима да се у већој мери 
ослањају на струју у смислу потреба за грејањем, топлом водом", напомиње професор 
Економског факултета Саша Ранђеловић. 
 

 
 

 
 
Ђорђевић: Близу смо компромиса о минималцу 
Аутор:ФоНет  
 
Министар за рад Зоран Ђорђевић изјавио је да очекује постизање договора и компромиса са 
послодавцима и синдикатима о минималној цени рада и најавио наставак преговора за петак, 
када ће се одржати и седница радне групе задужене за то питање. 
"Мислим да је компромис близу", рекао је Ђорђевић, на конференцији за новинаре након 
Социјално-економског савета али није прецизирао колики би износ минималца могао да буде. 
Према његовим речима, минималац треба да буде одраз реалних економских показатеља, али 
треба и да буде одржив и за послодавце. 
Ђорђевић је истакао да економска ситуација дозвољава повећање минималца, као и плата и 
пензија. 
Када је реч о новинама у обрачуну пензија, потврдио је да се разматра швајцарски модел и да 
повећање треба да буде веће од процента инфлације. 
Тема данашњег Социјално-економског савета није био минималац већ положај синдиката 
ситуација у Геодетском заводу. 
Новинарима се након седнице обратио само министар, а не и представници синдиката и 
послодаваца као што је било најављено. 
 
 
 
 
 

http://rs.n1info.com/journalist133/FoNet-
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Блиц: Коначна одлука о пензијама у септембру, кад стиже и мисија 
МФФ 
Аутор:Блиц  
 
  
Коначна одлука о основу повећања пензија у Србији биће позната у септембру, када стиже 
мисија Међународног монетарног фонда, али Влада Србије заговара швајцарски модел, што би 
на примеру просечне пензије од 26.300 донело повећање од 1.315 динара, пише Блиц. 
Швајцарски модел подразумева да за 1,7 милиона пензионера пензије расту по моделу који 
подразумева усклађивање са 50 одсто инфлације и 50 одсто раста просечне зараде. 
Мисија ММФ је начелно већ прихватила ову формулу, а министри и институције сада праве 
прецизне рачунице колико би повећање пензија у маси коштало буџет, наводи извор Блица из 
Владе Србије.  
 

 

 
 

Случај Генекс: Радници против банака у борби за новац из стечаја 
Пише: Љ. Буквић 
 
Бившим радницима Генекса и ИЦГ исплаћено је почетком лета 700 милиона динара, што је 
само део дуга који држава има према њима на основу неисплаћеног социјалног програма. 
„Добили смо неких 700 милиона динара, што је на нивоу једногодишње камате на орочена 
средства од неких 20 милијарди“, каже за Данас бивши запослени у ИЦГ Драгољуб Шкоро. 
После 10 година чекања, неких 3.000 радника који су пријавили своја потраживања 
својевремено добили су 26,92 одсто дуга, док ће за евентуални остатак морати да сачекају 
завршетак судских поступака у којима државне банке у стечају попут Беобанке, Београдске, 
Инвест, Југобанке траже свој део колача. Драгољуб Шкоро каже за наш лист да су банкама 
потраживања од ИЦГ оспорена у потпуности и да је то разлог због ког су тренутно судски 
поступци у току. 
– Банке у овим поступцима морају да докажу потраживања о солидарној одговорности на коју се 
позивају, али и да докажу дуг уколико га има, јер постоје основане сумње да гаранције на основу 
којих банке потражују део новца никада нису активиране – истиче Шкоро. 
Бившим радницима смета што би већина новца који потражују банке у стечају могла 
незаконито да оде њима, односно држави јер су банке годинама у стечају, и зато ће ако буде 
било потребно то покушати да спрече и кривичном пријавом. 
– Поднећемо и кривичну пријаву против државе јер је незаконито отворен стечај за ИЦГ по 
основу гаранција које никада нису активиране од стране наше компаније – напомиње још један 
од бивших запослених Бранко Радичевић. 
Половином септембра требало би да се одрже нова два рочишта у случају Београдске и 
Југобанке, а некадашњи радници овог гиганта који је 1991. имао промет већи од седам 
милијарди долара очекују да би до краја ове године све парнице које се воде требало да буду 
завршене и да се радницима до тада исплати и остатак дуга, односно свих 200 евра по години 
стажа колико им се дугује од 2009. године. 
Наиме, још тада су се после продаје имовине Блока 20 и хотела Гранд и Конаци на Копаонику 
створили услови за исплату социјалног програма радницима. Требало је 10 година да прође да 
би се радницима исплатио само део од више од 20 милијарди динара колико је до отварања 
стечаја ИЦГ пре три године било на наменском рачуну. Бивши запослени су годинама 

http://rs.n1info.com/journalist46/Blic-
http://rs.n1info.com/journalist133/FoNet-
http://rs.n1info.com/journalist133/FoNet-
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упозоравали на то да им дуг није исплаћен, а тек априла ове године Привредни суд у Београду је 
пресудио да се радницима којима су неспорно призната потраживања, исплати део дуга. 
Оно што је остало неразјашњено и запосленима, али и јавности је и отварање стечаја у ИЦГ, 
током ког су се за последњих неколико година сменила три стечајна управника, а АЛСУ је (баш 
као што је то раније док је постојала урадила и Агенција за приватизацију), наплатила све своје 
услуге, што је према евиденцији коју су водили радници неких 150 милиона динара. Осим тога, 
ни Данасу који се у више наврата током година обраћао надлежнима, али ни бившим 
радницима, нико није дао одговор шта се десило са новцем од камате на више од 20 милијарди 
динара колико је било на наменском рачуну ове компаније. 
Новац само онима који су пријавили потраживања 
Како је било бивших радника ових фирми које нису добили ни први део дуга, радници тврде да 
је то кривица администрације компаније, али и државе јер раднике није благовремено 
обавестила о томе да пријаве потраживања код обе фирме и Генералекспорта и ИЦГ као ћерке 
фирме. „Не видимо зашто и они који нису пријавили потраживања код обе фирме не би могли 
да добију новац по основу солдираног дужника, када се већ банке позивају на то исто“, истичу 
бивши запослени Генекса и ИЦГ-а. 
 

 
 

 
 

Половином септембра одлука о швајцарском моделу за пензије  
Извор:Танјуг 

 

Швајцарски модел би значио да ће пензије за укупно 1,7 милиона пензионера у Србији расти по 
моделу који подразумева усклађивање са 50 одсто инфлације и 50 одсто раста просечне зараде 
Одлука о томе да ли ће пензије бити повећаване по тзв. швајцарском моделу биће донета 

половином септембра, изјавио је данас министар за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања Србије Зоран Ђорђевић. 

"Постоје размишљања да се у закону дефинише формула и за сада постоји предлог да то буде по 

швајцарском моделу. Видећемо шта тај модел тачно подразумева", рекао је Ђорђевић 

одговарајући на питања новинара у Влади Србије у Београду. 

Додао је да би, када би се сада тај модел применио, пензионери добили више у односу на 

инфлацију, односно то повећцање би било изнад повећања цена на мало, а чму влада тежи 

пошто је циљ да пензије буду не само номинално већ и реално повећане. 

"Тај модел захтева измену Закона о ПИО, тако да видећемо. Већ 15. спетембра или после тога 

саопштићемо какву смо одлуку донели", додао је Ђорђевић. 

Швајцарски модел би значио да ће пензије за укупно 1,7 милиона пензионера у Србији расти по 

моделу који подразумева усклађивање са 50 одсто инфлације и 50 одсто раста просечне зараде. 

Ђорђевић је нагласио да пензионери заслужују да њихов материјални положај буде бољи и да ће 

свакако имати повећање веће од 3,5 или четири одсто, колико износи раст трошкова живота. 

"Ако погледате од 2000. до 2012, пензије су биле повећаване на бази задуживања и нису биле 

реално повећаване. Причало се да се повећавају пензије 10 одсто, а инфлација и кретање цена 

на мало је била неких 20 одсто. Ако је сада кретање инфлације и цена на мало и трошкова 
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живота рецимо четири или 3,5 одсто, ми желимо да то буде више од тога, да пензионери реално 

осете да имају повећање пензија", нагласио је Ђорђевић. 

 

 

Ђорђевић: Интензивни преговори о расту минималца  
Извор:Танјуг 

  

Чланови Социјално-економског савета - синдикати, послодавци и влада нису на данашњој 
седници разматрали колико ће бити повећан минималац следеће године 
Чланови Социјално-економског савета - синдикати, послодавци и влада нису на данашњој 

седници разматрали колико ће бити повећан минималац следеће године, пренео је министар за 

рад Зоран Ђорђевић и додао да се још воде интензивни преговори у оквиру радне групе СЕС-а и 

да ће следећи састанак бити одржан у петак, као и да верује да ће компромис бити постигнут до 

3. септембра. 

На седници радне групе СЕС-а прошле недеље, како су тада саопштили синдикати и 
послодавци, Министарство финансија је предложило повећање од шест до 10 одсто, што су 
прихватили послодавци, док синдикати траже раст минималца за око 24,5 одсто. 
"Нисмо данас, на седници СЕС-а, причали о томе. Мислим да у петак имамо следећу радну 
групу, а 15 дана од започињања, што је 3. септембар, треба да пробамо да нађемо компромисно 
решење и заједнички предлог који ће ићи ка влади", рекао је Ђрођевић новинарима у влади 
после седнице СЕС-а. 
"Верујем да постоји простор за постизање договора. Имамо позитивне трендове у економији и 
верујем да ће тај компромис бити постигнут", нагласио је Ђорђевић. 
Ако би минимална цена рада, која сада износи 27.400 динара, била повећана за 10 одсто то она 
износила 30.140 динара, док послодавци траже да минималац буде 33.700 динара. 
Министар је рекао да је на данашњој седници СЕС-а била само једна тачка дневног реда, а то је 
слобода синдикалног организовања и права и заштита запослених и чланова синдиката који су 
изложени притисцима и претњама од стране послодаваца, али и још две додатне које је он 
предложио. 
Ђорђевић је рекао да су синдикати истакли да је Републички геодетски завод пример лошег 
односа послодавца према синдикатима. 
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Ђорђевић: Лако је рећи да минималац треба да буде 36.000 динара, 
питање је колико ће то коштати државу 
Аутор: Бета 

 
Идеја Владе Србије је да минимална цена рада за следећу годину буде већа од реалног раста 

БДП и раста цена, али да при томе треба имати у виду и колико би то могло да кошта државу и 

послодавце, изјавио је министар за рад Зоран Ђорђевић.  

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјала питања је, после седнице Социјално-

економског савета (СЕС), рекао да Влада не може да гарантује у ком ће року "минималац" 

достићи вредност минималне корпе намирница. 

"Мислим да има простора да се постигне компромис око висине минималне цене рада између 

синдиката, Владе Србије и послодаваца", рекао је Ђорђевић, али није желео да говори о 

конкретном износу. 

Додао је да "све зависи од резултата које постигне привреда, али да ће јој замајац дати улагања у 

инфраструктуру". 

"Лако је рећи да минимална цена рада треба да буде 36.000 37.000 динара, али треба видети 

колико то кошта државу и да ли би привреда дугорочно због тога имала проблеме", рекао је 

Ђорђевић. "Мислим да би за две године минимална цена рада могла да достигне вредност 

минималне корпе намирница, али не постоје гаранције имајући у виду неизвесности у 

кретање светске економије", закључио је Ђорђевић.  

Преговори око минималца наставиће се у петак.  

Подсетимо, тренутни минималац је 27.000 динара, док је минимална потрошачка корпа око 

37.000 динара. 

 

 

 


