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Почели преговори око минималца 
Ј. Ж. С.  
 

Министри Зоран Ђорђевић и Синиша Мали, започели разговор о минималној 
цени рада 
ЗАПОЧЕЛИ смо разговор о минималној цени рада. Трудићемо се да утврђени износ буде 
компромисно решење добијено на основу преговора све три стране - државе, послодаваца и 
радника - рекао је Зоран Ђорђевић, министар за рад, после састанка са министром финансија 
Синишом Малим, а уочи почетка преговора са представницима синдиката и послодаваца о 
повећању минималне цене рада. 
 
- Само у последње две године минимална цена рада је повећана за 18,6 одсто, а са значајнијим 
повећањем ћемо наставити и даље - истакао је Синиша Мали, министар финансија. - Са друге 
стране, желимо да уведемо још олакшица за привреду, како би то повећање било на здравим 
основама. С обзиром на то да нас ускоро очекује и повећање плата и пензија, то ће све утицати 
на бољи животни стандард грађана Србије, што је и основни циљ Владе. 
Он је нагласио да очекује да ће висина просечне плате већ у децембру достићи 500 евра. У 
наредних десет дана министар Ђорђевић ће одржати појединачне састанке са послодавцима и 
представницима синдиката како би чуо њихове ставове, након чега ће почети формални 
преговори о минималној цени рада. 
Циљ Владе, по мишљењу министра финансија је, да се побољша квалитет живота грађана у 
земљи и да је у том смислу интерес државе да настави са повећањем минималне цене рада. 
 

На продају више од 20 фирми, међу њима и некадашњи зрењанински гигант 
Танјуг  
 

Од двадесетак предузећа која ће се овог месеца наћи на јавном надметању, за које 
је Агенција за лиценцирање стечајних управника објавила јавне позиве, седам је 
из Војводине 
Од двадесетак предузећа која ће се овог месеца наћи на јавном надметању, за које је Агенција за 
лиценцирање стечајних управника објавила јавне позиве, седам је из Војводине, а међу њима је 
поновни покушај продаје чувене фабрике лекова "Југоремедија" из Зрењанина. 
 
 
Продаја Фабрике лекова "Југоремедија" заказана је за петак, а почетна цена је 800.000.000 
динара. 
 
Нуди се цео индустријски комплекс "Југоремедије" на чак 73.586 квадратних метара, као и 
зелена површина, платои и саобраћајнице на бруто површини од 56.305 квадрата. 
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Уз индустријски комплекс, у почетну цену су урачунати и стан од 16 квадрата, 24 жигова, 28 
моторних возила и инвентар и залихе те фабрике лекова, пише новосадски Дневник. 
 
Дан раније, у четвртак, 8. августа, на јавном надметању наћи ће се имовина ДП "Промет" из 
Вршца. 
 
У првој целини је локал у Вршцу, површине 78 квадратних метара, са почетном ценом од 
5.617.295 динара. 
 
У другој целини су локал у Јасенову, а реч је о четири просторије трговине, површине 170 
квадрата и покретна имовина, у којој је опрема за продавнице. 
 
Почетна цена за ту целину је 856.948,50 динара. 
 
Производна хала ДП "Нова дом столарија" из Дебељаче наћи ће се такође на јавном 
надематању, 16. августа у Агенцији за лиценцирање стечајних управника у Београду. 
 
Продаје се објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира површине 
4.860 квадрата, а почетна цена је 35.854.680 динара. 
 
На јавном надметању до краја месеца биће и имовина предузећа "Мерит систем" из Суботице, 
"Магиц боџ мултимедиа" из Новог Сада и непокретна имовина ДД "Трговинско Банат" из 
Зрењанина. 
 

Тривић: Послодавци исплаћују плате у складу с тим колико имају пара 
 
Саша Тривић, члан Уније удружења послодаваца Републике Српске, сматра да Влада 
Републике Српске никада неће без сагласности свих социјалних партнера повећати минималну 
плату. 
– Изјава председнице Савеза синдиката РС да очекује од премијера да одмах законом повећа 
најнижу плату за 100 марака је у тону како послодавци имају паре, али неће да дају радницима. 
То је демагогија. Таквом административном мером се могу угрозити одређена радна места у 
привреди. Рецимо, морају се повећати плате онима који имају 500 на 600 КМ и онда 
послодавац нема пара да повећа плате онима који имају 600 КМ. Шта смо онда добили – пита 
Тривић. 
Он тврди да послодавци, који послују законито, исплаћују плате радницима у складу с тим 
колико имају пара. 
– Адиминистративне мере биле би катастрофалне и не верујем да ће се Влада одлучити на то – 
сматра Тривић. 
Ранка Мишић, председница Савеза синдиката РС, оценила је за Српскаинфо да су синдикалци 
изјаву премијера како радници не могу да живе од 500 или 600 КМ схватили као прихватање 
захтева за хитно повећање најниже плате у РС. 
Савез синдиката тражи да од септембра најнижа плата буде 550 КМ, а од јануара наредне 
године 600 КМ. Тренутна најнижа плата је 450 КМ. 
 
 
 
 

https://srpskainfo.com/sasa-trivic-za-srpskainfo-poslodavci-isplacuju-plate-radnicima-u-skladu-s-tim-koliko-imaju-para/
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Пашалић: Не можемо контролисати послодавце, али можемо пореску 
управу и инспекцију рада 
Пише: Бета 

 
 
Заштитник грађана Зоран Пашалић казао је да не може контролисати послодавце 
због неплаћања доприноса и социјалног осигурања, али да може да контролише 
оне који треба да контролишу послодавца – пореску управу или инспекцију рада. 
     
Зоран Пашалић Фото: Медија центар 
Пашалић је за Радио-телевизију Србије (РТС) казао да се 50 одсто броја притужби из области 
рада односи на неплаћање доприноса и социјалног осигурања. 
„Заштитник градјана треба да види да ли је заказао неко из институција система“, казао је 
Пашалић. 
Он је навео да је у прекшајним судовима 9.000 поступака по пријави инспекције рада. 
 

Антић: Држава чини напоре да унапреди рударски посао 
Пише: Бета 

 
 
Министар рударства и енергетике Александар Антић изјавио је данас да држава 
улаже велике напоре да унапреди рударски посао у Србији, пре свега ослањајући 
се на нове технологије, како би рад рудара био сигурнији и квалитетнији. 
     
 „Ја верујем да рударство у Србији има будућност. Рударски сектор је један од сектора који има 
најдинамичнији развој са учешћем од око два одсто у БДП-у, а у наредном периоду очекујем, 
након заокруживања инвестиционих пројеката, да рударство у Србији изађе на око пет одсто у 
БДП-у“, рекао је Антић на обележавању Дана рудара у Јавном предузећу за подземну 
експлоатацију угља „Ресавица“. 
Антић је истакао да су кинеске инвестиције у Бору већ почеле да дају резултате. 
„Ове године до данас имамо раст производње угља од четири одсто у односу на претходну 
годину. Само у руднику Колубара ове године је произведено милион тона угља више претходне 
године“, казао је Антић. 
Додао је да је велика пажња усмерена и на Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља 
„Ресавица“. 
„Рудници ове компаније се налазе у неразвијеним општинама и рудници су окосница тих 
општина. Због тога кроз планове консолидације чинимо напоре да ово предузеће сачувамо“, 
рекао је Антић. 
Ове године ће Ресавица набавити два комбајна за израду јамских просторија, што не памте ни 
најстарији радници. 
То ће повећати производњу за око 10 одсто, а побољшаће се и безбедност на раду. 
„Планирамо да набавимо нову опрему од чешких производјача на основу медјудржавног 
споразума са Владом Чешке, за руднике Рембас, Соко и Штаваљ, у вредности око 10 милиона 
евра“, рекао је Антић. 
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Министар рударства је казао да се нада да ће се наћи решење за повезивање радног стажа у 
компанији из 2011. године и дела 2012. године. 
У Ресавици тренутно ради 3.710 радника, у току је реализација социјалног програма након чега 
ни требало да остане око 3.500 радника. 
Просечне плате запослених у Ресавици су око 50.000 динара, док рудари имају и веће зараде. 
 

Прекинут штрајк глађу у крагујевачком водоводу, генерални штрајк 
замрзнут после договора 
Пише: Бета 

 
 
Група од 12 радника Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ из 
Крагујевца прекинула је данас поподне штрајк глађу, док је генерални штрајк 
„замрзнут“ пошто је постигнут договор синдикалаца са челницима тог града у вези 
са захтевима штрајкача. 
 
     
Председник Штрајкачког одбора Бранко Петрашиновић је рекао агенцији Бета да су 
представници три синдиката постигли договор са градоначелником Крагујевца, његовим 
сарадницима и директором ЈКП „Водовод и канализација“ у вези са испуњењем штрајкачких 
захтева. 
У закључку који су заједнички потписали је договорено да одмах отпочне процес преговарања 
за потписивање Колективног уговора са послодавцем и да је крајњи рок за потписивање тог 
уговора 25. август. 
Петрашиновић је рекао да постоји „чврста воља“ оснивача и руководства да се превазиђе и 
проблем ниских зарада, што је био други захтев штрајкача. 
„Уз констатацију да је материјални положај запослених у Водоводу тежак и да су зараде 
најниже у комуналном сектору, договорено је да се нађе решење и проблем превазиђе кроз 
финансијску помоћ наредних месеци“, рекао је Петрашиновић. 
Он је додао да се радници сутра враћају на своја радна места и настављају са редовним радом. 
Додао је да се, међутим, штрајк не прекида већ се „замрзава“ и да ће Штрајкачки одбор помно 
да прати реализацију договореног на данашњем састанку представника три синдиката са 
челницима града Крагујевца. 
Генерални штрајк радника ЈКП „Водовод и канализација“ из Крагујевца отпочео је 29. јула. 
Мали и Ђорђевић о минималцу: Преговараће држава, послодавци и радници 
Министар финансија Синиша Мали и министар за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања Зоран Ђорђевић одржали су данас консултативни састанак уочи 
почетка преговора са представницима синдиката и послодаваца о повећању 
минималне цене рада. 
Како се наводи у саопштењу, министар финансија истакао је да је циљ Владе Србије да се 
побољша квалитет живота грађана у земљи, те да је у том смислу интерес државе да настави са 
повећањем минималне цене рада, саопштило је Министарство финансија. 
“Само у последње две године минимална цена рада је повећана за 18,6 одсто, а са значајнијим 
повећањем ћемо наставити и даље. Са друге стране, желимо да уведемо још олакшица за 
привреду, како би то повећање било на здравим основама. С обзиром на то да нас ускоро 
очекује и повећање плата и пензија, то ће све утицати на бољи животни стандард грађана 
Србије, што је и основни циљ Владе. Очекујемо да ће висина просечне плате већ у децембру 
достићи 500 евра, баш као што је најавио и председник Александар Вучић. Управо то је 
резултат реформи које смо започели пре неколико година”, рекао је Мали. 
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Како се додаје у саопштењу, Ђорђевић је истакао да ће држава настојати да на преговорима 
пронађе компромисно решење између све три заинтересоване стране. 
“Министар Мали  ме је упознао са свим параметрима који утичу на висину минималне цене 
рада, а који су превасходно везани за економску ситуацију у земљи. Наш председник 
Александар Вучић дао нам је јасну смерницу када је у питању повећање минималне цене рада. 
Трудићемо се да утврђена минимална цена рада буде компромисно решење добијено на основу 
преговора све три стране, државе, послодаваца и радника”, рекао је Ђорђевић. 
У наредних десет дана министар рада ће одржати појединачне састанке са послодавцима и 
представницима синдиката како би чуо њихове ставове, након чега ће почети формални 
преговори о минималној  цени рада. 
 
 
 

 
 

Тек сваки трећи радник наплати повреде на раду 
     
По подацима синдиката, радници који су претрпели штету или повреду на радном месту тешко 
долазе до осигурања, односно до наплате штете коју су претрпели. 
 
У последњих 15 година свега 30 одсто радника је успело да наплати штету која им је причињена 
на раду. 
Када буде усвојен закон о осигурању радника у случају повреде на 
раду, чији је нацрт израдило Министарство за рад, запошљавање, борчка и социјална питања, 
радници који доживе повреду на раду више се неће повлачити по судовима да би наплатили 
штету, већ ће новац добијати одмах. 
Зоран Михајловић из Савеза самосталних синдиката Србије оценио је да ситуација у којој ће 
послодавци морати да осигурају све раднике код осигуравајућих кућа које би им одмах 
исплатиле накнаду представља помак и нешто што би могло смањити лошу статистику из 
протеклих 15 година. По његовом мишљењу, управо део с осигуравајућим кућама је споран. 
Динар уложен у превенцију враћа 16 пута више 
– Ми смо више за то да се формира један посебан фонд у који би послодавци уплаћивали новац 
за сврху осигурања од последица несрећних случајева – навео је Михајловић. – То би било 
много боље контролисана средства, ту радници, или њихове породице, не би имали проблем да 
наплате штету. 
Унија послодаваца Србије је члан Радне групе за израду нацрта тог закона, који би требало да 
буде усвојен током јесени. УПС прихвата обавезно осигурање од повреда на раду ради накнаде 
штете, али сматра да тим законским актом треба предвидити и уредити све случајеве који се 
могу јавити у пракси, да се јасно утврде обим осигурања, висина стопе, трошкови, као и да 
привредници добију јасну слику о финансијским обавезама и ефектима тог закона. 

 
Боље за све 
И синдикати и послодавци и законодавци слажу се у једном: да ће успостављање ефикасног 
система осигурања од повреда на раду и професионалних болести ради накнаде штете и 
ослобађање привреде од дугих судских поступака , сигурно допринети бољем функционисању 
тржишта рада и побољшању квалитета људског капитала. 
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Привреди, већ оптерећеној бројним давањима, сигурно није потребно ново фискално 
оптерећење. Због тога ће од велике важности бити начин на који ће се осигурање реализовати 
– да ли ће послодавци осигуравати своје раднике код осигуравајућих кућа или ће се формирати 
посебан фонд у који би послодавци уплаћивали новац у сврху осигурања од последица 
несрећних случајева, оценила је Унија послодаваца Србије. 
Послодавци указују и на то да велику пажњу треба посветити превенцији јер је познато да се 
један динар уложен у превенцију враћа 16 пута више. Послодавци, оцењују у УПС-у, који 
велику пажњу посвећују превенцији и спровођењу мера за безбедан и здрав рад, треба да буду 
истакнути и стимулисани да би њихов начин пословања био пример осталима. Иначе, по 
подацима Упаве Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за 
безбедност и здравље на раду, само током прошле године забележено је 779 тешких повреда на 
раду и 53 смртне повреде. Годишње се у просеку догоди око 800 тешких повреда. 
Љ. Малешевић 
 

Плате у Србији у просеку дупло веће него пензије 
     
По подацима Републичког завода за статистику, крајем јуна ове године било је 2.161.533 
запослена, а по подацима Фонда ПИО, крајем маја било је 1.707.527 пензионера. 
Разлика је тек 454.006 лица у корист запослених. Али, док број запослених расте, број 
пензионера опада: по лањским подацима Фонда ПИО, за годину је смањен за 5.283, а од 
почетка ове године до маја тренд смањења броја пензионисаних је настављен – мање их је за 
7.625. 
Током прошле године, запослених који више нису на плати било је 2.327 мање у односу на 
годину раније, те 7.391 пољопривредни пензионер. Само је повећан број самосталаца – за 5.435. 
Тако је лане 1,3 радник издвајао доприносе за једног пензионера, што је и даље неповољан 
однос за одрживост система. Јесте боље него претходне године, али је још увек далеко од 
повољног, па се дотирање из буyета за редовну исплату пензија мора наставити и наредних 
година. 
Недавно је ММФ израчунао да ће Бугарска, Летонија, Пољска и Украјина наредне три деценије 
имати највећи пад радне снаге – више од 30 одсто, а Србија и Словачка „тек” 20 процената. За 
потенцијално ублажавање проблема предложено је и подизање старосне границе за 
пензионисање, тј. стимулисање пензионера за улазак на тржиште рада. По незваничним 
проценама, и сад око 35.000 пензионера ради додатне послове јер не могу да живе од прихода, 
а мало ко због додатног рада плаћа доприносе и тражи прерачун пензије на основу 
новооствареног стажа. 
Професор београдског Економског факултета Љубодраг Савић сматра да је старосна граница за 
пензионисање већ сад у Србији „затегнута” до крајњих граница јер је становништво све старије, 
а стопа незапослености младих већа него у многим државама ЕУ. 
– Радници већ раде све дуже, а стопа незапослености младих је међу највећима у Европи и не 
смемо дозволити да седе главе раде дуже од 65 година, а млади седе беспослени – рекао је 
Савић за „Дневник”. – Па, део наших пензионера због малих пензија и данас мора да ради под 
старе дане. И наш закон о раду не брани здравим и виталним да раде и после 65. односно 
пензионисања. Чак се то стимулише у просвети или медицини. 
Синдикати пак сматрају да је идеја ММФ-а о подизању старосне границе за пензионере 
неприхватљива за наше услове, поготово што део њих може и сада – у договору с послодавцем 
– да ради и кад напуни 65 година. Тако председница Асоцијације слободних и независних 
синдиката Ранка Савић оцењује да пензионери не могу „спасавати” недостатак радне снаге у 
Србији јер то не би било ни социјално оправдано нити хумано. 
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– То може само ММФ да предложи јер њих занима само стање буyета, а никад социјални 
проблем – оценила је Ранка Савић. – Ангажман старијих због одласка радне снаге је 
неприхватљив, али бисмо апеловали на власт да повећава приход запослених. 
Већ и ове године радници раде три-четири године дуже него они пензионисани пре деценије: 
мушкарци могу у пензију са 65 година живота и најмање 15 пензијског стажа, док се женама 
граница, која је ове године 62 и по године живота, наредне повећава шест месеци. Граница за 
пензионисање жена ће у наредном периоду бити померана за три до шест месеци да би оне у 
Србији 2032. стицале право на пуну старосну пензију са 65 година и најмање 15 година 
пензијског стажа. Дакле, тад ће се жене по старости од 65 година бити изједначене с 
мушкарцима јер им се граница за пензионисање неће померати. 
Стручњаци тврде да је једини начин да се пензиони систем одржава повећање броја 
запослених, истичући да тешкоће око финансирања редовне исплате државних пензија не муче 
само Србију већ и готово све европске државе. Неке од њих су већ повећале године за одлазак у 
пензију на 67 – али углавном оне које имају малу стопу незапослености, док оне које муку муче 
с високим стопама оних који траже посао не иду на ту меру управо због тога да би се на 
тржиште рада увела млађа радна снага.  
Недавно је Румунија као једну од мера побољшања пензионог система увела већу помоћ 
младих старима, односно да млађа радна снага издваја више за старе. Питање је како ће то 
функционисати у пракси јер је и у тој држави стопа незапослености младих велика па је мали 
број оних који би имали обавезу да издвајају више новца за пензионере. 
Др Горан Николић с Института за европске студије сматра да, док је стопа незапослености 
велика – истина, из године у годину у Србији мања, али још увек висока – нема потпуне 
стабилности пензионог система. 
– Неминовно је да ће се дугорочно однос пензија и плата смањивати – оценио је Николић. – 
Треба очекивати, мада још увек није тако у развијенијим околним земљама, долазак радне 
снаге из емиграције, посебно Африке. Као што се већ дешава у Словенији и Хрватској. То је 
једно од решења. Ти људи ће радити послове који су тражени, а слично се десило у Западној 
Европи у прошлом веку, али се то не може очекивати у наредних десетак година. 
Иначе, у мају ове године просечна пензија у Србији била је упола мања од просечне нето зараде 
запослених. Наиме, по статистици, просечна мајска нето плата била је 55.380 динара, а 
просечна мајска пензија 26.359. Међутим, пољопривредна, коју прима 174.638 пензионера и у 
просеку је тек 11.252 динара, пет пута је мања од просечне плате. 
Љубинка Малешевић 
 

РТБ Бор: Бољи резултати и већа брига о рударима 
Извор: Танјуг 
     
БОР: Централна свечаност обележавања Дана рудара, 6. августа одржана је у Бору, где је 
министар рударства и енергетике Александар Антић пожелео рударима да раде безбедно и 
оценио да се у Србији услови рада и стандарда за рударе стално побољшавају.  
 
У Србији је 220 експлоатационих поља и 140 истражних поља и више од 22. 000 рудара рекао је 
министар и додао да се учешће ове гране повећало и сада износи преко два посто иначе 
повећаног БДП-а Србије.  
Он је оценио да је 2019. година успешна у свим рударских гранама и додао да је производња 
угља у Србији већа 4 одсто него прошле године.  
Антић је оценио да компанија Србија Зиђин копер има јако добре резултате и да су испуњења 
сва очекивања из времена када када је кинеска компанија преузела РТБ Бор додавши да ће 
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производња катодног бакра ове године бити већа за 26 посто у односу на прошлогодишњи 
резултат.  
Изразио је очекивање да ће рудник Чукару Пеки са експлоатацијом почети 2021 или 2022. 
године, као и да ће компанија 
Рио Тинто убрзати с почетком експлоатације јадарита у Западној Србији.  
Старији потпредседник Зиђин групе и председник Надзорног одбора Зиђина у Србији Џорџ 
Фанг истакао је сјајну стогодишњу традицију рударства у Бору и нагласио да ће Срби и Кинези 
заједнички из величанствене историје изградити савршену будућност.  
Напомињући да је и сам инжењер флотације и да је у ствари рудар Фанг се захвалио рударима а 
посебно њиховим породицама на уложеном труду и постигнутим резултатима уз очекивање уз 
убеђење да ће за годину дана резултати бити још бољи.  
Генерални директор Зђин Србија Лонг Ји изразио је уверење да ће сарадња два народа у 
компанији бити узор за челично пријатељство.  
Он је истакао да је у овој години компанија примила 280 нових радника и најавио да ће бити 
нових радних места за подмладак, а за другу половину ове године најавио је повећање 
количине прераде и још боље пословне резултате компаније.  
Ји је најавио и да ће ускоро бити завршени пројекти на основу чије имплементације ће бити 
смањења количина сумпора као и да се заједно са председвницима градске власти компанија 
брине о плавом небу изнад Бора. 
Како се чуло, у Зиђин Србија сада ради око 5.100 запослених, а традиционалне награде 
"Инжењер Шистек" за изузетан допринос овој фирми додељене су Саши Перишићу, Арси 
Кљајевићу, Бојану Максимовићу и Небојши Стојановићу. 
Захваљујући на признањима, Перишић је истакао да су иако их добијају појединци оне увек за 
напоре и успехе група радника и сарадника.  
 

Пашалић: Случај породиље која је плаћала послодавцу није једини 
Извор: Танјуг 
     
БЕОГРАД: Заштитник грађана Зоран Пашалић изјавио је данас да случај Снежане Пешовић, 
породиље која је послодавцу уплаћивала новац за доприносе није јединствен, као и да та 
служба када сазна за такав случај покреће поступак. 
 
"Не можемо да контролишемо послодавца али можемо да конторлишемо оне који би требало 
да контролишу послодавца, а то су инспекција рада и пореска управа", рекао је Пашалић за 
РТС. 
Он је истакао да је посао институције Зашитника грађана да утврди да ли је неко у систему 
институција заказао. 
"Док то не проверимо, не можемо да тврдимо ништа. Ми ћемо свакако све проверити у 
поступку и изаћи у јавност са свиме што смо утврдили", рекао је Пашалић. 
Према његовим речима, у закону постоји опис ситуације као у поменутом случају где је 
запрећена новчана казна и казна од две године затвора, као и да је по основу те ситуације 
поднета прекршајна пријава. 
Међутим, каже он, казна која се изриче није главни мотив, већ заштита оног права које је 
гарантовано Уставом. 
Пашалић је рекао да је суштина у две битне ствари - прва је да је потребно да постоји извесност 
кажњавања да нико не би калкулисао и правио финансијске конструкције о томе шта му се 
исплати, а друга је да већина правних субјеката који свесно крше закон чине то са идејом да 
угасе фирму.  
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На тај начин су радници који су радили у тим предузећима практично онемогућени да остваре 
своја права, закључује Пашалић. 
 

 
 

Пашалић: Не можемо контролисати послодавце, али можемо 
инспекцију 
 
 
АУТОР:Бета 
Заштитник грађана Зоран Пашалић казао је да не може контролисати послодавце 
због неплаћања доприноса и социјалног осигурања, али да може да контролише 
оне који треба да контролишу послодавца - пореску управу или инспекцију рада. 
 
 
Пашалић је за Радио-телевизију Србије (РТС) казао да се 50 одсто броја притужби из области 
рада односи на неплаћање доприноса и социјалног осигурања.   
"Заштитник грађана треба да види да ли је заказао неко из институција система", казао је 
Пашалић.   
Он је навео да је у прекшајним судовима 9.000 поступака по пријави инспекције рада. 
 
 

Мали и Ђорђевић разговарали о повећању минималне цене рада 
 
 
АУТОР:Бета 
 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић и 
министар финансија Синиша Мали одржали су консултативни састанак уочи 
почетка преговора са представницима синдиката и послодаваца о повећању 
минималне цене рада. 
"Започели смо разговор о минималној цени рада. Министар Мали ме је упознао са свим 
параметрима који утичу на висину минималне цене рада, а који су превасходно везани за 
економску ситуацију у земљи. Наш председник Александар Вучић дао нам је јасну смерницу 
када је у питању повећање минималне цене рада. Трудићемо се да утврђена минимална цена 
рада буде компромисно решење добијено на основу преговора све три стране, државе, 
послодаваца и радника", рекао је Ђорђевић, саопштио је његов кабинет.  
 
Како је наведено, Мали је истакао да је циљ Владе Србије да се побољша квалитет живота 
грађана, те да је у том смислу интерес државе да настави са повећањем минималне цене рада.  
"Само у последње две године минимална цена рада је повећана за 18,6 одсто, а са значајнијим 
повећањем ћемо наставити и даље. Са друге стране, желимо да уведемо још олакшица за 
привреду, како би то повећање било на здравим основама", казао је он.  
Додао је ће ускоро бити повећане плате у јавном сектору и пензије.  

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/Vesti/a505530/Poslodavac-prijavio-trudnicu-pod-uslovom-da-mu-ona-uplacuje-doprinose.html
http://rs.n1info.com/Vesti/a505530/Poslodavac-prijavio-trudnicu-pod-uslovom-da-mu-ona-uplacuje-doprinose.html
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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"Очекујемо да ће просечна плата већ у децембру достићи 500 евра, што је резултат реформи 
које смо започели пре неколико година", рекао је Мали.  
Најављено је да ће у наредних десетак дана министар за рад одржати појединачне састанке са 
послодавцима и представницима синдиката како би чуо њихове ставове, после чега ће почети 
формални преговори о минималној цени рада. Садашња минимална цена рада коју прима око 
350.000 радника је нешто више од 27.000 динара, а очекује се да буде повећана на најмање 
30.000 динара. 
 
 


