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NOVI MINIMALAC Odbrojavanje je počelo, u igri tri predloga - 34.000 
dinara, 35.000 i treći koji radnici najviše zagovaraju 

 S. L. 

Svega 15 odsto poslodavaca je za podizanje minimalaca koji trenutno iznosi 30.300 dinara. Sindikati 
bi, s druge strane, pristali i na povećanje od 4.000 dinara, a Vladi kažu da se traže kompromis i da će 
preseći do kraja tekuće nedelje. 

Predstavnici sindikata, poslodavaca i Vlade Srbije počeli su pregovore o minimalnoj ceni rada za 2021. 
godinu, a završni razgovori zakazani su za 14. septembar. 

Predlog sindikata je da se minimalna zarada sa 30.000 poveća na 37.500 dinara, odnosno da 
minimalna cena rada po satu poraste sa 172,5 na skoro 217 dinara. 

Zoran MIhajlović, sekretar SSSS kaže da je toliko povećanje dogovoreno prethodnih godina, ali da su 
sindikati svesni trenutnih okolnosti i da imaju još dve opcije. 

"Jedna je da novi minimalac bude 35.000 dinara, a treći predlog ispod koga ne bismo išli je povećanje 
minimalca za oko 4.000 dinara", rekao nam je Mihajlović. 

U Uniji poslodavaca Srbije, kako kaže Nebojša Atanacković, ne beže od povećanja minimalne zarade, 
ali u tom slučaju očekuju da država napravi neke ustupke za privredu. 

„Sindikati su predložili da se cena poveća i mi ne bežimo od toga, ali u slučaju da prihvatimo 
povećanje, onda očekujemo kompenzaciju, da li je to u vidu smanjenja poreza ili toga da se PDV plaća 
po realizaciji, a ne unapred“, napominje Atanacković. 

Inače, istraživanje Unije polodavaca Srbije pokazalo je da 85 odsto poslodavaca smatra da nije 
momenat za povećanje minimalca. 

Poslodavci gledaju šta je za njih realno 

S druge strane, ministar finansija SIniša Mali izjavio je će Vlada do petka naći 
kompromis i izaći sa predlogom za minimalnu platu za narednu godinu. 

Mali je istakao da je povećanje minimalca pitanje kompromisa, jer, navodi, sindikati traže veće 
povećanje minimalne zarade, a s druge strane poslodavci gledaju šta je za njih realno. 

"Pogotovo sada, imajući u vidu da smo mi danas u jednoj velikoj ekonomskoj krizi, ne samo Srbija, 
već cela ekonomija globalno. Zbog toga moramo biti oprezni i pametni. Radimo analize, Vlada Srbije 
će do kraja naredne nedelje izaći sa predlogom minimalne zarade, pa ćemo na kraju sesti i sa 
poslodavcima i sindikatima da nađemo kompromis", rekao je Mali. 

https://www.blic.rs/autori/s-l
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Стопа незапослености у Србији испод 10 одсто 

Србија је данас на историјском минимуму када се говори о стопи незапослености, испод 10 
одсто, каже министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић. 

Наводи у том контексту да је у мају ове године регистровано 7000 више запослених лица него у 
истом периоду претходне године, да је минимална цена рада данас дупло већа у односу на 
2008, курс непромењен од 2012, а инфлација на нивоу најразвијенијих земаља, преноси Танјуг. 

„У првој половини текуће године Србије ће по привредном расту бити прва или друга у Европи, 
а према извештају Еуростата, најбоља је по стопи економског раста у првом кварталу 2020. 
године”, навео је члан Председништва СНС Зоран Ђорђевић одговарајући главном уреднику 
НИН-а Милану Ћулибрку. 

Ђорђевић је казао да је добро да су неки коначно схватили и да то јавно данас признају у 
каквом је тешком стању била Србија, када су Борис Тадић и Драган Ђилас „бринули” о њој и 
када су узимали кредите да би пензионерима подизали пензије, када је курс растао и мењао се 
свакога дана, што је по свим правилима недопустиво и са таквом политиком земљу довели 
пред банкрот. „Потпуно апсурдно је то стање поредити са данашњом ситуацијом у којој се 
пензије и плате повећавају на основу реалних прихода. Како је најавио и председник Вучић, 
пензионери могу да рачунају не само на сигурне и редовне пензије већ и на њихово повећање, 
које неће бити безначајно. Влада Србије неће одустати ни од циља који смо представили у 
програму Србија 2020-2025, а то је да ће просечна плата бити 900 евра, а пензија 440. Места за 
деструктивну економску политику Драгана Ђиласа која би разорила Србију и која би само 
њему напунила џепове нема места”, навео је министар. 

Главни уредник НИН-а Милан Ћулибрк данас је гостујући на Н1 критиковао оптимизам владе 
сматрајући да нема покриће и изразио је забринутост због оног што нас чека на јесен, по 
окончању владине помоћи приватном сектору, који је,како је рекао, најугроженији у ситуацији 
пандемије. 

 

Ђорђевић: Србија на историјском минимуму по стопи незапослености 

Извор: Tanjug 
     

БЕОГРАД: Србија је данас на историјском минимуму када се говори о стопи незапослености, 
испод 10 одсто, каже министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран 
Ђорђевић. 

 

http://www.politika.rs/
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Наводи у том контексту да је у мају ове године регистровано 7000 више запослених лица него у 
истом периоду претходне године, да је минимална цена рада данас дупло већа у односу на 
2008, курс непромењен од 2012, а инфлација на нивоу најразвијенијих земаља. 

"У првој половини текуће године Србије ће по привредном расту бити прва или друга у Европи, 
а према извештају Еуростата, најбоља је по стопи економског раста у првом кварталу 2020. 
године", навео је члан Председништва СНС Зоран Ђорђевић одговарајући главном уреднику 
НИН-а Милану Ћулибрку. 

Ђорђевић је казао да је добро да су неки коначно схватили и да то јавно данас признају у 
каквом је тешком стању била Србија, када су Борис Тадић и Драган Ђилас "бринули" о њој и 
када су узимали кредите да би пензинерима подизали пензије, када је курс растао и мењао се 
свакога дана, што је по свим правилима недопустиво и са таквом политиком земљу довели 
пред банкрот. "Потпуно апсурдно је то стање поредити са данашњом ситуацијом у којој се 
пензије и плате повећавају на основу реалних прихода. Како је најавио и председник Вучић, 
пензинери могу да рачунају не само на сигурне и редовне пензије већ и на њихово повећање, 
које неће бити безначајно. Влада Србије неће одустати ни од циља који смо представили у 
програму Србија 2020-2025, а то је да ће просечна плата бити 900 евра, а пензија 440. Места за 
деструктивну економску политику Драгана Ђиласа која би разорила Србију и која би само 
њему напунила џепове нема места", навео је министар. 

Главни уредник НИН-а Милан Ћулибрк данас је гостујући на Н1 критиковао оптимизам владе 
сматрајући да нема покриће и изразио је забринутост због оног што нас чека на јесен, по 
окончању владине помоћи приватном сектору, који је, како је рекао, најугроженији у ситуацији 
пандемије. 

Председник најавио повећање пензија и минималне зараде 

Извор: Tanjug 
     

БЕОГРАД: Председник Александар Вучић поручио је пензионерима да буду спокојни, јер 
пензије не само да ће бити сигурне и редовне, већ и повећане, и то, како је истакао за Пинк, не 
безначајно веће. 

 
Такође, најавио је да ће држава тражити да се увећа минимална зарада у 2021. години и да ће 
помоћи послодавцима кроз увећање неопорезивог дела основице, како не би почели да 
отпуштају раднике. 

Верујем да ће сви бити задовољни, додао је Вучић. 

Указао је да је Србија у другом кварталу спустила незапосленост на испод 7,5 одсто, што је 
историјски минимум, на нивоу најразвијенијих земаља. 

Каже да ће то бити званично саопштено у понедељак и да је по томе Србија први пут, и то у 
доба короне, изнад просека европских земаља и на нивоу оних најразвијенијих по том питању. 
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Никад мање незапослених нисмо имали у историји Србије, не од деведесете прошлог века, већ 
од 1878. године, рекао је Вучић, напоменувши да тада није постојала Евростат методологија. 

Објашњава да се то догодило зато што су мере државе биле циљане и паметно осмишљене и 
направиле изузетан ефекат, како каже ММФ. 

”Рекли смо људима да ће добити новац ако пријаве своје раднике и не отпусте више од 10 одсто 
запослених и почели су да пријављују своје раднике и они који то пре нису радили". 

Наглашава по питању пензија да пензионери могу да буду сигурни да ће пензије буду редовне и 
подсетио да је усвојен швајцарски модерл увећања пензија на основу којег ће и бити увећане 
пензије. 

Надам се да ће држава моћи да помогне послодавцима бар за две трећине повећања 
минималца, навео је Вучић додајући да држава, ипак, не може да удовољи "пустима сновима" 
појединих послодаваца. 

Подсетио је да је минималац пре седам година био 15.900 динара, а да је сада преко 30.000 
динара. 

Каже да Хрватска има 55.000 нових незапослених, као и да је пад БДП био већи у Србји 2008. и 
2010. него сада када је корона. 
Изразио је очекивање да ће ове године првиредни раст Србије бити око нуле. 

 

"Svega 15 odsto poslodavaca je za povećanje minimalca, uzrok je korona"  

Beograd -- Predstavnici sindikata, poslodavaca i Vlade Srbije počeli su pregovore o 
minimalnoj ceni rada za 2021. godinu, a završni razgovori zakazani su za 14. 
septembar. 

IZVOR: B92, TV PRVA NEDELJA  
 
Prva runda pregovora je završena - dogovor nije postignut. Kako će teći razgovori u naredne dve 
nedelje i šta bi bilo najbolje prihvatljivo rešenje? O ovome su za TV Prva govorili Ljiljana Pavlović iz 
Unije poslodavaca Srbije i Zoran Stojiljković, predsednik Ujedinjenog granskog sindikata 
Nezavisnost. 

Predlog sindikata je da se minimalna zarada sa 30.000 poveća na 37.500 dinara, odnosno da 
minimalna cena rada po satu poraste sa 172,5 na skoro 217 dinara. 

"To je poznata procedura utvrđivanja minimalne zarade koja nije naša specifičnost 
nego evropska praksa. Do nje se dolazi preko nekih šest indikatora - od kretanja 
društvenog proizvoda, inflacije, zaposlenosti, kretanja produktivnosti, do tog 
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socijalnog kriterijuma koji se bavi time da li je ta minimalna zarada dovoljna za 
pristojnu egzistenciju tročlane porodice ", rekao je Zoran Stojiljković. 

Dodao je da zatim pregovara o tim kriterijumima i pokušava da dođe do kompromisa između 
socijalnih partnera, poslodavaca i reprezentativnih sindikata, a vlada posreduje. 

Ljiljana Pavlović naglasila je da Unija poslodavaca uobičajeno u ovo vreme organizuje šire 
konsultacije sa privrednicima i da uzimaju u obzir da uključe dijalog poslodavce iz različitih regiona i 
iz različitih preduzeća, kako bi videli kakvo je njihovo mišljenje po pitanju rasta minimalne cene rada. 

"Ova godina je donela to da svega 15 odsto poslodavaca jeste za rast minimalne cene rada. Uobičajeno, 
prethodnih godina, to je bilo na granici od oko 50 odsto", rekla je ona. 

Pavlović je dodala i da je to direktno u vezi sa koronavirusom, odnosno padom prometa i krizom, a da 
zbog toga poslodavci nisu u mogućnosti da isplaćuju veću minimalnu cenu rada. 

 

 


