
1 

 

          
 
14. септембар 2020. 
 

                                        

  

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

   ПРЕС КЛИПИНГ 

http://www.politika.rs/
http://adbox.inbox-online.com/bannerRedirect?bannerId=522&bannerZoneId=1202
http://www.pravda.rs/


2 

 

 
 
 

Potrošačka korpa i dalje daleko od radnika(str.3) 
 
NOVA MINIMALNA ZARADA 32.000 DINARA Danas i zvanično o 
minimalcu i platama 350.000 radnika u Srbiji(str.4) 
 
У Палати Србија седница СЕС-а о висини минималца у 2021. (str.5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 
Sindikati tražili povećanje od 7.000 dinara, Aleksandar Vučić najavio samo 2.000 

Potrošačka korpa i dalje daleko od radnika 
 
Na sastanku u ponedeljak ili najkasnije u utorak, kada je poslednji rok, socijalni 
partneri u državi trebalo bi da postignu konačan dogovor o minimalnoj ceni rada. 
 
Piše: Lj. Bukvić 

Iako se tačno ne zna šta će biti, posle gostovanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića na RTS-u u 
četvrtak uveče, pretpostavlja se u kom bi smeru ovaj razgovor mogao da se nastavi jer je on najavio 
mogućnost da visina minimalne zarade bude povećana za 2.000 dinara. 

Što je daleko od 37.500 dinara koje su tražili sindikati i što bi bilo izjednačavanje sa minimalnom 
potrošačkom korpom, a mnogo bliže zahtevima poslodavaca, koji su rekli da više od šest odsto ne bi 
smelo. 

„Minimalac je 2012. godine bio 15.600 dinara. Ako uspemo za još 2.000, a nadam se da hoćemo, to 
zaista nije malo, onda je to dvostruko više uvećanje za poslednjih osam godina“, rekao je Vučić za ovu 
televiziju. 

Dodao je da će iznos za koji će se povećati minimalac biti pokriven kroz neoporezovani deo dohotka. 

„Taj predlog od 2.000 deluje neprihvatljivo. Mi smo i ranije pričali da bi neka donja granica do koje 
smo spremni da idemo bila 35.000 dinara jer bi to mogla da bude cena rada na osnovu koje bi 
naredne godine za 2022. pokušali da sustignemo minimalnu potrošačku korpu“, napominje Duško 
Vuković, potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije. 

On za Danas kaže da sve ispod toga nije dovoljno za dostojanstven život radnika. 

„Priča se o tome da smo nerealni kada tražimo toliko, ali mi pričamo o minimalcu. Neka se ostale 
plate podignu za tri do četiri odsto, ali minimalac mora da bude veći, jer to nije ekonomska kategorija, 
već socijalna“, ističe Vuković. 

Predsednik UGS Nezavisnost Zoran Stojiljković kaže za naš list da oni uvažavaju tešku privrednu 
situaciju, ali napominje da država mora da nađe način kako da privredi pomogne selektivno i podseća 
da se socijalni partneri ne obaveštavaju, već da se sa njima pregovara. 

„Ukoliko želimo da priđemo minimalnoj potrošačkoj korpi onda bi to povećanje moralo da bude 
dvocifreno. Povećanje od 6,8 odsto je krajnje nedovoljno i jasno je da dogovora u SES-u neće biti. To 
znači, da će biti onako kako Vlada predloži“, ističe Stojiljković. 

On napominje da je to samo pokazatelj kakav socijalni dijalog u Srbiji imamo. 

„Ako vi date projekciju da će za pet godina prosečna plata biti 900 evra, da bi to bilo održivo mora 
kroz neku tendenciju razvoja da napravite da to bude realno. Kakvu sada mi garanciju imamo da će 
2025. zaista biti tako kako se najavljuje ako već sada ne uđemo u ozbiljan pregovarački proces. Ako 
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hoćete da vam sindikati i poslodavci u državi znače nešto, onda morate da im date mesto koje im 
pripada“, naglašava Zoran Stojiljković. 

S druge strane, u Uniji poslodavaca Srbije ovakav predlog vide kao prihvatljiv, ali ga uzimaju sa 
rezervom jer ne znaju da li će tako biti i ne mogu da predvide kakva će situacija sa pandemijom biti i 
kako će to uticati na privredu. 

„Mi smo u Uniji strahovali da ne bude 10 odsto, jer bi to u ovoj situaciji bilo zaista mnogo. Onda smo 
imali izjave ministra finansija o povećanju za četiri do šest odsto. Mislim da bi ovakvo povećanje od 
nekih sedam odsto bilo prihvatljivo, ali i dalje optimistično s obzirom na sve“, ističe Nebojša 
Atanacković iz Unije poslodavaca Srbije. 

Sve je na dugom štapu zbog pandemije, podseća on, tako da ne može da se predvidi ni nivo rasta koji 
ćemo imati, a sa kojim bi trebalo da se minimalna cena rada usklađuje. On se pribojava šta bi tek 
moglo da se desi u privredi i napominje da sada nije bilo velikih otpuštanja upravo zbog mera Vlade, 
kojima su privrednicima na neki način bile vezane ruke. 

„I ranijih godina, kada nismo uspeli da se složimo oko minimalca država je bila ta koja je donosila 
odluke. Do sada je uvek bilo kako je predsednik rekao“, napominje Atanacković, podsećajući da je 
prošle godine minimalna cena rada povećana za 11 odsto. 

Manje od trećine 

Predlog sindikata, što je rečeno krajem avgusta na prvom sastanku SES-a ovim povodom, jeste da se 
minimalac sa 30.022 dinara poveća na 37.500 dinara, odnosno da sat rada u 2021. košta 216,75 
dinara, umesto sadašnjih 172 dinara. Povećanje o kom Vučić govori od 2.000 dinara je tek treći deo 
toga i ne može se reći da bi predstavnici radnika u SES-u bili zadovoljni takvim ishodom. 

 

 

NOVA MINIMALNA ZARADA 32.000 DINARA Danas i zvanično o 
minimalcu i platama 350.000 radnika u Srbiji 

 S. L. 

Minimalna zarada koja danas iznosi oko 30.000 dinara mogla bi od naredne godine da bude veća za 
2.000 dinara. Praktično, oko 350.000 radnika, koliko ih u Srbiji radi za minimalac, u sledećoj godini 
bi zarađivali 32.000 dinara mesečno. 

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je povećanje minimalca za oko 2.000 dinara, što je oko 7 odsto, 
a zvanična informacija o tačnom povećanju biće saopštena danas. Pregovaračke strane - sindikati, 
poslodavci i Vlada - razgovaraće danas u Palati Srbije samo o toj jednoj tački, a nakon sastanka, 
informacija će na konferenciji za novinare biti i zvanično saopštena. 

 

https://sport.blic.rs/autori/s-l
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Podsetimo, sindikati su tokom pregovora, više puta poručili da ne bi pristali na minimalac ispod 
34.000 dinara. Istovremeno, njihov stav je da bi minimalna cena rada trebalo da prati visinu 
minimalne potrošačke korpe koja iznosi oko 37.000 dinara. 

S druge strane, predstavnici Unije poslodavaca smatraju da se u privredi nisu stekli uslovi za 
povećanje minimalca za više od četiri do šest odsto. Navode da ako bi povećanje išlo više od realnog 
morali bi da traže kompenzaciju za tu razliku i to iz ugla smanjenja troškova prema državi. 

Rast od 6 do 11,1 odsto 

Minimalac se utvrđuje po radnom času bez poreza i doprinosa za kalendarsku godinu 
najkasnije do 15. septembra tekuće godine, a primenjuje se od 1. januara naredne 
godine. 

Od 2010. godine država je povećavala minimalac osam puta. Na zahteve sindikata za 
povećanje najniže zagarantovane zarade u zemlji nije pristajala u 2014. i 2016. 
Minimalac je od 1. januara ove godine povećan za 11,1 odsto (sa 27.000 na 30.000 
dinara), dok je u 2019. povećan za 10 odsto. 

Danas će se na konferenciji za medije javnosti obratiti ministar finansija Siniša Mali, ministar za rad 
Zoran Đorđević, predsedavajući SES-a predsednik UGS "Nezavisnost" Zoran Stojiljković, predsednik 
Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović i predsednik Unije poslodavaca Srbije Miloš 
Nenezić. 

 

У Палати Србија седница СЕС-а о висини минималца у 2021. 

Извор: Tanjug 
     

БЕОГРАД: Редовна седница Социјално- економског савета биће одржана у Палати Србија, а 
тема је утврђивање минималне цене рада у 2021. за око 350.000 људи. 

 
Након седнице на конференцији за медије обатиће се председавајући СЕС-а, председник УГС 
"Независност" Зоран Стојиљковић, председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) 
Љубисав Орбовић, председник Уније послодаваца Србије Милош Ненезић, министар 
финансија Синиша Мали и министар за рад Зоран Ђорђевић, најавило је Министарство за рад. 

По Закону о раду, уколико послодавци, синдикати и Влада Србије не постигну договор до 15. 
септембра за наредну годину, одлуку о минималној цени рада доноси влада. 

Председник Александар Вучић најавио је раније могућност да висина минималне зараде, која 
износи 30.022 динара, буде повећана за око 2.000 динара. То би било повећање за нешто више 
од 6,5 одсто. 
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О висини минималца у 2021. више пута су разговарали представници синдиката, послодаваца 
и Владе Србије на седници Колегијума СЕС-а и последњи пут, 9. септембра, нису желели да 
коментаришу исход састанка и то да ли је евентуално постигнуто решење и дошло до промене 
ранијих ставова. 

Представници синдиката су тада кратко за Танјуг рекли да након колегијума не дају изјаве и да 
ће јавност званично о исходу обавестити у понедељак, када су заказани завршни разговори. 

Колегијуму у просторијама УГС "Независност" тада су присуствовали министри Синиша Мали 
и Зоран Ђорђевић, председник УГС Независност Зоран Стојиљковић, председник Савеза 
самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић и председник Уније послодаваца Србије 
Милош Ненезић. 

Представници синдиката и послодаваца претходно, 8. септембра на састанку преговарачких 
тимова, уочи одржавања колегијума, нису успели да приближе ставове у погледу висине 
минимаца у идућој години и остали су при својим, раније изнетим предлозима. 

Став синдиката је да би минимална цена рада требало да прати висину минималне 
потрошачке корпе која износи око 37.500 динара. 

Представници УПС-а сматрају да се у привреди нису стекли услови за повећање минималца за 
више од четири до шест одсто, и да очекивања да он расте више нису реална. 

Наводе да ако би повећање ишло више од реалног морали би да траже компензацију за ту 
разлику. Услов послодаваца је да се истовремено усвоји пакет мера који би смањио трошкове 
пословања. 

Процене су да минималну зараду у Србији прима око 350.000 људи. Влада је прошле године 
повећала минималац са 27.000 динара на 30.022 динара у 2020. години. 

 

 


