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Поштовани чланови и уважени привредници, 

 

Обавештавамо Вас да су представници Уније послодаваца Србије у Социјално-економском 

савету Републике Србије, у поступку преговарања за утврђивање минималне цене рада по 

радном часу без пореза и доприноса за 2019. годину, значајно приближили мишљење синдиката 

и Владе нашим ставовима, чиме је дат велики допринос у јачању социјалног дијалога у 

Републици Србији.  

 

Охрабрује нарочито чињеница да су се по први пут у решавање проблема привреде и то 

„раме уз раме“ са предстваницима Уније послодаваца Србије, стварно и недвосмислено 

укључили Министар финансија и Министар рада, а што до сада није био случај. 

 

Посебно је позитивно оцењен став Владе Републике Србије, да се повећање минималне цене 

рада на износ од 155,00 динара, на предлог Уније послодаваца Србије „веже“ са пакетом 

предвиђених измена закона којима ће се побољшати пословни амбијент, кроз укидање 

доприноса за незапосленост на терет послодаваца, уређење фискалних и парафискалних 

намета на републичком и локалном нивоу, смањење директног пореског оптерећења у 

вези пореске амортизације и подршци иновативним инвестиционим деалатностима, као и 

материјални положај запослених и грађана Србије, кроз укидање умањења пензија, повећање 

плата запослених у јавном сектору, укидање смањења плата запослених у јавним и јавним 

комуналним предузећима, али и настојање да се у наредне три године изједначе минимална 

зарада и вредност минималне потрошачке корпе, уз даље побољшање привредног амбијента. 

 

Такође, представници Уније послодаваца Србије и синдиката су добили чврсто обећање 

представника Владе да ће учествовати у свим будућим изменама и допунама закона и 

подзаконских аката, као и у креирању нових прописа подстицајним за одрживу привреду 

Србије. 

 

Захваљујемо се на свим Вашим коментарима и позивамо Вас да заједнички поставимо основу 

система пословања Републике Србије која ће омогућити привредним субјектима пословање у 

олакшаним условима са компонентом извесности и уверењем да се нашим плаћањем обавеза 

добија нешто за узврат.  

 

Снагом аргумената идемо путем још озбиљнијих реформи како би оснажили српску привреду, 

јер ЈАКА ПРИВРЕДА ЈЕ ЈАКА СРБИЈА! 

 

Са поштовањем, 

 

 

 

У Београду,                                                                                   Ваша Унија послодаваца Србије  

Дана, 10. септембра 2018. године 
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