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 Министар финансија Србије Синиша Мали оценио је да повећање минималне зараде за
6,6 одсто утиче и на повећање просечне плате, а да држава ни у време највеће
економске кризе због короне не одустаје од зацртаног плана за 2025. годину да
просечна плата буде 900 евра.

  Минимална зарада у наредној години биће повећана 6,6 одсто и износиће 32.126
динара, а од 1. јануара следи и повећање пензија за 5,9 одсто на основу швајцарске
формуле, подсетио је Мали у јутарњем програму ТВ Пинк.   

"Светске економије падају 10, па и 20 одсто. Влада Србије направила је одговорну
одлуку, јер синдикати и послодавци нису успели да се договоре", нагласио је он и
истакао да је Србија у првој половини ове године имала пад од 0,8 одсто.

  

Мали је објаснио да је то важна вест за све запослене у привреди, јер и коефицијент по
часу се повећава са 172,5 динара на 183,9 динара, па све плате у релативном износу
расту због пораста минималца.
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"Око 13 милијарди динара је укупно оптерећење за све послодавце годишње. Ми смо
повећали неопорезиви део дохотка са 16.300 на 18.300 динара", рекао је Мали и
напоменуо да је тиме држава део трошка преузела на себе.

  

Пензије ће од 1. јануара бити повећане по швајцарској формули, где је повећање
пропорционално расту просечних плата и инфлацији.

  

"Прошле године, раст пензија је био 5,4 ове године, ове године 5,9 одсто", рекао је Мали
и објаснио да пензионери који су 2012. године примали 30.000 динара, данас имају
примање од 37.096 динара, а са повећањем имаће 39.284 динара.

  

Према његовим речима, 2.000 динара месечно више, ако се помножи са 12 месеци то је
24.000 динара више, "што је скоро још једна пензија годишње".

  

Мали је оценио да је споразум, потписан у Вашингтону, начин да Србија има споразум са
САД по питању економских мера, а који треба да допринесе расту економије свима у
региону, а посебно Београду.

  

(Фонет)
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