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Đorđević optimista kada je reč o visini minimalca 

Ministarstvo finansija i vlada idu ka tome povećanje minimalne zarade bude ne samo u 
nominalnom iznosu već i da efektivno ima porasta. Očekuje nas i povećanje penzija 
tako da u okolnostima, kada imamo pandemiju, potupno realno smo predočili ono što 
možemo i mislim da je to dobra ponuda koja stoji na stolu, rekao je Zoran Đorđević, 
ministar za rad, zapošljavanje, boračku i socijalnu zaštitu. 

U Jutarnjem programu RTS-a ministar  Zoran Đorđević rekao je, govoreći o minimalcu, da je 
ministar finansija predočio ono što država daje i da je dobra vest za građane da sigurno neće biti 
umanjenja niti će biti nekog neutralnog stanja. 

"Ostalo je da se danas to dostavi u pisanom obliku gde će radne grupe , poslodavci i sindikati 
razmotriti još jednom", kaže Đorđević 

Dodaje da je optimista, s obzirom da se radi o vrlo odgovornim ljudima na toj drugoj strani.  

"U ovim okolnostima oni shvataju trenutnu situaciju. Svakako ostaje cilj koji smo zacrtali a to je da 
2025. godine prosečna plata u Srbiji bude 900 evra a prosečna penzija 440 evra i idemo ka tom cilju", 
poručuje ministar.  

Naglašava da sa optimizmom dočekuje sledeću godinu, jer su rezultati koji se očekuju na kraju ove 
godine dobri, tako da Srbija sada ima potpuno drugačiju poziciju nego što je bila ranije.  

"Mislim da će biti dogovora jer je on u interesu građana", kaže ministar Đorđević. 

Zakon o socijalnim kartama ubrzo u skupštinskoj proceduri 

"Zakon o socijalnim kartama je završen. U novoj vladi morada prođe proceduru 
mišljenja ali s obzirom da je prošao sva pozitivna mišljenja, ima podršku i predsednice 
vlade, uveren sam da će se vrlo brzo naći u skupštinskoj proceduri", rekao je ministar. 

Potrebno je, kaže, da se započne sa fazom implementacije koja je vrlo bitna da bi se na transparentan 
način odradilo sve kada je u pitanju socijalna pomoć i socijalna karta ugroženih građana i da bi se 
pomoglo građanima na najadekvatniji način. 

"Što se tiče socijalne zaštite, izmena Zakona 2008. i, 2009.godine nije bila po meri niti socijalnih 
radnika niti onoga što se očekivalo od socijalne zaštite", naglašava ministar za rad zapošljavanje i 
socijalnu zaštitu. 

Prema njegovim rečima, to je u nekom periodu koji je dolazio posle toga pravilo mnogo problema.  

"Naravno da sada kada se vidi da ima mnogo nelogičnosti da je bilo pravo vreme da, u oklnostima 
koje sada Srbija ima, da to uradimo zakonski da sistematično promenimo pristup celom problemu. U 
celu priču i radne grupe doveli i nevladine organizacije i predstavnike Saveza osoba sa invaliditetom, 
organizacije mladih", ističe Đorđević. 
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"DRŽAVA MORA DA SE BORI ZA RADNIKE" Vučić o povećanju minimalca 

Tanjug 

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je mogućnost da visina minimalne zarade bude povećana 
za 2.000 dinara. 

"Minimalac je 2012. godine bio 15.600 dinara. Ako uspemo za još 2.000, a nadam se da hoćemo, to 
ziasta nije malo, onda je to dvostruko više uvećanje za poslenjih osam godina", rekao je sinoć Vučić za 
RTS. 

Iznos minimalne zarade danas iznosi oko 30.000 dinara. 

Vučić je naveo je da to svakako nije 100 odsto u realnom novcu, ali je oko 65 odsto, iz čcega se, ističe, 
vidi koliko je danas bolje u Srbiji i koliko se situacija u zemlji promenila. 

Dodao je da će se iznos za koji će se povećati minimalac, pokriti se kroz neoporezovani 
deo dohotka. 

"Molim poslodavce da to prihvate i da razumeju da država mora da se bori za radnike", rekao je Vučić. 

Vučić najavio RAST PENZIJA od 6 odsto: Onaj ko je 2012. primao 30.000 
dinara sada će imati blizu 40.000 

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je večeras da bi rast penzija mogao da bude 6 odsto. 

- Rast penzija mogao bi da bude šest odsto, što bi bio najveći rast u poslednjih nekoliko godina - 
precizirao je. 

Kako je rekao oni koji su 2012. godine imali penziju od 30.000 dinara, sada će imati gotovo 40.000 
dinara. 

- 30,9 odsto je ukupno povećanje. Onima koji su imali 20.000 dinara te 2012. godine, 
njima će penzija sada biti 27.499, što je uvećanje od 37,5 odsto - rekao je Vučić. 

Dodao je da ne bi trebalo zaboraviti da su penzioneri, kao i svi punoletni građani, u međuvremenu, 
dobili po 100 evra, kao i jednokratnu pomoć. 

Na pitanje o kritikama Fiskalnog saveta po pitanju tolikog rasta penzija, Vučić je rekao da voli da čuje 
zamerke tog tela, jer uvek nadju dovoljno razloga za kritiku vlasti sa strane štednje, a ne političkih 
kritika. 

Dodao je i da se nada da će ove godine za još oko 2.000 dinara biti podigunut minimalac. 
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Kako je rekao, 2012. minimalac bio 15.600 dinara. 

- Ako budemo uspeli da podignemo za još 2.000 dinara, da bude 32.000 dinara, ako uspemo, nadam 
se da hoćemo. To je dvostruko uvećanje za osam godina. To nije uvećanje u realnom novcu od 100 
odsto, ali jeste za 65 odsto i tu vidite koliko se promenila situacija Srbiji – rekao je Vučić. 

 

Мали најавио ребаланс буџета у септембру или октобру 

 
Министар финансија Синиша Мали најавио је данас да ће се овог месеца или октобру ићи на 
ребаланс буџета, када ће се видети да ли полако излазимо из кризе. 

„Пратимо шта се дешава. Септембра или октобра ићи ћемо са ребалансом буџета, имамо и 
буџете за 2021. годину, да видимо какви ће нам бити приходи, односно приливи. У септембру и 
октобру бићемо сви много паметнији. Тада ћемо видети да ли полако излазимо из кризе”, 
рекао је Мали за РТС упитан да ли ће бити нових мера подршке. 

Министар је напоменуо да је Влада на време реаговала са мерама вредним 5,8 милијарди евра 
за спречавање негативних економских последица корона вируса, што је 12,5 одсто нашег БДП-
а. 

„На време смо направили мере, у правом обиму, свеобухватне. Успоставили смо поверење 
између привреде и Владе, јер смо урадили све на време”, казао је Мали, пренео је Танјуг. 

Навео је да је у уторак у оквиру мера подршке исплаћена последња минимална зарада, а да ће 
21. септембра бити исплаћене још две минималне зараде за новооснована предузећа 

Додаје да ће бити и помоћи за градске хотелијере, за шта је издвојено 1,4 милијарди динара. 

 

Sindikat Nezavisnost: Iznajmljivanje radnika preko agencija preselilo se u 
omladinske zadruge 
 
Savetnik Ujedinjenim granskim sindikatima „Nezavisnost“ Zoran Ristić rekao je danas 
da su prvi efekti Zakona o agencijskom zapošljavanju postignuti jer su firme primile 
veliki broj tih radnika u radni odnos, ali da se zbog manjih troškova sada pribegava 
iznajmljivanju radnika preko studentskih i omladinskih zadruga. 
 
Piše: Beta 
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„Zakon o agencijskom zapošljavanju popravio je položaj radnika koji su iznajmljivani preko agencija 
jer su dobili prava iz radnog odnos kao i zaposleni kod poslodavca, ali nisu istovremeno promenjeni 
propisi o zapošljavanju preko studentskih i omladinski zadruga“, rekao je Ristić agenciji Beta. 

Zakon o agencijskom zapošljavanju stupio je na snagu 1. marta 2020. godine i izjednačio je prava 
zaposlenih preko agencije i kod poslodavca u pogledu visine plate, prava na bolovanje, godišnji 
odmor, prevoz i druga prava iz radnog odnosa, sa ciljem da se smanji siva ekonomija u toj oblasti. 

Radnike preko agencija uglavnom angažuju strane kompanije, medju kojima ima onih koje nemaju ni 
jednog zaposlenog, a da nije preko agencije. To zakon dopušta, a tada je za poslodavca povoljnija 
situacija jer slobodno odredjuje visinu plate pošto zakon predvidja da bude slična zaradi radnika na 
istim poslovima koji je zaposlen kod poslodavca. 

Ristić je rekao da se radnici angažuju preko omladinskih i studentskih zadruga zato što su manje 
obaveze i prema njima i prema državi po osnovu poreza i doprinosa, pa su „jeftiniji“ za poslodavca. 

On je rekao da bi preko omladinskih zadruga trebalo da se zapošljavaju nezaposleni do 30 godina 
starosti, a preko studentskih zadruga isključivo studenti do 26 godina, ali da se to ne poštuje u praksi. 

„Nije redak slučaj da preko omladinskih zadruga rade ljudi, stariji od 30 godina i na privremeno – 
povremenim poslovima i po deset godina“, rekao je Ristić. 

On je rekao da sve češće vlasnici agencija za zapošljavanje istovremeno osnivaju i omladinske i 
studentske zadruge pa poslodavac ima mogućnost da bira kako će iznajmiti radnika. 

Finansijski direktor u agenciji za zapošljavanje „Bulevar outstaffing“ Dragan Stanojev rekao je da je 
posle stupanja na snagu Zakona o agencijskom zapošljavanju dosta poslodavca primilo radnike u 
radni odnos jer, pošto su se izjednačili troškovi nema razloga da ih angažuju posredno, preko 
agencija. 

Iako se sada broj registrovanih agencija više nego prepolovio (ima ih 40) jer sve manje imaju posla, 
Stanojev je rekao da sudeći po njihovoj agenciji ima interesovanja nezaposlenih za zapošljavanje 
preko agencija tako što se na odredjeno ili neodredjeno vreme prvo zaposle u agenciji, pa se posle toga 
iznajme. 

„Postoji veliko interesovanje za zapošljavanje preko agencija, dnevno se telefonom ili pismeno javi po 
pet-šest ljudi“, rekao je Stanojev. 

Poslodavci preko agencija, prema njegovim rečima, najviše traže proizvodne radnike, a agenciji se u 
potrazi za poslom javljaju i ekonomisti, veterinari, inženjeri. 

On je rekao da pored agencije poseduju i omladinsku i studentsku zadrugu i da se poštuju propisi u 
pogledu starosti radnika. 

„Najjeftiniji radnici su studenti jer su najmanja opterećenja na njihovu zaradu, pa poslodavci zbog 
toga na povremenim i privremenim poslovima upošljavaju studente“, rekao je Stanojev. 

Dodao je da godišnje angažuju oko 12.000 nezaposlenih omladinaca i da je minimalna razlika u 
troškovima angažovanja studenata i omladinaca koji su malo „skuplji“. 
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Problem s dobavljačima: Radnici Fijata u Kragujevcu na plaćenom 
odsustvu 
 
 
AUTOR: 
Beta 

Radnici fabrike Fijat Krajsler automobili Srbija (FCA) biće na plaćenom odsustvu sutra 
i u ponedeljak, a proizvodnja "fijata 500L" biće nastavljena u utorak 15. septembra, 
rečeno je agenciji Beta u Samostalnom sindikatu fabrike u Kragujevcu. 

U sindikatu su danas naveli da će radnici biti dva dana na takozvanom "lej-ofu (lay off) uz plaćanje od 
65 odsto zarade. 

Kako im je preneto iz rukovodstva fabrike, razlog za ovo plaćeno odsustvo je problem sa inostranim 
dobavljačima zbog zastojana granici. 

U sindikatu kažu da su jedan "lej-of" već imali posle povratka sa kolektivnog letnjeg odmora 2. 
septembra. 
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