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Минимални износ за минималну зараду 

Ако буде усвојен предлог владе да се минималац повећа за шест процената, што је 
83 одсто потрошачке корпе, која износи 38.170 динара, то значи да ће трочлана 
породица за храну месечно моћи да издвоји 14.400 динара 

Уколико буде „победио” актуелни предлог Министарства финансија да се минимална цена рада 
за наредну годину повећа за четири до шест одсто, односно да буде 31.800 динара, уместо 
досадашњих око 30.300 динара, са тим износом минималца биће покривено тек око 83 одсто 
минималне потрошачке корпе у Србији. Наиме, према најновијим статистичким подацима, у 
јуну ове године минимална потрошачка корпа износила је 38.170 динара, а то је уједно и 
најнижи износ на који ће пристати у Савезу самосталних синдиката Србије на актуелним 
преговорима послодавца, синдиката и државе о формирању нове минималне зараде за 2021. 
Душко Вуковић, потпредседник овог савеза, подсећа да је институт минималне зараде 
предвиђен управо због кризних ситуација у друштву, али се испоставља да својим предлогом 
минималца држава већ сада намеће минимални износ за минималну зараду, што је апсурдно. 

– У минималној потрошачкој корпи предвиђено је да трочлана породица за исхрану издвоји 
17.800 динара. Не знам шта са тим новцем може да се купи и једе, али сигурно са око 600 
динара дневно не може да се преживи. Уколико држава буде одредила да минималац буде тек 
83 одсто потрошачке корпе, то јест ако буде усвојен предлог владе да се минимална зарада 
повећа за шест процената, онда то значи да ће трочлана породица за храну месечно моћи да 
издвоји 14.400 динара – скреће пажњу Вуковић и подсећа да то заправо значи да ће у једном 
месецу таква породица себи моћи да пазари само 160 грама лимуна, 800 грама банана, 100 
грама сардине, 400 грама ослића... 

– Са минималцем који предлаже влада, трочлана породица могла би месечно да одвоји и 965 
динара за одећу и обућу, што је заиста мизеран износ, признаћете. За образовање је 
предвиђено 104 динара, а трочлана породица за те паре не може ни три свеске за преписивање 
да купи, а камоли неки књигу или уџбеник – подвлачи потпредседник Савеза самосталних 
синдиката Србије. 

Због мизерије, додаје Вуковић, коју држава нуди својим радницима, синдикат који, између 
осталих, и он предводи, тражиће у наставку преговора (заказани су за данас) да се за наредну 
годину минимална зарада изједначи са минималном потрошачком корпом. 

– Од тога не одступамо, јер је то ранији договор са социјалним партнерима. Овај предлог владе 
сматрамо изузетно непримереним. Минималац за 2021. треба да буде најмање 38.000 динара – 
изричит је Вуковић. 

И у УГС „Независност” напомињу да тек предстоји велика борба синдиката да се постигне боље 
компромисно решење о повећању минималца за све запослене, а иако не учествују у актуелним 
преговорима, у Асоцијацији слободних и независних синдиката истичу да су могли да очекују 
да ће влада пред синдикате иступити са таквим предлогом. 

http://www.politika.rs/
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– Нисмо ни очекивали да ће минималац бити повећан за више од 1.200 динара, то јест за око 
четири одсто, с чим је иступила и држава. Тај став смо базирали на основу тога што је 
претходно најављено да ће пензије бити повећане за око четири одсто у наредној години – 
истиче Ранка Савић, председница асоцијације, додајући да би синдикати морали више да се 
заложе за заштиту интереса радника, јер представници власти ионако тврде да је буџет добар и 
да ћемо по привредном расту бити најбољи у Европи. 

– Због чега би онда пораст минималца у 2021. био минималан? Ако постоје некакве препреке, 
нека држава смањи или укине неке парафискалне намете, нек се неопорезиви део на зараде 
повећа – предлаже Савићева. На тај начин би се створили услови да сви буду задовољни, додаје 
она, и радници и послодавци. 

За разлику од синдиката, представници послодаваца у радној групи за преговоре о повећању 
минималне цене рада за 2021. подржали су предлог владе, уз уступак да се неопорезиви део 
зараде са 16.000 подигне на 19.000 динара и да се смање порези доприноси на зараде. 

Без договора о повећању минималне цене рада 

Представници Уније послодаваца Србије и синдиката на данашњем састанку нису успели да 
постигну компромис о висини минималне цене рада у идућој години и остали су при својим 
ранијим ставовима. 

У саопштењу Уније послодаваца наводи се да послодавци остају као и до сада спремни на 
компромисно решење, али инсистирају на томе да оно мора бити одрживо, односно да не сме 
да угрози пословање већег броја предузећа. 

Током преговора, синдикати су тражили повећање цене рада на 37.000 динара, док су 
представници Уније изнели став привреде да услова за повећање нема и да је пандемија ковида 
19 озбиљно угрозила пословање предузећа у Србији. 

Представници Владе, односно ресорних министарстава, предложили су повећање минималне 
цене рада у распону од четири до шест одсто, преноси Танјуг. 

„Унија послодаваца Србије изражава и даље спремност на средње решење, по коме би била 
повећана минимална цена рада у износу не већем од шест одсто, али уз услов да се истовремено 
усвоји пакет мера који би смањио трошкове пословања. У те мере спада пре свега смањење 
пореза и доприноса за најмање један проценат, повећање неопорезивог дела дохотка, као и 
укидање парафискалних намета који представљају велики трошак за предузеће”, наводи се у 
саопштењу. 

Уверени су да ће бити донета одржива и дугорочно оправдана одлука. 

Разговори о минималцу биће настављени 14. септембра на седници Социјално-економског 
савета. 

„Верујемо да ћемо заједно са Министарством привреде и Министарством финансија наставити 
да радимо на подизању амбијента за пословање домаће привреде, јер је то нужно не само за 
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подизање зарада, већ и за само очување и повећања броја радних места”, изјавио је директор 
Уније послодаваца Србије Срђан Дробњаковић. 

 

ZAPOŠLjAVANjE SE NASTAVLjA: U kompanija Aptiv pakard radiće čak 
4.200 ljudi 

I.Mitić 
DO kraja godine britanska kompanija „Aptiv pakard“, koja se bavi proizvodnjom elektronskih 
komponenti za auto-industriju, zaposliće još 700 novih radnika. U ovoj fabrici u Leskovcu već radi 
3.500 ljudi iako se ona osnovnim ugovorom sa gradom obavezala da u severnoj industrijskoj zoni 
angažuje 2.000 radnika. Sa najavljenim novim zapošljavanjem taj broj će biti više nego 
udvostručen. 

U kabinetu gradonačelnika Gorana Cvetanovića ističu da su ovoj odluci rukovodstva  
kompanije doprineli „očekivani uspeh, stručni i vredni radnici i odlični uslovi 
poslovanja“. 

Cvetanović je sa predstavnicima „Aptiv pakarda“ i Igorom Lončarevićem, savetnikom predsednika 
Srbije za direktna ulaganja, u ponedeljak održao sastanak sa ciljem unapređenja i proširenja 
poslovanja ove kompanije. 

Ona je u svim većim naseljenim mestima na području grada već postavila obaveštenja 
zainteresovanim građanima da mogu da konkurišu za posao, a gradonačelniku je upućen poziv da 
poseti kompaniju jer je od otvaranja, kojem je prisustvovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, 
napravljen značajan pomak. 

Ovaj britanski investitor koji važi, kako je ocenjeno, za jednog od najboljih poslodavaca, u 
izgradnju nove fabrike i nabavku opreme je do sada uložio 25 miliona evra. To je značajno uticalo 
na smanjenje nezaposlenosti i poboljšanje poslovne klime u Leskovcu. 

POKRENULI ZELENU ZONU 

„Aptiv pakard“ je prva kompanija koja je investirala u izgradnju proizvodnog pogona u severnoj 
industrijskoj, takozvanoj Zelenoj zoni, gde je lokalna samouprava komunalno i infrastrukturno 
opremila 40 od oko 100 hektara namenjenih privrednom razvoju grada. Radi se i zemljištu, sa obe 
strane starog auto-puta, koje je država za ove namene ustupila gradu, dok je izgradnju neophodne 
infrastrukture podržala i Evropska unija. 
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Poslodavci, sindikati i Vlada Srbije bez dogovora o povećanju minimalca 
 
Poslodavci, sindikati i Vlada Srbije danas se nisu dogovorili o procentu povećanja 
minimalne cene rada za 2021. godinu jer su svi ostali pri svojim ranijim stavovima, 
rekao je ekonomski savetnik Ujedinjenih granskih sindokata „Nezavisnost“ Zoran 
Ristić. 
 
Piše: Beta 

On je posle sastanka na kome su ta tri člana Socijalno-ekonomskog saveta (SES) pokušali da nađu 
kompromisno rešenje, agenciji Beta rekao da su predstavnici Vlade iz Ministarstva finansija zadržali 
raniji predlog da minimalna cena rada bude povećana od četiri do šest odsto. 

„Poslodavci su pristali da se minimalna cena rada poveća za deset odsto uz uslov da se neoporezivi 
deo zarade sa 16.000 dinara poveća na 19.000 dinara“, rekao je Ristić. 

Dodao je da su sindikati takođe zadržali stav da minimalna mesečna zarada mora da bude dovoljna za 
minimalnu korpu namirnica koja košta 37.500 dinara, a što je povećanje od oko 25 odsto, jer je 
minimalna zarada sada oko 30.000 dinara. 

„Sindikati smatraju da će se tako tvrdim stavom predstavnika Vlade Srbije uprkos dogovoru od pre 
dve godine da se minimalac naredne godine, za koju se sada utvrđuje, izjednači sa vrednošću 
minimalne potrošačke korpe, pojačati odliv kvalitetne radne snage“, rekao je Ristić. 

Istakao je da sindikati, „UGS“ Nezavisnost“ i Savez samostalnih sindikata Srbije (SSSS), smatraju da 
je „Vlada Srbije ostala pri orjentaciji da Srbija ostane zemlja jeftine radne snage“. 

Ristić je rekao da je za 14. septembar zakazana sednica SES-a i da na njoj najverovatnije neće biti 
nađeno kompromisno o rešenje za povećanje minimalca jer su stavovi jako suprostavljeni. 

Prema Zakonu o radu ukoliko poslodavci, sindikati i Vlada Srbije ne postignu dogovor do 15. 
septembra za narednu godinu odluku o minimlanoj ceni rada donosi Vlada. 

Otpuštene sa RTV-a agencija uputila na plaćeno odsustvo 
 
Agencija Laboris, koja je do 1. septembra posredovala pri zapošljavanju 257 ljudi na 
Radio-televiziji Vojvodina, počela je danas da poziva radnike koji su ostali bez radnog 
angažovanja na RTV-u da potpišu rešenje kojim se upućuju na plaćeno odsustvo u 
narednih 45 dana. 
 
Piše: Beta 
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U rešenju o odsustvovanju sa rada, u koji je agencija Beta imala uvid, navodi se da će u periodu ne 
dužem od 45 dana oni biti na plaćenom odsutvu zbog smanjenog obima rada u Radio-televiziji 
Vojvodina. 

Za to vreme primaće 60 odsto prosečnog ličnog dohotka koji su ostvarivali u agenciji Laboris. Period 
od 1. do 9. septembra biće im plaćen kao redovan rad. 

Nekoliko radnika agencije koji su do 1. septembra radili na RTV-u potvrdilo je agenciji Beta da su 
danas dobili poziv i da su potpisali pomenuto rešenje. 

Prethodno su iz agencije obavestili zaposlene da je Nacionalnoj službi za zapošljavanje predat 
program viška zaposlenih koji je nastao zvog prestanka ugovora o angažovanju ljudi u RTV-u, putem 
kojeg je bilo angažovano 257 ljudi. 

U RTV-u su 50 ljudi zaposlili na neodređeno vreme i oni su sporazumno raskinuli ugovor sa 
agencijom Laboris. Od preostalih 207, više od stotinu radnika je takođe sporazumno raskinulo ugovor 
sa agencijom da bi sa RTV-om potpisali ugovor o privremeno povremenim-poslovima. 

Kako Beta saznaje, ugovorom sa agencijom trenutno je vezano manje od 100 ljudi. Nekoliko njih 
takođe je bilo pozvano u RTV da potpišu PP ugovore, ali su odbili. 

RTV je raskinuo ugovor sa agencijama za posredovanje pri zapošljavanju pod izgovorom da je 
rebalansom budžeta Srbije pokrajinski javni medijski servis zakinut za 201 milion dinara i da zbog 
toga nema sredstava da produži ugovor sa agencijama koji je istekao 1. septembra. 

 

Dve trećine nezaposlenih u Nišu u potrazi za prvim poslom 
 
Na području grada Niša bez posla je 25.231 čovek, a njih 15.250, ili skoro dve trećine, u 
potrazi je za prvim zaposlenjem, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje 
(NSZ). 
 
Piše: Beta 
     

Među nezaposlenima najviše je srednjoškolaca sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom – 
9.335, srednjoškolaca sa trećim stepenom obrazovanja je 5.171, a bez posla je i 4.221 lice sa završenom 
osnovnom školom. 

Bez posla je 4.119 stanovnika Niša koji imaju fakultetsku diplomu. 

Nezaposleno je i 18 doktora nauka, s tim što je devetoro njih do sada imalo priliku da radi, a devetoro 
je u potrazi za prvim poslom. 

Među nezaposlenima na evidenciji niške filijale NSZ su 483 osobe sa invaliditetom, 34 lica su strani 
državljani, 260 je interno raseljenih i 10 izbeglica. 
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Наставак пада незапослености и још бољи услови за запослене 

Извор: Tanjug 
     

ВРАЊЕ: Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић 
поручио је, приликом посете филијали Националне службе за запошљавање у Врању, да Србија 
тежи наставку пада незапослености и омогућавању још бољих услова рада за запослене. 

Министар је навео да се пре три године кренуло у реформу Националне службе за 
запошљавање како би се запосленима омогућили што бољи услови рада, бржи долазак до 
посла за незапослене и квалитет услуге подигао на виши ниво. 

Поносан сам на то што је запосленост у Србији тренутно најнижа, што показује успех 
министарства на чијем сам челу и Владе Србије. Наставићемо да тежимо ка томе да 
незапосленост још више пада, да плате и пензије расту и да наши грађани имају квалитетније 
услове за живот и рад, поручио је Ђорђевић, наводи се у саопштењу Министарства за рад. 

Према његовим речима, Влада Србије је препознала проблем који имају младе особе када је у 
питању налажење посла. 

Како бисмо омогућили младима да што лакше дођу до посла и да се наметну на тржишту рада 
покренули смо пројекат ''Моја прва плата''. Наставићемо да активно радимо и сигуран сам да 
ћемо у будућности моћи да се похвалимо још бољим резултатима, закључио је Ђорђевић. 

 

Krajnji cilj prosečna plata od 900 evra i minimalac koji pokriva potoršačku korpu  

Beograd -- Ministar za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević 
izjavo je da je krajnja želja da minimalna zarada pokrije potoršačku korpu. 

IZVOR: B92, TV PRVA  
 
Govoreći o pregovorima koji se vode oko visine minimalca, Đorđević je rekao da pregovori nisu 
propali, da je on optimista, te da su sindikati i poslodavci svesni situacije. 

Naveo je da će danas biti održan sastanak sa ministrom finansija Sinišom Malim, poslodavcima i 
sindikatima. 

On navodi da je svima cilj da bude bolji položaj radnika, da poslodavci imaju bolje 
uslove poslovanja, a standard da bude veći. 
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"Sa druge strane imaju razumevanja da ne možemo da budemo na onom nivou kako smo očekivali 
prošle godine", rekao je on. 

On navodi da je krajnji cilj da 2025. godine prosečna plata bude 900 evra, a penzija 440 evra. Prema 
njegovim rečima, krajnja želja je da minimalc pokrije minimalnu potrošačku korpu. Ako prosečna 
plata bude 900 evra, ta želja će, kako kaže, biti nadmašena. 

On navodi da su trenutno okolnosti takve kakve jesu, te da nemaju šta da kriju, i da otvoreno 
razgovaraju. 

"Kada pregovarate sa poslodavcima i sindikatima stavljate sve na tas. Cilj je da bude bolje u okvirima 
koji su realni, koji neće da ni poslodavce ni državu, a da radnici budu zadovoljni. U ovakvim 
okolnostima prvenstveno je cilj da ljudi ne izgube posao, da ostanu radna mesta", rekao je on. 

Navodi i da su sindikati svesni toga da bi sve što bi iskočilo iz onoga što su mogućnosti, pravilo 
probleme negde za budućnost. 

Đorđević je naveo da smo pandemiju završili sa 7. 000 više zaposlenih. "Verovatno je bilo i onih koji 
su izgubili posao, mi smo izlazili i sa tim ciframa", rekao je on. 

 

Razgovori oko minimalca nisu propali - nastavljaju se danas 

Ministar za rad Zoran Đorđević izjavio je danas da razgovori oko minimalca nisu propali i da će danas 
održati sastanak sa ministrom finansija Sinišom Malim i predstavnicima sindikata i poslodavaca jer 
imaju zajednički cilj - sporazum. 

Đorđević je, gostujući na TV Prva, ocenio da sindikata imaju razumevanja za situaciju u zemlji i 
okolnosti u kojima je država. 

"Bitno je da je naš krajnji cilj da 2025. godine prosečna plata bude 900, a prosečna penzija 440 evra. 
Krajnja naša želja je da minimalac pokrije minimalnu potrošačku korpu. Ako plata bude 900 evra 
2025. godine minimalac će nadmašiti korpu", rekao je on. 

Sindikat su tražili da minimalac bude 37.000 dinara, a poslodavci da povećanje bude tri posto što je 
oko 900 dinara. 

"U pregovorima sve se stavlja na tas, traži se realno rešenje. Prvenstveno je najbitnije da ljudi ne 
izgube posao, da opstanu radna mesta. Ovo što smo ulagali pet meseci nismo radili da bi sad to 
bacili", rekao je on, dodao da situacija u Srbiji zavisi od svetske ekonomije, našeg izvoza, i investicija. 
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Dodao je da je najbitnije da sa sindikatima i poslodavcima postoji stalna komunikacija. 

"Ne krijemo ništa, karte su na stolu, razgovaramo o onome što možemo. Nadamo se da ćemo se 
dogovoriti", rekao je on i najavio da će do 15. septembra biti još jedan sastanak na temu minimalca za 
2021. godinu. 

Za najavu da ove jeseni oko 160.000 radnika u Srbiji, najviše iz mikro malih i srednjih preduzeća, 
ostati bez posla, Đorđević je rekao da je takvih priča bilo i ranije pa kad se ispostavilo da nisu tačne 
niko se nije izvinio nego se to zaboravilo. 

"Mi MMSP najviše pomažemo i najviše želimo da opstanu. Te firme su okosnica i podrška velikim 
investicijama. Ako njih imamo onda imamo jaku ekonomiju, toga smo svesni. Da vidimo za mesec 
dana hoće li se to desiti", rekao je on. 

Dodao je da nema ni pretpostavki da će do ovakvog gubitka poslova doći. 

On je rekao da je prema podacima PIO, RFZO i Nacionalne službe za zapošljavanje avgust završen na 
istom nivou kao prošle godine. 

"Prema podacima Centralnog registra pandemiju smo završili sa 7.000 više zaposlenih, a verovatno je 
neko i izgubio posao", rekao je on. 

Đođević je pozvao sve koji rade na crno da dok rade prijave svoj status jer kad izgube posao država ne 
može da im pomogne. 

Roditelji čija deca budu zaražena Kovidom ili sumnjiva na kovid dobiće svu brigu u okviru zakona, 
rekao je Đorđević. 

"Iskoristićemo sve što zakon dozvoljava. Moguće je da se radi od kuće, jer ako je dete zaraženo, i 
roditelj je potencijalna opasnost za druge. Tu reaguju sanitarni inspektori i lekari. A prevencija je da 
roditelj bude u karantinu i tako sa detetom", kaže on. 

Dodao je da će ministarstvo dati preporuku kako bi ovu situaciju poslodavci lakše rešavali. 

"Tamo gde proces rada dozvoljava, prvenstveno rešenje je rad od kuće. Kao i korišćenje god odmora i 
ostalog što se pruža kao mogućnost", kaže on. 

Ministarstvo je naložilo da se zbrine dete koje je juče u Zrenjaninu bilo svedok događaja u kome je 
majka ubila oca. 

"Proverili smo, ta porodica nije bila na evidenciji Centra za socijalni rad. Ljudi iz Centra su bili na licu 
mesta, a dete je zbrinuto, i dobiće starateljstvo. Moramo tim detetom da se bavimo da smanjimo 
posledice po to dete koje će neminovno imati od ovog događaja", rekao je on. 

Ministar je dao nalog da se odredi psiholog za posebnu pomoć ovog detetu i najavio da će danas 
posetiti porodicu u koju je smešteno i Centar za socijalni rad da bi se uverio koje su mere preduzete. 

 


