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ОТВОРЕНО ПИСМО  

Министру за рад, Алeксандру Вулину 

 

 

 

Молимо Вас да употребите своју моћ и спречите државно злостављање незапослених 

лица у стању социјалне потребе и лица са инвалидитетом. Србија не сме да штеди на 

најсиромашнијима. 

Национална служба за запошљавање расписала је конкурс за јавне радове, који је 

намењен првенствено особама у стању социјалне потребе и особама са инвалидитетом. 

Конкурсом је предвиђено да се наведеним категоријама лица, за рад на јавним радовима, 

„исплати накнада за обављени посао“  у висини од 18.000 динара ЗА ПУН фонд радних 

часова. 

„Накнада за обављени посао“, у законодавству Републике Србије, назива се зарадом 

и она не може бити мања од минималне зараде. Како је законодавством наше државе 

предвиђено  да је пуно радно време, 40 часовна радна недеља, јасно је да зарада лица са 

социјалним потребама и особа са инвалидитетом,  у  месецу просечне дужине по броју 

радних сати (176),   уз примену критеријума минималне цене рада,   не може бити мања од 

21.296 динара. Подсећамо, да је исплата минималне зараде, поремећај, а не редовно стање. 

Непримењивањем термина зарада, национална служба за запошљавање, покушава 

да ове две најугроженије категорије становништва, плати мање за њихов рад од законског 

минимума. Тиме не само што крши законе, већ понижава и злоставља, ове већ угрожене 

категорије људи. 

Тражимо да се одговорни у Националној служби за овакво поступање казне 

губитком посла. 

То што је неко у стању социјалне потребе, или због инвалидитета, спада у категорију 

теже  запошљивих особа, не сме да буде разлог његове дискриминације висином зараде. 

Посебно је скандалозно што то чини држава. 

Надамо се да ћете сходно Вашим левичарским убеђењима, заштитити људе које су 

угрожени од неодговорних појединаца, али и законе наше државе. 

 

 

                                                                           Савез самосталних синдиката Крагујевца 

                                                                                    Председник  

                                                                                   ______________________ 

                                                                                            Југослав Ристић 

У Крагујевцу, 15.04.2016. 

 

mailto:sindikatkg@mts.rs

