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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:444203-Bez-prava-na-lecenje-300000-ljudi 

Без права на лечење 300.000 људи 
Б. РАДИВОЈЕВИЋ  

Послодавци не измирују доприносе за здравство, дуг се попео 88,6 милијарди. Ко 

нема здравствену исправу може да добије само хитну помоћ 

Најмање 300.000 људи у Србији моли Бога да се не разболе, јер немају здравствену књижицу, а 
ни новца да плате лечење. На папиру, декларативно, они и без здравствене исправе могу да 
рачунају на хитну медицинску помоћ, али у пракси се често различито тумачи шта је заиста 
„хитно“. Чак и да им доктори укажу неодложну медицинску помоћ, опет остају без лекова. 
 

У Савезу самосталних синдиката Србије процењују да у овом тренутку маркице у здравственим 
књижицама не може да добије око 100.000 радника. Послодавци не уплаћују здравствени 
допринос. Тако је за здравствену заштиту ускраћено бар још 200.000 чланова породица. 
- То је недопустиво. Послодавци у овом хаосу покушавају да дођу до додатног капитала и не 
измирују доприносе. Али држава би морала да обезбеди наплату - каже Љубисав Орбовић, 
председник Самосталних синдиката Србије. - Држава ништа не предузима, а радници 
испаштају. Последица је да у здравственом фонду нема довољно новца, па ни они који уредно 
плаћају доприносе не могу да добију услугу. 
Пропало и замрзавање дугаНајвеЋи број предузећа, чији су дугови за доприносе „замрзнути“ 
уз услов да редовно плаћају текуће обавезе, према подацима Пореске управе испао је из тзв. 
статуса мировања дуга.  
У марту је тај статус изгубио 12.391 обвезник, а у мају око 33.837 од укупно 32.753 активна 
субјекта и 29.753 угашена, који су ушли у овај програм.  
Запосленима код послодаваца у оваквом статусу здравствене књижице су овераване на три, 
уместо на шест месеци, а сад су опет остали без маркице. 

Према подацима Пореске управе, за здравствени допринос у првој половини ове године 
наплаћено је око 71 милијарду динара. То је у односу на исти период прошле године за 6,58 
одсто новца више. Али се дуг према здравству увећава: 31. марта био је 60,05 милијарди, а сада 
је 88,6 милијарди! 
- Од те суме 54,2 милијарде дугују предузећа, а 38 је ненаплативо због стечаја, ликвидације, 
реструктурирања - каже Сања Миросављевић, портпарол Републичког фонда здравственог 
осигурања.  
- Од преосталих 16 милијарди, 6,5 „отпада“ на јавна предузећа. Та сума је довољна да покрије 
годишње трошкове накнада за боловања дужа од 30 дана. 
Држава стално увећава проблем. Дозволила је финансијску недисциплину, а и сама је велики 
дужник. 
За 1,25 милиона најугроженијих грађана, за које би допринос требало да се уплаћује из буџета, 
годинама се издваја око четири-пет милијарди, а требало би - 12.  
Тако држава за здравствену заштиту најугроженијих издвоји око 500 динара по човеку 
годишње, а минимални допринос месечно је 2.610 динара. 
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- То је порука за послодавце да и они избегавају да плаћају допринос - сматра Орбовић. - Свих 
ових година откад покушавамо да решимо проблем радника, понавља се исто: они који дугују, 
уместо санкција, добијају повлашћени третман. Многе фирме приказују слабо пословање, а 
њихови власници имају јахте и авионе, само им увек „зафали“ да измире оно што припада 
радницима. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:444192-Preduzeca-finansijske-izvestaje-salje-u-

APR 

Предузећа финансијске извештаје шаље у АПР 
Н. П.  

Предузећа у Србији финансијске извештаје ће, као и до сада, слати на адресу 

Агенције за привредне регистре 

 

ПРЕДУЗЕЋА у Србији финансијске извештаје ће, као и до сада, слати на адресу Агенције за 
привредне регистре. Међутим, ова институција дужна је да Народној банци Србије омогући 
директан приступ свим подацима и архиви. 
 

Овим предлогом разрешен је прошлонедељни проблем који је изазавао амандман СНС на 
Предлог закона о рачуноводству, који је предвиђао да се извештаји шаљу у НБС и који је 
усвојен на седници Одобра за финансије. Међутим, овај предлог, због кога је у четвртак 
одложена седница, повучен је. 
Након консултација током викенда, Одбор за финансије у понедељак је предложио два нова 
амандмана који предвиђају да НБС има непосредан приступ подацима и архиви АПР. То значи 
да ће Агенција и даље бити задужена за примање финансијских извештаја. 
Шеф посланичке групе СНС Верољуб Арсић рекао је новинарима да није било озбиљног спора 
његове странке са УРС, јер је реч о техничкој ствари. 
- Новим амандманима нису дата већа овлашћења НБС, већ је омогућено да има правовремене 
информације - објаснио је Арсић. 
Опозициона ДС, међутим, оценила је да је било спора између СНС и УРС и да амандман 
напредњака најбоље илуструје односе у владајућој коалицији. 
- Проблем је решен на штету грађана и привреде. Сада је направљен "тунел" између АПР и НБС 
и то је очигледно последица политичког договора владајућих партија - рекао је посланик ДС 
Божидар Ђелић. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:444190-Inspektori-ne-kontrolisu-skoro-trecinu-

firmi 

Инспектори не контролишу скоро трећину 
фирми 
Д. И. К. - С. Б.  

Скоро трећину фирми у Србији током последних годину дана није посетио ниједан 

испектор. Најчешће их контролише Инспекција рада, а најређе - саобраћајна 

 
НАЈЧЕШЋЕ их контролише Инспекција рада, а најређе - саобраћајна. Код скоро сваког трећег 
послодавца, током последњих годину дана, проверавани су уговори о раду, али у скоро исти 
проценат, 30 одсто предузећа, у истом периоду није закорачио ниједан - инспектор. 
Ово су резултати анкете "Ипсос стратеџик маркетинга" рађене за потребе Националне алијансе 
за локални економски развој. Привредници одговарају да је главни проблем што за оне који 
крше највише прописа и наносе највише штете - нико није надлежан. 
- Инспекције иду тамо где се има преступа. У Србији је 108.000 предузећа и 220.000 
предузетника, колико би требало инспектора да их пречешљају - сматра Милан Кнежевић, 
председник Асоцијалције малих и средњих предузећа. - Проблем је у другој ствари, у томе што 
за оне који чине највеће прекшаје и злоупотребе нико није надлежан. Нико није надлежан за 
уличну продају на "црно", за контролу прихода естраде, прихода у спорту. Проблем је и што 
институције рачунају на сталне приходе од казни. Они планирају колико ће годишње добити 
новца. Редослед ствари би требало да буде да су сви у законским оквирима, да сви плаћају 
порез и да смо сви једнаки пред законом. 
ВЕТЕРИНАРСКА НАЈЧЕШЋААНКЕТА открива и који су инспектори најучесталији. 
Ветеринарски су, због делатности предузећа, обишли њих пет одсто. Зато су сваку од тих 
фирми током годину дана посетили у просеку 13 пута. Комунална инспекција зкауцала је на 
седам одсто врата, али је зато током године кроз иста прошла по девет пута. 

После радне, у контролама је најчешћа тржишна инспекција. Она је стигла до 23 одсто 
анкетираних фирми. Следе финансијски и порески инспектори - у 16 одсто предузећа. Из угла 
Уније послодаваца Србије, неопходна је реформа инспекцијских служби и увођење обједињене 
контроле. 
- Свако предузеће у просеку годишње провери 2,46 инспекције, а свака обавља контролу 
засебно. Провере су код половине фирми трајале од два до пет дана - каже Драгољуб Рајић, 
директор Уније послодаваца. - Потребно је увести Генерални инспекторат. У Европи 
инспектори заједно обилаза предузећа, што је јефтиније и ефикасније. Не постоји ни 
правилник о поступању инспектора, што је извор корупције и злоупотреба. Инспекције 
различито тумаче прописе, а фирме тврде да је то често на њихову штету. 
 
 
КОНТРОЛА РИЗИЧНИХ 
ПЛАН контрола пореских инспектора је заснован на оцени пореског значаја и пореског ризика 
обвезника, објашњавају у Пореској управи. 
- То значи да се пореске контроле не планирају по принципу свеобухватности свих пореских 
обвезника, већ по принципу одабира оних обвезника за које се основано, са великом 
вероватноћом, оцењује да послују супротно пореским прописима - кажу порезници. - У 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:444190-Inspektori-ne-kontrolisu-skoro-trecinu-firmi
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Пореској управи тренутни проблем је у броју пореских инспектора, као и старосна структура 
запослених радника. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/393636/Protest-radnika-EI-Nis 

Протест радника ЕИ Ниш 

Тањуг  

Радници "Електронске индустрије" у Нишу протестовали су данас испред кабинета 

градоначелника, тражећи преиспитивање досадашњих приватизација у том предузећу. 

Радисав Спасић, председник радне групе за социјална питања ЕИ Ниш, изјавио је за Тањуг да 

су радници тражили поништење стечаја у четири фабрике ЕИ и матичног предузећа ЕИ 

Холдинга. 

 

- Разлог за наше окупљање био је заправо позив за помоћ у поништавању поменутих стечаних 

поступака, а не бунт против градоначелника - прецизирао је Спасић. 

 

Градоначелник Ниша Зоран Перишић није примио раднике ЕИ јер је, како смо сазнали од 

његовог портпарола Милана Цветановића, раније испланирао путовање за Београд. 

 

Четири фабрике Електронске индустрије Ниш, у којима се покреће стечајни поступак (ЕИ 

Комерц, ЕИ Телевизија, ЕИ Метал, ЕИ ИРИН), требало би да представљају окосницу  

будућег научно-технолошког парка "ТЕХНИС" са још три фабрике из састава Електронске 

индустрије (ЕИ Компоненте, ЕИ Чегар, ЕИ ЕЛМАГ) и матичним ЕИ Холдингом. 

 

- Стечај у четири фабрике довео би до пада читавог пројекта научно-технолошког парка и 

угрозио би активности на исплати пропуштених зарада - рекао је Спасић. 

 

Осим позива градоначелнику Ниша Зорану Перишићу, радници ЕИ за помоћ су се обратили и 

челницима владајуће коалиције - председнику Скупштине града Милету Илићу (СПС) и 

народном посланику Браниславу Јовановићу (УРС). 

 

- За сада још нико није одговорио, а време за изјашњавање о социјалном програму истиче 22. 

јула, после чега стечај и званично почиње - упозорио је Спасић и најавио наставак окупљања 

радника уколико се не опозове одлука о стечају предузећа. 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/393636/Protest-radnika-EI-Nis
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/393607/Radnici-krusevacke-Zupe-odustali-od-zatvaranja-u-fabrici 

Радници крушевачке Жупе одустали од 
затварања у фабрици 

Тањуг 

Двадесетседморо радника хемијске индустрије "Жупа", који пет дана у том предузећу штрајкују 

глађу, нису се вечерас закључали у фабрици, како је раније најављено, јер им је саопштено да 

ће сутра разговарати са заступником капитала и представницима Министарства финансија и 

привреде, изјавио је Бојан Цветковић, технички директор "Жупе". 

Цветковић је рекао да су му штрајкачи пренели да је закључавање у фабрици био став 

појединца, а не свих штрајкача. 

 

- Штрајкачи су се договорили да не затварају капије "Жупе", а очекују да ће сутра од заступника 

капитала добити нове информације, па ће тек онда одлучити шта ће даље - казао је Цветковић. 

 

Раније данас, радници су новинарима казали да ће осим хране престати да узимају и воду, а 

неки од њих су данима указивали на то да ће се самоповређивати и да су спремни да у својим 

захтевима истрају до краја. 

 

Из министарства финансија и привреде најављено је да ће хемијску индустрију "Жупа" 

посетити државни секретар Александар Љубић, а очекује се и долазак заступника капитала, 

градоначелника Крушевца и представника Агенције за приватизацију. 

 

Група од 27 радника штрајк глађу је почела у четвртак са захтевима да им се исплати пет од 24 

зарада колико им се дугује и за то је, како су навели, потребна субвенција државе од 30 

милиона динара. 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/393512/Strajkuju-zdravi-radnici-jer-su-sve-zaradjene-pare-otisle-za-invalide 

Штрајкују здрави радници јер "су све 
зарађене паре отишле за инвалиде" 

Б.К.  

У предузећу „Шумадија ДЕС“ у коме су две трећине запослених инвалиди, од јутрос штрајкују 

22 здрава радника, углавном из рачуноводства. Министарство рада је уплатило 1,3 милиона 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/393607/Radnici-krusevacke-Zupe-odustali-od-zatvaranja-u-fabrici
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/393512/Strajkuju-zdravi-radnici-jer-su-sve-zaradjene-pare-otisle-za-invalide
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динара, на име рефундације плата, али они одбијају да обрачунају зараде зато што је новац 

намењен само инвалидима, а не и осталим запосленима. 

- Они су како тврде пуна четири месеца успели да одрже производњу и зарађивали за све у 

колективу док су њихове колеге, инвалиди, штрајковали. И аванс који смо добили за послове 

према купцу вредан око 600.000 динара, отишао је за плате. Рачун нам није блокиран, али је у 

предузећу хаос, и ситуација је скоро безизлазна  - каже директор Милан Миладиновић. 

  

Предузеће „Шумадија“ запошљава око 85 радника, а под окриљем Синдиката инвалида Србије, 

педесетак радника са инвалидитетом штрајковало је четири месеца, захтевајући исплату 13 

зарада које им се дугују из претходних година. 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/I-s-poskupljenjem-struja-u-Srbiji-najjeftinija.sr.html 

И с поскупљењем струја у Србији 
најјефтинија 

 

Агенција за енергетику требало би данас да упали зелено светло ЕПС-у за поскупљење струје од 
10,9 одсто, колико је прошле недеље и затражило ово јавно предузеће. То значи да ће грађани 
од 1. августа утрошену струју за толико плаћати скупље. 

Подаци показују да ће и с новим поскупљењем струја у Србији бити најјефтинија. Не само у 
региону, него у целој Европи. Утрошени киловат-час за домаћинства после поскупљења 
коштаће 6,1, а за индустрију 5,8 динара. 

Цена киловат-часа струје виша је у Македонији и кошта 5,87 евро центи, БиХ 6,83, Црној Гори 
7,78, Албанији 9,68, Немачкој 14,4, Аустрији 14,33 евро центи. 

Иако се у јавности ових дана често наводи пример Хрватске електропривреде, која је суочена са 
конкуренцијом и доласком нових снабдевача на тржиште, од хрватске Агенције за енергетику 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/I-s-poskupljenjem-struja-u-Srbiji-najjeftinija.sr.html
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затражила смањење цене електричне енергије за домаћинства за шест до седам одсто, 
поређење са ценовником у Србији је сасвим неосновано. 

Цена електричне енергије за домаћинства у Хрватској сада износи 9,65 евроценти по киловат-
часу струје и у односу на цену у Србији увећану за тражених 10,9 одсто већа је за чак 80,71 
одсто. У случају индустрије цена за ове потрошаче у Хрватској достиже 8,92 евроцента и већа је 
у односу на Србију за 75,25 одсто. 

Ј. П. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vucic_za_24_privatizacije_procesuirano_115_osoba.4.html?news_id=264384 

Вучић: За 24 приватизације процесуирано 
115 особа 

АУТОР: БЕТА 

Београд - Први потпредседник Владе Србије Александар Вучић рекао је да је до сада у оквиру 

истрага 24 спорне приватизације процесуирано 115 особа које се сумњиче да су оштетили буџет 

за око 80 милијарди динара. Вучић је најавио да ће до краја године бити решени сви спорни 

предмети на које је указала и ЕУ. „Тек нам предстоје судски поступци, али ја мислим да и ово 

довољно говори о размерама проблема са којима смо се суочили. 
 

До краја године ће сви предмети бити завршени, а ја се бојим да ће цифра на крају бити знатно 
увећана“, рекао је Вучић приликом представљања Акционог плана за борбу против корупције. 
Први потпредседник владе је рекао да је Србија спровела системску борбу против корупције 
која је неселективна и да то сада сви јасно виде. Вучић је истакао да је поносан што Стратегија 
за борбу против корупције није остала само слово на папиру и што се није чекало месецима и 
годинама на доношење Акционог плана. 

„Борба против корупције је највећи тест за владу, највећи проблем. Земља у којој постоји нулта 
толеранција против корупције је идеал, али и циљ, то је нешто чему тежимо“, казао је Вучић. 

Министар правде Никола Селаковић казао је да је акциони план реалан и да је направљен тако 
да свако поглавље има јасне одговоре на питања ко, шта, како и када треба да ради да би борба 
против корупције била успешна. „То је први пут да имамо акциони план да је предлагач 
Министарство, а да не оставља простор за недоумицу како ће доћи до нечега“, казао је 
Селаковић. 

 

 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vucic_za_24_privatizacije_procesuirano_115_osoba.4.html?news_id=264384
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/prete_samopovredjivanjem.4.html?news_id=264381 

Радници Хемијске индустрије „Жупа“ већ пет дана штрајкују глађу 

Прете самоповређивањем 

АУТОР: Г. ВЛАОВИЋ 

Београд - У случају да се њихови захтеви не испуне радници Хемијске индустрије „Жупа“ у 

Крушевцу, који од четвртка штрајкују глађу, најавили су да ће свој протест радикализовати, 

односно да ће почети са самоповређивањем. 

 
Штрајкачи, њих 28 из фабрике калијумове хемије и службе обезбеђења, траже исплату пет 
минималних плата, што износи око 100 хиљада динара по раднику. 

- Самостални синдикат ХИ „Жупа“, као и остали радници који нису у штрајку, подржава 
захтеве штрајкача. Они су потпуно праведни јер је ситуација у предузећу катастрофална, плата 
нема а производња стоји. Ми разумемо и подржавамо оправдано незадовољство штрајкача, 
али као синдикалци никако не можемо да прихватимо метод борбе коју они спроводе. Другим 
речима, против смо штрајка глађу и самоповређивања и никако не можемо да станемо иза 
таквих метода које могу да доведу и до најтрагичнијих исхода. Због тога ми не организујемо 
актуелни штрајк, већ су се људи у протесту самоиницијативно одлучили на такве методе борбе. 
У штрајку учествују и радници који су чланови нашег синдиката и они који то нису - каже за 
Данас Горан Апостоловић, представник Самосталног синдиката ХИ „Жупа“. 

Према његовим речима, од 2010. године фабрика се налази у реструктурирању и до данас 
држава ништа није учинила да то предузеће дође „на зелену грану“. 

- Радницима нису исплаћене чак 24 плате. Од почетка године само су два пута примили лични 
доходак. Иако подржавамо захтев за исплату пет минималних плата као синдикат чврсто 
стојимо на становишту да је то само „гашење пожара чашом воде“. Оно што је заиста потребно 
фабрици је да се процес реструктурирања који је започела држава заиста спроведе на прави 
начин, односно да резултате. То значи да фабрика треба да буде оспособљена за евентуалну 
приватизацију. Потребно је да се њени профитабилни делови подржаве. Након тога треба 
отворено рећи који делови система могу, а који не да наставе са производњом. Ми желимо само 
да се нађе неко решење и да људи добију прилику да раде и зарађују од свог рада. Желимо да се 
јасно и гласно каже колико радника може да остане у фабрици, а колико њих треба да оде уз 
добровољни социјални програм. Наша фабрика је продата 2003. године и у то време је радила 
веома добра. Потпуно је упропаштена у процесу приватизације, а од 2010. године када ју је 
преузела држава баш ништа није урађено на њеној консолидацији и опоравку - наглашава 
Апостоловић. 

У пословодству ХИ „Жупа“ истичу да су везано за проблеме у којима се фабрика и њени 
радници налазе од државе тражили субвенције, али да нису наишли на позитиван одговор. 
Радно ангажованим радницима, којих је 170, понуђена је исплата од по 10 хиљаде динара, а 
онима на плаћеном одсуству по пет хиљада динара, али запослени у фабрици су такву понуду 
одбили. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/prete_samopovredjivanjem.4.html?news_id=264381


11 

 

Државни секретар у Министарству финансија Александар Љубић данас би требало да дође у ту 
фабрику, а најављено је да ће разговарати са радницима, синдикатима и пословодством. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/neslaganja_oko_lock_outa.4.html?news_id=264380 

Одржана расправа о Нацрту закона о 
штрајку 

Неслагања око „лоцк оута“ 

АУТОР: Н. СМИЉАНИЋ 

Нови Сад - Прва од предвиђене три јавне расправе о Нацрту закона о штрајку одржана је у 

Новом Саду и изазвала је велику пажњу јавности, а највише полемике изазвало је право 

послодавца на „лоцк оут“, односно да се на штрајк радника одговори мерама затварања тог 

радног места или затварањем предузећа, у циљу сопствене заштите. 

 
Државни секретар Министарства рада запошљавања и социјалне политике, Зоран 
Мартиновић, казао је да овај нацрт закона о штрајку у процесу евроинеграција мора да буде 
усаглашен са међународним стандардима и као отворено питање током припреме нацрта 
истакао је институцију „лоцк оут“-а. 

- Претходни закон из 1996. године није сагласан са важећим Уставом, а у процесима 
приступања ЕУ, имамо обавезу да га изменимо и усагласимо га са међународним стандардима. 
Оно што је током припреме нацрта било доминантно, јесте рад између социјалних партнера по 
кључним питањима. Могућност увођења права на „лоцк оут“ остало је отворено питање, а то је 
право да послодавац може да искључи штрајкача у приликама дужег трајања штрајка како би 
се заштитио. Синдикати и представници државе нису били за увођење ове мере - рекао је 
Мартиновић. 

Он је додао да је новина у овом тексту начин утврђивања минимума процеса рада који се може 
одредити само Законом или колективним уговором, а до сада је то могао да утврди послодавац. 

- Овај закон искључује право на штрајк у Војсци, БИА-и, деловима здравства и институцијама 
од виталног значаја за становништво. Постоје и ресори где је то право ограничено. Највећи 
број разлога за штрајк односи се на неисплаћивање зарада и потребно је обезбедити 
дисциплину у исплати зарада, пореза и доприноса. Када радници штрајкују, не постоји обавеза 
исплате зарада, већ само доприноса, а постоји могућност да се и то промени. Закон ће у 
скупштинску процедуру ући након завршетка свих јавних расправа, претпостављам на јесен, 
ако не буде неких крупнијих измена - изјавио је Мартиновић. 

Горан Милић, председник Савеза самосталних синдиката Војводине, каже да постоје три 
кључне примедбе на Нацрт. 

- Циљ закона није да под плаштом бољитака отежамо право на штрајк. Кључне примедбе су 
формулација „наношење штете имовини“, а то је преширок појам. Наравно да није допустиво 
да се нешто руши. Друга је одређивање минимума процеса рада колективним уговором, за шта 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/neslaganja_oko_lock_outa.4.html?news_id=264380
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је алтернатива арбитража, која у Србији није довољно развијена. Трећа примедба се односи на 
место одржавања штрајка. Радник не може само на радном месту показати своје 
незадовољство, јер он је пре свега грађанин - истакао је Милић, уз констатацију да је у 
последњих десетак година сваки закон био у корист послодаваца. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/penzija_ceka_5000_zaposlenih_u_skolama.55.html?news_id=264404 

Примена закона за пензионисање са 40 година радног стажа или 65 година старости 

Пензија чека 5.000 запослених у школама? 

НАША ПРИЧА 

АУТОР: В. АНДРИЋ 

Београд - Неколико хиљада запослених у основним и средњим школама могло би до јесени да 
буде пензионисано, јер је на снагу ступила нова одредба у Закону о основама система 
образовања и васпитања по којој се у пензију одлази са 40 година радног стажа или 65 година 
живота и најмање 15 година стажа. То значи да пензија чека све наставнике, васпитаче и 
стручне сараднике (педагоге и психологе) који поменути услов буду испунили до 31. августа, 
када се формално и завршава текућа школска година. Ова обавеза важиће и за директоре 
школа, потврђено је Данасу у Министарству просвете. 
Међутим, у том министарству немају податке колико би запослених могло да буде 
пензионисано до 1. септембра, док у синдикатима спекулишу да је реч о 3.000 до 5.000 људи. 
Наставници у школама који су напунили 40 година стажа, а имају мање од 65 година, 
незадовољни су због новог законског решења, јер ће им пензија бити и до 12.000 динара мања 
од плате. 

- Према нашим проценама, око 5.000 запослених у школама испуњава услов за пензију, али 
тачне податке нема ни Министарство, јер не постоји јединствена база података. У Србији има 
1.800 школа, а у свакој од њих један до два запослена испуњавају нови законски услов за 
пензионисање - каже за Данас Милан Јевтић из Уније синдиката просветних радника Србије, 
која је подржала ово решење. 

Слободан Брајковић, председник Синдиката радника у просвети Србије, каже да ова законска 
одредба дискриминише просветне раднике који су на време завршили факултет, док предност 
даје онима који су студирали до тридесете године. Он указује да ће под „удар“ закона доћи и 
медицинске сестре у предшколским установама, јер су оне почеле да раде по завршетку средње 
школе. 

- Ова одредба Закона о основама система образовања и васпитања крши Закон о раду, који 
предвиђа да се у пензију одлази са 65 година живота. С друге стране, Закон о пензијско-
инвалидском осигурању прописује да се у пензију одлази са 45 година радног стажа и то важи 
за све, сем за образовање - каже Брајковић, додајући да ће пензионисање неколико хиљада 
запослених у школама додатно оптеретити буџет. 

Председник Синдиката образовања Србије Бранислав Павловић сматра да решење из Закона о 
основама система образовања и васпитања не дискриминише запослене у образовању, већ да се 
„Брајковић буни из личних разлога, јер је напунио 65 година живота“. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/penzija_ceka_5000_zaposlenih_u_skolama.55.html?news_id=264404
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- Синдикат образовања није предложио тај члан. То је предлог Министарства, а ми се нисмо 
бунили. Такво законско решење је постојало и у претходном закону. Нико у школи није толики 
стручњак да је незаменљив. Треба пружити прилику и младима који су годинама на бироу и 
чекају посао - каже Павловић. 

Он истиче да сваке године око пет одсто запослених у образовању оде у редовну пензију, а да ће 
ново законско решење обухватити од 3.000 до 4.000 људи који су до сада могли, али нису хтели 
да се пензионишу. 

- То ће највише „качити“ учитеље који су се запослили са вишом школом, па су се касније 
дошколовали. Тачно је да ће им пензија бити мања од плате, али они су раније почели да 
примају плату. Ваљда и млади који су завршили факултете треба да почну да раде - истиче 
Павловић. 

Брајковић: Убацивање вишкова 

Слободан Брајковић сматра да поента целе приче није подмлађивање наставног кадра већ да је 
ово начин да се у школе убаце технолошки вишкови са педагошким образовањем из јавног 
сектора, када на ред буде дошла рационализација. То се, како каже, већ догодило у време када 
је на челу Министарства просвете био Слободан Вуксановић. 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/kada-i-kako-u-strajk_407489.html 

Када и како у штрајк? 

НОВИ САД  

Ко и где може да штрајкује биће дефинисано новим законом јер је постојећи донет 

пре 17 година. Прве реакције на предлог, и синдиката и послодаваца, су негативне. 

Нацртом закона о штрајку такав вид протеста могућ само у кругу предузећа. То је само једна од 

замерки синдиката на закон. 

У синдикату истичу и да се сви закони праве у корист послодаваца, док предузетници то 

демантују тврдећи да чак ни њихов предлог о лок ауту тј. могућности послодавца да отпусти 

радника када је могућ стечај због штрајка није прошао. 

Иначе нацртом закона дефинисано је и ко може да штрајкује, то не могу радници војске, Бие и 

хитних служби. 

Оно што није дефинисано овим законом јесте превентива која је и најважнија а то је редовна 

плата, регулисан радни стаж , здравствено осигурање као и добар послодавац. 

 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/kada-i-kako-u-strajk_407489.html


14 

 

НОВИ МАГАЗИН 

http://www.novimagazin.rs/vesti/poslodavci-krecu-u-kampanju-za-novi-zakon-o-radu 

Послодавци крећу у кампању за нови Закон 
о раду 

Још нема никакве сагласности између послодаваца и синдиката о закону о раду. 

Представници менаџера и директора приватних компанија ће већ од среде почети да обилазе 
све посланичке клубове у парламенту, где ће изнети своју визију како би требало да изгледа 
нови закон о раду, пишу Вечерње новости. 

Лист констатује да су послодавци тај Закон апострофирали као камен о који се домаћа 
привреда највише спотиче. Синдикати, пак, кажу да њихове предлоге неће нипошто подржати 
јер се пословна клима не поправља даљим обесправљивањем радника већ стварањем бољег 
привредног амбијента у којем је Закон о раду најмање важна карика. 

Шта ће се на крају наћи у овом документу биће јасно до 1. септембра, када се очекује да 
финална верзија закона уђе у јавну расправу. 

Према речима Драгољуба Рајића, директора Уније послодаваца Србије, промене Закона о раду 
су неопходне јер би управо оне могле да растерете пословање, поједноставе процедуру и 
омогуће флексибилније запошљавање према реалним потребама послодаваца: 

“Важећи прописи и нестабилан привредни амбијент, као и недостатак повољних извора 
финансирања за мала и средња предузећа, имали су разоран утицај на националну економију. 
Пре пет година само је осам одсто предузећа имало једног или ниједног запосленог, аданас је 
таквих чак 23 одсто, односно око 50.000. За пет последњих година је изгубљено чак 275.299 
радних места. Сад више ни млади не желе у предузетништво јер се оно показало као веома 
ризично. У Европи чак 18 одсто младих жели да развија свој бизнис, а код нас тек њих 3,7 
одсто”. 
извор: Новости 

 

http://www.pressonline.rs/info/drustvo/279659/imacemo-i-agenciju-za-neformalno-obrazovanje-odraslih-.html 

Имаћемо и агенцију за неформално 

образовање одраслих 
Изменама Закона о основама система образовања и васпитања усвојеним крајем 

јуна, оснива се још једна агенција у Србији и између осталог бавиће се 

образовањем одраслих, међутим синдикати, цивилни сектор, део стручне и шире 

http://www.novimagazin.rs/vesti/poslodavci-krecu-u-kampanju-za-novi-zakon-o-radu
http://www.popboxads.com/server/campain.php?utm_source=popbox&utm_medium=cpc&utm_campaign=popbox&idR=34367&oglId=2523&mId=354&burl=novimagazin.rs&t=1373960873&sc=75409943b9abebc1339bc5662968f649&dl=1
http://www.pressonline.rs/info/drustvo/279659/imacemo-i-agenciju-za-neformalno-obrazovanje-odraslih-.html
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јавности забринути су што се у време економске кризе, уместо смањења, предвиђа 

још једно државно тело. 

 

“Ради праћења остваривања општих принципа и циљева, стратешких праваца развоја и 

унапређења целокупног система образовања и васпитања, Република Србија оснива Агенцију 

за образовање и васпитање. Агенција обавља послове који се односе на одобравање другој 

организацији стицања статуса јавно признатог организатора активности у оквиру неформалног 

образовања одраслих, као и признавања претходног учења, у складу са међународним 

инструментима и стандардима за истраживање, праћење и евалуацију у образовању одраслих, 

признавање стране високошколске исправе ради запошљавања и друге послове према акту о 

оснивању”, наводи се у закону.  

 

Међутим, у Унији синдиката просветних радника Србије огорчени су због оваквог решења и 

подсећају да се просветом и образовном политиком, осим ресорног министарства, баве 

многобројне институције - два завода, три савета, 17 школских управа, центри, комисије... 

 

“Не постоји ниједан непокривени сегмент у образовању, па ће се оснивањем агенције само 

дуплирати, триплирати послови”, рекла је Тањугу портпаролка Уније Јасна Јанковић, 

оценивши да министарство има довољно људи, али да је друга ствар да ли су стручни.  

 

Од 2004. постоје два завода – Завод за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ) и Завод 

за вредновање квалитета образовања и васпитања чије су кључне активности “дефинисање 

стандарда у образовању, вредновање образовања, обука учесника у систему образовања”.  

 

Имамо три национална савета основана различитим законима - за високо образовање, Савет за 

стручно образовање и образовање одраслих као и Национални просветни савет. Независно 

ради и Комисија за акредитацију и проверу квалитета, а у оквиру ЗУОВ, поред осталог, постоји 

Центар за стручно образовање и образовање одраслих. 

 

Јанковић је истакла да су се у Унији, када се својевремено много говорило о укидању 

непотребнихагенција, залагали за гашење оба завода, јер, како каже, не оправдавају постојање.  

 

“Погледајте какви су нам на пример наставни планови и програми и семинари за наставнике”, 

рекла је Јанковић.  

 

Иначе, у предлогу закона који је послат у скупштину, није била прецизирана намена агенције, 

већ је само предвиђено њено оснивање са циљем “унапређења образовања и васпитања” и да 

треба да почне са радом од 2016. године.  

 

Представници Министарства просвете образложили су пред посланицима да је оснивање 

нове агенцијапотреба и да је то тело предвиђено и Стратегијом развоја образовања.  
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У организацијама цивилног друштва сматрају да је у питању још један мегаломански, 

нерационалан потез државе, а и неки од челних људи актуелних институција у образовању 

наводе да нису сигурни у оправданост оснивања још једне агенције за образовање.  

 

У Унији тврде да ће се оснивањем агенције само гомилати државни апарат а да су са друге 

стране просветни радници под све већим теретом технолошких вишкова.  

 

У Србији постоји око 130 савета, дирекција, управа које из буџета годишње потроше више од 

800 милиона евра. Скупштина Србије је у септембру прошле године укинула неке агенције - 

Агенцију за енергетску ефикасност, Фонд за заштту животне средине, Агенцију за хемикалије, 

Националнутуристичку развојну корпорацију, Управу за игре на срећу, Девизни инспекторат а 

њихове надлежности углавном су преузела ресорна министарства. 
Извор: Тањуг 
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