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Синдикати траже допуну Закона о дуалном образовању  
Извор:Танјуг 

  

Решење питања безбедности на раду је пре свега у интересу послодаваца, оцењено је на 
данашњој конференцији о "Безбедност и здрављу на раду у дуалном образовању"  
БЕОГРАД - Решење питања безбедности на раду је пре свега у интересу послодаваца, оцењено 

је на данашњој конференцији о "Безбедност и здрављу на раду у дуалном образовању", на којој 

су, међуитм, представници синдиката саопштили да су незадоволљни појединим деловима 

предложеног Заона о дуалном образовању о којем расправља парламент и да би га требало 

допунити. 

Учесници скупа су сагласни да је унапређење безбедности на раду област која захтева сарадњу 

свих укључених страна. 

Генерални секретар Савеза самосталних синдиката Србије Зоран Михајловић рекао је да 

синдикати нису задовољни нивоом безбедности на раду у фирмама у Србији, као и да постоји 

проблем када послодавци не препознају улогу синдиката по том питању. 

"Нисмо потпуно задовољни са Предлогом закона о дуалном образовању, јер има мањкавости и 

могућности злоупотребе и нисам сигуран да можемо на прави начин да заштитимо младе од 

послодаваца", рекао је Михајловић. 

Синдикат, додао је, полаже велике наде да ће безбедност и здравље напредовати то се, каже, и 

дешава сваке гоидне, али има још предузећа које не дозвољавају ни синдикално организовање 

и самим тим смо немоћни да у овој области делујемо. 

То су, казао је, најчешће предузећа страних инвеститора који за своје такво пословање имају 

подршку државе. 

Потпредседник УГС Независност Томислав Живановић рекао је да дуално образовање има за 

циљ да образовање и припрема за рад буде што јефтинија, "што не значи да је то најбољи 

систем". 

"Ми немамо привредну стратегију, не знамо шта школујемо, а захтевамо реформе.", рекао је 

Живановић. 

Додао је да у закону о дуалном образовању није јасно ко контролише послодавца, нису јасно 

дефинисани исходи учења, није довољно активиран ниво педагошке подршке, радно место 

није јасно дефнисано, као ни социјална заштита. 

"Систем дуалног образовања би се првенствено могао користити код земља које имају 

експанзију привредног раста, тшо ми нажалост нисмо", рекао је Живановић. 

Он је додао да синдикати позивају да се кроз амандмане изврши измена и допуна закона. 

"Реформа је потребна, али без стартегије плашим се на основу искуства да је то осуђено на 

пропас", закључио је Живановић.. 

Председник Уније послодавца Србије Небојша Атанацковић рекао је да је министарство рада 

до сада било веома активно у спровођењу мера безбедности на раду, као и да је решење тог 

питања пре свега у интересу послодаваца који сносе материјалну и законску одговорност ако до 

повреда дође. 
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"Имамо проблем са повредама на раду, јер људи који нису прошли едукацију у свом 

професионалном бављењу не знају да се заштите, не користе средства заштите и не знају где су 

опасности. Само увођење дуалног образовања ће више утицати на побољшање услова рада и 

заштите него што би то било да немамо дуално образовање", рекао је Атанацковић. 

Помоћница министра просвете за стратешко планирање Габријела Грујић рекла је да је највећа 

предност дуалног образовања што ће малади након средње школе бити стручњаци за неку од 

области, као и да ће њихова знања бити усаглашена са технолошким развојем. 

"Ми смо затекли систем где је средње стручно образовање била теоријска настава и мало 

праксе неколико недеља пред крај године, у том периоду се није водило рачуна о безбедности 

деце на тим праксама. Кроз наш закон се види да је безбеднст веома важна компонента и види 

се јасна одлука да се поштује закон и да се поштује безбедност", рекла је Грујић. 

Важно је, истакла је, да деца стекну све компетенције које су потребне за савремени 

иновациони напредак, да буду предузимљиви, да развијају тимски дух, размишљају 

проактивно. 

"Образовање јесте квалитет, али је знање моћан ресурс испред сваке титуле", закључила је 

Грујић.  

 

 
 

 
 

Осма ревизија ММФ-а доноси добре вести 
Аутор: Аница Телесковић 

 

Тема разговора, који почињу у четвртак и трајаће две недеље, биће повећање плата и пензија, 

пореско растерећење привреде, али и нови аранжман са фондом 

Технички преговори са мисијом Међународног монетарног фонда (ММФ) почеће још у 
четвртак, иако се званично отварање осме рунде преговора очекује у понедељак. Џејмс Руф, 
шеф мисије, у Београд ће допутовати током викенда, а његови сарадници ће припремне 
разговоре са српским властима почети одмах. Оно што је већ сада извесно јесте то да ће на 
конференцији за новинаре, која се обично организује после завршетка ревизије, министар 
финансија Душан Вујовић грађанима Србије моћи да саопшти неколико добрих вести. 
Након ове контроле, која ће бити завршена 7. новембра, многе ствари ће бити јасније. Прво, 
поставиће се буџетски оквир за 2018, којим ће бити прецизније дефинисано ко ће догодине 
моћи да се нада повишицама и колико ће оне износити. Најављено је да ће пензије бити веће за 
пет одсто, а плате запосленима у јавном сектору повећаваће се за пет до 10 одсто. 
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Новосађанима зарада догурала до 55.000 динара 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
По подацима Републичког завода за статистику, просечна нето септембарска плата запослених 

у Србији износила је 48.212 динара, односно 404 евра, и била је 2,1 процента већа номинално, 

односно два реално. У поређењу с истим месецом прошле године, нето зараде веће су 3,6 одсто 

номинално, односно 0,4 одсто реално. 

Просечна војвођанска плата прошлог месеца износила је 45.979 динара и била је 2.233 динара 
мања од републичког просека. Само једна  војвођанска област имала је просечну зараду већу од 
републичке, две већу од покрајинске, док преосталих пет није имало ни војвођански просек. 
Тако је Јужнобачка област с просечном нето септембарском зарадом од 50.549 динара једина 
премашила републички просек од 48.212 динара. Осим ње, и Јужнобанатска област, с просеком 
од 46.139 динара, премашила је војвођански просек од 45.979 динара. 
У преосталим војвођанским областима просечна зарада прошлог месеца износила је: 
Средњобанатска – 43.453, Севернобачка – 43.350, Сремска – 42.380, Севернобанатска – 42.136 
и Западнобачка – 40.362 динара. 
Највећа септембарска нето зарада у Војводини забележена је у Новом Саду – 54.298, у Вршцу је 
била 52.773 динара, док су запослени, а у Пећинцима зарадили 51.176 динара. То су уједно и 
три војвођанске општине које су забележиле нето септембарске плате веће од просека 
републике, док су све остале имале примања мања од оних која су израчуната за целу државу. 
Просечна септембарска нето зарада радника у Панчеву била је 48.097, Бачкој Паланци 47.284, 
Кањижи 46.575, Беочину 46.487, Сремској Митровици 45.905, Зрењанину 45.355 и Суботици 
44.539 динара. 
Најнижа септембарска нето зарада у Војводини забележена је, као и претходних месеци, у 
Алибунару – 31.148 динара. Мало више зарадили су запослени у Бачком Петровцу – 32.193, 
Бачу – 33.193, Малом Иђошу – 33.826, Пландишту – 34.124, Новом Бечеју – 35.207, Ковачици – 
35.306 и Сечњу – 35.637 динара. 
Републики завод за статистику бележи и пад и повећање зарада у појединим војвођанским 
општинама током прошлог месеца. Тако се највећи пад просечне септембарске плате бележи у 
Кањижи – 10,8 одсто, затим Старој Пазови – 8,3, Панчеву 7,7, Темерину – 6,8, Пећинцима – 
5,6, Врбасу – 5,1 па чак и Алибунару – који „традицонално” има најмању зараду – 3,1 процента. 
Сремцима за годину дана највише порасла плата 
Када се пореди нето зарада у Војводини овог септембра и лањског, Сремска област бележи 
највеће повећање – 5,2 одсто. У Сремској области свих седам општина прошлог месеца имало је 
неколико процената веће плате него у истом периоду прошле године, а највеће повећање – 7,3 
одсто – забележила је општина Шид, док су Пећинци с повећањем од 6,2 процената на другом 
месту.  
У исто време, зараде у неким војвођанским општинама прошлог месеца су повећане, па је 
највеће повећање добила општина Бачки Петровац – 27,4 одсто, па  Беочин – 14, затим Нова 
Црња – 10,9, Шид – 10,2, а Србобран и Кула по 7,7 одсто. 
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До 2020. отварамо 50.000 радних места 
Аутор:Д. В. 
 
Држава ће створити услове за веће учешће жена у области информационих технологија, у којој 

се очекује да до 2020. буде отворено око 50.000 нових радних места. 

– Услови које стварамо омогућиће да жене буду препознатљивије у тој области – рекла је 
председница Координационог тела за родну равноправност Зорана Михаловић на отварању 
Самита женског лидерства у области дигитализације и технолошких иновација у Београду. 
Истакла је да је направљен искорак по питању учешћа жена у тој области, али да то није 
довољно. 
– Од свих уписаних на нашим факултетима у ИТ области, само 20 одсто су жене, а од тога 28 
одсто њих заврши факултет, што није довољно – казала је Зорана Михајловић. 
Истакла је да се само заједничким радом Владе, невладиног сектора, привреде и факултета 
може остварити веће учешће жена и створити бољи услови да оне доприносу развоју ИТ 
сектора. 
Од свих уписаних на нашим факултетима у ИТ области, само 20 одсто су жене 

Поручила ће женама које желе да се баве пословима у ИТ и другим областима да буду храбре 
јер је то услов за све друго, пре свега да се образују и раде на себи „јер питање знања није само 
питање моћи већ и стварање широких погледа на то шта се може урадити у животу”. 
Потпредседница Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) Бетси Нелсон је казала да је важно 
да се створи мрежа на националном нивоу где би жене могле активније утицати у развоју 
земље. 
Она је потврдила да ће ЕБРД помоћи Србији у тој области, као што је и до сада помагао. 
У Србији, како је оценила, још увек фирме које воде жене теже добијају кредите и имају отежан 
приступ финансирању, али сматра да ће им дигитализација и развој ИТ области олакшати 
пословање. 
 
 

Инфлација у септембру 3 процента 
Извор: Танјуг 

 

БЕОГРАД: Према резултатима септембарске анкете, краткорочна и средњорочна инфлациона 

очекивања финансијског сектора и привреде наставила су да се крећу у границама циља од три 

процента (3 ± 1,5%), саопштила је данас Народна банка Србије.  

Финансијски сектор и привреда очекују да ће инфлација у септембру 2018. године износити 3 
процента, кажу у НБС. 
Средњорочна инфлациона очекивања (за септембар 2019.) такође се налазе у границама циља, 
и износе 3,0 одсто код привреде и 3,5 одсто код финансијског сектора. 
"Постигнута усидреност инфлационих очекивања доприноси повећању ефикасности 
монетарне политике у одржавању ниске, стабилне и предвидиве инфлације у средњем року, 
што је један од неопходних предуслова за одржив привредни раст", оцењују у НБС. 
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Дуално образовање - кадрови по мери привреде  
Извор: Танјуг 

 

БЕОГРАД: Решење питања безбедности на раду је пре свега у интересу послодаваца, оцењено је 

на конференцији о "Безбедност и здрављу на раду у дуалном образовању", на којој су, међуитм, 

представници синдиката саопштили да су незадоволљни појединим деловима предложеног 

Заона о дуалном образовању о којем расправља парламент и да би га требало допунити. 

Учесници скупа су сагласни да је унапређење безбедности на раду област која захтева сарадњу 
свих укључених страна. 
Генерални секретар Савеза самосталних синдиката Србије Зоран Михајловић рекао је да 
синдикати нису задовољни нивоом безбедности на раду у фирмама у Србији, као и да постоји 
проблем када послодавци не препознају улогу синдиката по том питању. 
"Нисмо потпуно задовољни са Предлогом закона о дуалном образовању, јер има мањкавости и 
могућности злоупотребе и нисам сигуран да можемо на прави начин да заштитимо младе од 
послодаваца", рекао је Михајловић. 
Синдикат, додао је, полаже велике наде да ће безбедност и здравље напредовати то се, каже, и 
дешава сваке гоидне, али има још предузећа које не дозвољавају ни синдикално организовање 
и самим тим смо немоћни да у овој области делујемо. 
То су, казао је, најчешће предузећа страних инвеститора који за своје такво пословање имају 
подршку државе. 
Потпредседник УГС Независност Томислав Живановић рекао је да дуално образовање има за 
циљ да образовање и припрема за рад буде што јефтинија, "што не значи да је то најбољи 
систем". 
"Ми немамо привредну стратегију, не знамо шта школујемо, а захтевамо реформе.", рекао је 
Живановић. 
Додао је да у закону о дуалном образовању није јасно ко контролише послодавца, нису јасно 
дефинисани исходи учења, није довољно активиран ниво педагошке подршке, радно место 
није јасно дефнисано, као ни социјална заштита. 
"Систем дуалног образовања би се првенствено могао користити код земља које имају 
експанзију привредног раста, тшо ми нажалост нисмо", рекао је Живановић. 
Он је додао да синдикати позивају да се кроз амандмане изврши измена и допуна закона. 
"Реформа је потребна, али без стартегије плашим се на основу искуства да је то осуђено на 
пропас", закључио је Живановић.. 
Председник Уније послодавца Србије Небојша Атанацковић рекао је да је министарство рада 
до сада било веома активно у спровођењу мера безбедности на раду, као и да је решење тог 
питања пре свега у интересу послодаваца који сносе материјалну и законску одговорност ако до 
повреда дође. 
"Имамо проблем са повредама на раду, јер људи који нису прошли едукацију у свом 
професионалном бављењу не знају да се заштите, не користе средства заштите и не знају где су 
опасности. Само увођење дуалног образовања ће више утицати на побољшање услова рада и 
заштите него што би то било да немамо дуално образовање", рекао је Атанацковић. 
Помоћница министра просвете за стратешко планирање Габријела Грујић рекла је да је највећа 
предност дуалног образовања што ће малади након средње школе бити стручњаци за неку од 
области, као и да ће њихова знања бити усаглашена са технолошким развојем. 
"Ми смо затекли систем где је средње стручно образовање била теоријска настава и мало 
праксе неколико недеља пред крај године, у том периоду се није водило рачуна о безбедности 
деце на тим праксама. Кроз наш закон се види да је безбеднст веома важна компонента и види 
се јасна одлука да се поштује закон и да се поштује безбедност", рекла је Грујић. 
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Важно је, истакла је, да деца стекну све компетенције које су потребне за савремени 
иновациони напредак, да буду предузимљиви, да развијају тимски дух, размишљају 
проактивно. 
"Образовање јесте квалитет, али је знање моћан ресурс испред сваке титуле", закључила је 
Грујић. 
Дуално образовање - кадрови по мери привреде  
Дуално образовање, као модел који се примењује у најразвијенијим европским економијама, 
омогућује ученицима да стекну потребне вештине и праксу током школовања и сигурно 
запослење, кажу саговорници Танјуга који су укључени у тај процес.  
У дуалном систему у Србији данас је више од 200 компанија, 60 школа, са више од 2.000 
ученика, који се школују за 19 образовних профила, кажу у Привредној комори Србије. 
Такође, компаније путем дуалног образовања могу да добију компетентне и стручне раднике, а 
школе да имају квалитетније наставне програме, у складу са потребама привреде. 
Пример добре сарадње школа и компанија је и компанија Инмолд пласт у Пожеги. 
Томислав Милетић главни ментор у компанији Инмолд Пласт истиче да та компанија има 22 
ђака - стипендисте Техничке школе у Пожеги. 
Настава се обавља у радионицама у компанији. 
"Ђаци добијају злато у рукама после завршене средње школе и сигуран посао", каже Милетић и 
наглашава да је та компанија спремна да их задржи, јер су квалитетни и способни да одговоре 
радним захтевима. 
Директор Политехничке школе у Крагујевцу Синиша Којић истиче да од дуалног образовања 
бенефит имају сви - и школа и ученици и привреда. 
Кроз овај систем школују се ученици према реалним потребама привреде, на основу чега се 
креирају и образовани профили, објаснио је Којић.  
Истиче да се у крагујевачкој Техничкој школи по дуалном систему едукују ученици за три 
занимања - бравар заваривач, механичар моторних возила, оператер машинске обраде. 
У свако одељење уписано је по 30 ђака, а влада велико интересовање за ове профиле, што је 
раније било незамисливо. 
Дуално образовање уводи младе у свет рада, на прави начин их социјализује, стичу радне 
навике, квалитетно знање, вештине и одговорност.  
Ђаци су задовољни, јер осећају употребну вредност учења, истакао је Којић. 
Суанита Челебић из сектора за односе са јавношћу компаније Трендтекс у Пријепољу истиче да 
је та компанија иницијатор дуалног образовања у Златиборском округу у области текстилне 
индустрије и да је учествовала у креирању образовног профила модни кројач за школе у 
Србији. 
Та компанија је од септембра у систему дуалног образовања. 
У Техничку школу у Пријепољу уписано је 23 ученика који се школују за профил модни кројач 
и биће на пракси у Трендтексу. 
"Кроз дуални систем долазимо до квалификованих и обучених младих радника. Ово је посебна 
предност, јер више нећемо имати додатне трошкове обуке и преквалификације кадрова. 
Ученици одмах након школе имају загарантован посао у нашим погонима. Такође су у прилици 
да буду и кооперанти Трендтекса, уколико желе да се баве предузетништвом и отворе 
сопствене погоне", рекла је Челебић. 
Иницијатива за увођење дуалног образовања потекла је од Привредне коморе Србије односно 
привреде која годинама указује на недостатак одговарајућих кадрова на тржишту и 
неспремност свршених средњошколаца да се, одмах по изласку из школских клупа, укључе у 
радне процесе, што компанијама ствара додатне трошкове и онемогућава их да реализацију 
развојне планове.  
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Тај вид едукације примењује се у већем броју европских земаља, али су најпознатији и 
најуспешнији модели Аустрије, Немачке и Швајцарске.  
  
 

 

 
 

Просечна плата 48.212 динара 
Пише: ФоНет 
 
Просечна нето зарада у септембру износила је 48.212 динара и за два одсто била је већа него у 
августу, саопштио је данас Републички завод за статистику. 
Септембарска бруто зарада износила је 66.438 динара, што је и номинално и реално за два 
процента више него у августу. 
У поређењу са септембром прошле године, зараде су сада номинално увећане 3,6 одсто, док 
реално повећање у претходних 12 месеци износи 0,4 одсто.  
 

 
 

 
 
Ђорђевић најављује оштрију контролу безбедности на раду 
Извор:Бета 

 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић најавио је 
оштрије контроле послодаваца у вези безбедности на раду, и по питању ученика који ће у 
склопу дуалног образовања радити у фабрикама.  
Ђордевић је на конференцији "Безбедност и здравље на раду у дуалном образовању" у Београду 
најавио и законске промене у области безбедности на раду како се унапредила та област. 
"Та област треба да буде унапређена како би Србија достигла највише европске стандарде", 
рекао је Ђорђевић указавиши да и млади, кроз дуално образовање, морају бити едуковани о 
мерама безбедности на раду. 
Он је апеловао на послодавце да поштују прописане мере у вези безбедности на раду, 
истакавши да то није трошак већ инвестиција. 
Према његовим речима, здравље и животи ученика су најбитнији а благовремена примена 
мера безбедности и здравља на раду немају цену. 
Са Ђорђевићевим ставовима да је у тој области неопходна сарадња свих у друштву сагласио се и 
председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић. 
"Унија послодаваца ће апсолотно подржати све мере у вези безбедности и здравља на раду", 
рекао је Атанацковић. 
Додао је и да је апсолутни интерес послодаваца да се унапреди област безбедности на раду уз 
објашњење да послодавци, у случају повреда радника, имају материјалну и сваку другу врсту 
одговорности. 
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Генерални секретар Савеза самосталних синдиката Србије Зоран Михајловић је истакао да 
нико не може бити задовољан нивоом безбедности на раду. 
Он је рекао и да тај синдикат није у потпуности задовољан законским предлозима у вези 
дуалног образовања јер, како је оценио, "имају доста мањкавости". 
Потпредседник УГС Независност Томислав Живановић је такође критиковао неке од одредби 
предложених законских решења у вези дуалног образовања, који су тренутно у Скупштини 
Србије. 
"Не подржавамо закон у потпуности и очекујемо да ће се поправити кроз неке амандмане", 
рекао је он, изразивши очекивање да ће тај правни акт доживети током примене и измене и 
допуне. 
 
 

Опозиција: Дуалним образовањем стварају јефтину радну снагу 
Аутор:Игор Кошут 
 
Скупштина Србије завршила је вечерас рад за данас и седницу наставља сутра расправом о сету 
образовних закона и више споразума. 
Посланици су девет сати расправљали о Предлогу закона о дуалном образовању, о изменама 
Закона о предшколском васпитању и образовању, изменама Закона о основном образовању и 
васпитању и изменама Закона о средњем образовању и васпитању. 
Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић рекао је током расправе да 
је реч о укупној реформи образовања, да ће гимназија припремати ученике за студије, средње 
стручне школе за струковно образовање, док дуално образовање мора да се законски уоквири. 
Посланици опозиције инсистирали су на томе да ће дуално образовање само стварати јефтину 
радну снагу, а да послодавци нису условљени да их по завршеном школовању запосле. 
Они су рекли и да је уговор између ученика и компанија у којима треба да обављају праксу 
нејасан, а негодовали су и због тога што је максималан број радних сати деце 30, што су скоро 
пуна четири радна дана. 
Опозиција је питала и шта ће се догодити са наставницима стручне наставе када деца више од 
пола школског времена буду проводила у фабрици. 
Посланици Власти подржали су законе и рекли да ће њима образовање одговорити на потребе 
привреде, да ће деца научити да развију предузетнички дух, а да ће послодавци добити 
квалитетне и стручне раднике. 
Председница Скупштине Маја Гојковић се укључила у расправу, јер, како је навела, више није 
могла да слуша посланике опозиције који су о дуалном образовању и будућности деце 
говорили тендециозно, малициозно и пежоративно. 
На дневном реду су поред закона о образовању и предлози закона о ратификацији Споразума о 
зајму између Србије и Међународне банке за обнову и развој, Конвенције о нуклеарној 
сигурности, Заједничке конвенције о сигурности управљања истрошеним горивом и о 
сигурности управљања радиоактивним отпадом. 
На дневном реду су и предлози измена Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора 
за стабилизацију и придруживање и Одлука о избору чланова и заменика чланова 
скупштинских одбора. 
Маја Гојковић: Презирем све што сам чула 

Председница Скупштине Србије Маја Гојковић је прекинула вођење седнице и јавила се за реч, 
јер - како је рекла - више није могла да слуша посланике опозиције који су о дуалном 
образовању и будућности деце говорили "тендециозно, малициозно и пежоративно". 

http://rs.n1info.com/topicv190/Igor-Kosut/1
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"Презирем све то што сам чула, зато што је цинично, тенденциозно и малициозно", рекла је 
Гојковић из посланичке клупе, док је седницу водио потредседник Скупштине Владимир 
Маринковић (СПС). 
Маја Гојковић реаговала је на критике опозције да се предложеним законима деца претварају у 
"робове и јефтину радну снагу". 
По њеним речима, "нормално је" да посланици опозиције "не могу да разумеју обичан народ и 
жељу родитеља да дете заврши неки занат, када у парламент "долазе са летовања на 
Малдивима, у скупим оделима и сатовима". 
"Не могу више да слушам да београдска елита чита некоме лекцију. Морбидно је окривити 
министра (просвете Младена Шарчевића) да он овим законима одређује да деца буду нечији 
робови", рекла је Гојковић. 
Она је рекла да су посланици опозиције, у време када су били на власти, "упропастили 
будућност деце" и родитеља. 
"Њима је то све за потцењивање, кажу режим припрема децу за робове, а нико није хтео да се 
погледа у огледало - колико је фабрика затворено 2000. године, колико је радника отпуштено, 
колико је приватизација пропало тада када је радна снага била скупа", рекла је Маја Гојковић. 
Она је изјавила да њу није срамота што је завршила усмерено средњошколско образовање и 
додала да су реформом претходне власти деца постајала "менаџери за све и свашта" и упитала 
где она сада раде и колике су им плате. 
"Грађани Србије не треба да се плаше будућности за своју децу, јер ће деца научити да раде, 
исто као што смо и ми раније. Министре ,имате нашу пуну подршку и жао ми је што морате 
овде да седите јер немате о чему суштински да расправљате", рекла је Маја Гојковић обраћајући 
се Шарчевићу. 
Она је затражила од председавајућег да опомене посланике да је не фотографишу јер је то у 
Скупштини забрањено. 
После њеног излагања, посланици опозиције су тврдили да је повређен Пословник и питали 
председавајућег Маринковића зашто није реаговао на увреде које им је упутила Маја Гојковић, 
а он им је одговорио да су њене речи биле "нормалне и прихватљиве". 
"Нарушено је достојанство не само овог Дома, већ и моје и мојих колега тиме што сте 
дозволили да изражава мржњу", рекла је посланице Нове странке Мариника Тепић. 
Посланик Демократске странке Балша Божовић рекао је да га је "веома забавила" дискусија 
Маје Гојковић. 
"Она је као прва међу једникама у овом Дому, имала својеврсан шоу", рекао је Божовић и додао 
- пре но што му је искључен микрофон - да постоји пресуда Врховног касационог суда из 2013. 
којом је Маја Гојковић окривљена да је оштетила буџет Новог Сада. 
И посланик Српске радикалне странке Небојша Шаревић критиквао је говор Маје Гојковић. 
"Не иде да неко ко је председник Скупштине омаложава друге посланике, не знам да ли сте 
чули да је једном посланику рекла да је озрачен", рекао је Шарчевић председавајућем који је 
узвратио да је прво неко Маји Гојковић рекао да је "озрачена". 
Уз законе о образовању, обједињено се расправља и о Споразуму о зајму Србије и Међународне 
банке за обнову и развој о пројету инклузивног предшколског образовања, о потврђивању 
Конвенције о нуклеарној сигурности и о Заједничкој конвенцији о сигурности управљања 
истрошеним горивом и о сигурности управљања радиоактивним отпадом. 
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Светска банка: Србија лидер у Југоисточној Европи у реформама за 
привлачење инвестиција  
Извор:Танјуг 
 
Светска банка прогласила је вечерас Србију за најбољу земљу у Југоисточној Европи по 
критеријуму спроведених реформи, на основу којих је постала привлачнија страним 
инвеститорима. 
Признање је у име Владе Србије примио државни секретар у Министарству привреде Милун 
Тривунац. 
Из Светске банке су похвалили реформске потезе Србије, посебно истичући усвајање Закона о 
улагањима, наведено је у саопштењу тог министарства. 
Како је речено на форуму о Конкурентности привлачења инвестиција у Бечу, у организацији 
Светске банке, Србија је означена као земља која је била наијиновативнија у овом делу Европе 
у привлачењу страних инвестиција. 
- Србија је напредовала у многим конкурентским областима, а према анализи индекса 
конкурентности, од 12 стубова, остварили смо највећи напредак у осам најважнијих области - 
изјавио је Тривунац који учествује у форуму заједно са в.д. директором Развојне агенције 
Србије Радошем Газдићем. 
Тривунац је рекао да ће у наредном периоду Министарству привреде у фокусу бити мере за 
повећање конкурентности, што ће допринети и повећању стопа привредног раста. 
Он је издвојио је шест кључних мера - привлачење стратешких инвестиција, повећање извоза, 
бржи раст старт-ап компанија и већи допринос брзорастућих малих и средњих предузећа, 
регионалну специјализацију прерађивачке индустрије, решавање проблема великих губиташа 
и креирање нове индустријске политике. 
- Министарство привреде у сарадњи са Светском банком ради на доношењу нове индустријске 
политике до 2030. године, у оквиру које ће бити дефинисане мере и механизми којима је у 
фокусу развој иновација, примена концепта Индустрија 4.0, и паметна специјализација 
прерађивачке индустрије Србије - рекао је Тривунац, наводи се у сопштењу. 
 
 

Просечна нето зарада у септембру 48.212 динара  
Извор:Танјуг 

 

Просечна бруто зарада исплаћена у септембру ове године је 66.438 динара, док је просечна 
нето зарада 48.212 динара, саопштио је Републички завод за статистику. 
У односу на претходни месец, просечне бруто и нето зараде веће су за 2,1 одсто номинално, 
односно за два одсто реално. 
У поређењу са истим месецом прошле године, просечне бруто и нето зараде веће су за 3,6 одсто 
номинално, односно за 0,4 одсто реално. 
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Синдикати траже измене Закона о дуалном образовању 
Аутор: Танјуг 

 
Решење питања безбедности на раду је пре свега у интересу послодаваца, оцењено је на 

данашњој конференцији о "Безбедност и здрављу на раду у дуалном образовању", на којој су, 

међутим, представници синдиката саопштили да су незадовољни појединим деловима 

предложеног Закона о дуалном образовању о којем расправља парламент и да би га требало 

допунити. 

"Нисмо потпуно задовољни са Предлогом закона о дуалном образовању, јер има 

мањкавости и могућности злоупотребе и нисам сигуран да можемо на прави начин да 

заштитимо младе од послодаваца", рекао је генерални секретар Савеза самосталних 

синдиката Србије Зоран Михајловић. 

Синдикат, додао је, полаже велике наде да ће безбедност напредовати и то се, каже, и дешава 

сваке године, али има још предузећа које не дозвољавају ни синдикално организовање. То су, 

казао је, најчешће предузећа страних инвеститора који за своје такво пословање имају подршку 

државе. 

Потпредседник УГС Независност Томислав Живановић рекао је да дуално образовање има за 

циљ да образовање и припрема за рад буде што јефтинија, "што не значи да је то најбољи 

систем". "Ми немамо привредну стратегију, не знамо шта школујемо, а захтевамо 

реформе", рекао је Живановић. 

Додао је да у закону о дуалном образовању није јасно ко контролише послодавца, нису јасно 

дефинисани исходи учења, није довољно активиран ниво педагошке подршке, радно место 

није јасно дефинисано, као ни социјална заштита. "Систем дуалног образовања би се 

првенствено могао користити код земаља које имају експанзију привредног раста, што ми 

нажалост нисмо", рекао је Живановић. 

Шарчевић: Брже до посла 

Министар просвете Младен Шарчевић каже да је 1.800 компанија заинтресовано за 

укључивање у систем дуалног образовања који ће омогућити младима да стекну компетенције 

и укључе се у тржиште рада, док је опозиција критиковала предлог тог закона наводећи да се 

тако ствара јефтина радна снага за стране компаније. 

Образлажући Предлог закона о дуалном образовању, Шарчевић је рекао да ће се дуално 

образовања одвијати у два циклуса - теоријска настава и практична настава у компанијама, а да 

ће тај систем обухватити и трећи и четврти степен. 

"Укључивање послодаваца у дуално образовање има за циљ да испунимо реалну потребу 

привреде", каже Шарчевић и наводи да се тај нови вид образовања за сада примењује у 21 

стручној школи и у 60 компанија, а да укључује мање од 1.300 ученика. Предвиђено је, каже 

министар, и полагање стручне матуре за оне које после дуалног образовања желе да наставе 

школовање, укључујући и студирање. 
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 Министар је рекао да ће бити сачуване досадашње радионице, а да ће у сарадњи са привредом 

бити направљено неколико центара за обуку ученика, те да се такав пројекат тренутно 

завршава у Ваљеву. "Компанијама су потребни добро обучени радници, а не јефтина радна 

снага која се добија кроз неформално образовање", каже министар. 

 Опозиција: Јефтина радна снага 

 Посланици опозиције критиковали су предлог закона, наводећи, између осталог, да је тај 

модел закона неприхватљив за Србију, као и да је реч о израбљивању ученика. Посланица ДЈБ 

Бранка Стаменковић рекла је да је Србији потребна реформа образовног система која 

производи предузетништво, а не јефтину радну снагу за корпорације. 

 "Уводимо систем који постоји у земљама у којима постоји развијена домаћа индустрија, 

то су Аустрија, Немачка, Швајцарска, а ми домаћу индустрију немамо. Увођењем дуалног 

образовања, ми ћемо правити јефтину радну снагу, али не за домаће, него за иностране 

корпорације које плаћамо да дођу", навела је Стаменковић. 

 Заменик шефа посланичке групе СРС Немања Шаровић је рекао да је та партија упутила 

велики број амандмана. "Нисмо ми а приори против дуалног образовања, али да бисмо увели 

на тај начин, како они причају, дуално образовање ми морамо имати привреду која је у 

стању да то подржи. У Србији привреде нема", казао је Шаровић. 

 

 
 
 


