
1 

 

          

21-22. јул 2018. 

                                        

  
 

 

 
 

 
 
 
 
СУДОВИ “ЗАКИНУЛИ” СТРУЧЊАКЕ: Вештацима дугују 50 милиона 

динара  (стр.2) 

Мали: Доказ да је Србија економски лидер  (стр.3)  

Приватизацију или стечај чека још 50.000 радника  (стр.4) 
Мали: Имамо највећу економију у региону  (стр.5) 
Социјалне карте спремне од следеће године  (стр.6) 
Четири рудара повређена у руднику у Соко Бањи  (стр.8) 
Домари, ложачи и теткице у школама постају технолошки вишак  
(стр.8) 
Држави стигла 33 предлога за лакше пословање, највише око 
утврђивања стажа и зарада  (стр.10) 
Хоће ли због психолога школе имати проблема са грејањем?  (стр.10 )  
 
 
 
 

   ПРЕС КЛИПИНГ 

http://www.politika.rs/
http://adbox.inbox-online.com/bannerRedirect?bannerId=522&bannerZoneId=1202
http://www.pravda.rs/


2 

 

 
 
СУДОВИ “ЗАКИНУЛИ” СТРУЧЊАКЕ: Вештацима дугују 50 милиона 

динара  
Аутор:В. Црњански Спасојевић 

 

Колико правосуђе треба да исплати стручњацима. За исти посао у Врању плаћају десет пута 
мање него у Београду 
ДОМАЋИМ вештацима различитих профила српско правосуђе дугује око 50 милиона динара, 
потврдио је, за "Новости", Никола Драговић, председник Синдиката судских вештака. Највећи 
дугови су у Београду, па им је тако, на пример, Прво основно тужилаштво остало дужно 16 
милиона динара за вештачења у тужилачким истрагама, Друго и Треће по пет, а Више 1,7 
милиона. 
- Дуг није мали, али је далеко мањи него пре неколико година, када су дуговања достигла 50 
милиона евра - каже Драговић. - Некада држава није плаћала вештачења по две-три, па и 
четири године, док је сада то по шест-седам месеци. 
Ипак, вештаци су незадовољни, а вештачења која им суд наручи не смеју по закону да одбију, 
без обзира на то да ли ће бити плаћени и када ће бити плаћени. Највише посла, па и највише 
потраживања, имају стручњаци из Београда, а следе их они из Новог Сада. У унутрашњости је 
обим вештачења мањи, али и износи које добијају за истоврсне предмете као престонички 
експерти. 
- Од суда зависи колико новца ће вештак добити. Дешава се да за исти посао у Београду 
приходује 50.000, у Новом Саду 40.000, а у Врању само 5.000 динара. Може вештак и у Врању 
да преда трошковник на 50.000, али тамо нема новца и никада то неће добити - коментарише 
Драговић, и додаје да у Београду има 2.700, у Новом Саду 1.700 и у остатку Србије још око 2.500 
вештака. 
Сва дуговања, према мишљењу нашег саговорника, "вуку репове" још из осамдесетих година, 
када је важио концепт да стручњак буде запослен у некој фирми а суд га ангажује по потреби. 
Током деведесетих, већина њих је прешла у приватнике, односно вештачење им је постало 
једини извор прихода, па астрономска потраживања више нису могли да толеришу. 
Новац подједнако дугују судови, тужилаштва и странке у поступку, које не поштују налог суда да 
новац за вештачење уплате у судски депозит. Судија, додуше, има механизме да их казни, али се 
то ретко дешава. 
Због свега овога, Синдикат тражи од Министарства правде нови Закон о судским вештацима, јер 
је постојећи, како каже Драговић, "козметички", и њиме није решено ниједно круцијално 
питање. У закону недостају тарифе (па је зато могуће да се различито плаћа рад у Врању и 
Београду), као и нормативи. А да би се то решило, мора прво да се реши списак области и 
специјалности у регистру судских вештака. 
У регистру сада постоји 1.080 специјалности, али их је само 400 усклађено са праксом ЕУ, док се 
за 600 испоставило да су "квазиспецијалности". Тако нпр. постоје вештаци за увиђај са смртним 
исходом, заштиту менталног здравља, анализу саобраћајних несрећна, па експертизу 
саобраћајних несрећа, процену вредности хипотеке, специјално финансијско банкарство, 
спорове правних лица итд. 
Синдикат ће предложити да сви вештаци убудуће имају рачуне у једној банци са којом ће 
држава имати уговор, где би банка, независно од уплата државе, исплаћивала експертима новац 
у року од 15 до 30 дана.  



3 

 

НАЈТРАЖЕНИЈИ ЕКОНОМИСТИ И МЕДИЦИНАРИ 
НАЈВИШЕ посла имају вештаци из области економије, медицине, саобраћаја, грађевине и 
психологије. Иза њих су експерти за видео и аудио вештачења и балистику. Управо они највише 
новца и потражују од правосуђа. 
 

 
 
Мали: Доказ да је Србија економски лидер  
Извор:В. Н. 

 

Министар Синиша Мали о похвалама економске комисије за добре резултате у 2018. Раст БДП у 
прва четири месеца 4,6 одсто, рекордне стране инвестиције 
МИНИСТАР финансија Синиша Мали, нагласио је у суботу да је веома задовољан извештајем 
Европске комисије, који се односи на други квартал 2018. године. 
- Још једном је потврђено да је Србија економски лидер на Западном Балкану, те да има 
значајно већи раст од просечног раста у региону, али и у Европској унији - истакао је Мали. 
Европска комисија објавила је извештај о економском напретку земаља које су кандидати и 
потенцијални кандидати за чланство у ЕУ, у коме се наводи да Република Србија има највећу 
економију у региону, те да је најзаслужнија за добре економске резултате које је остварио 
регион Западног Балкана. 
- Извештај Европске комисије је потврда да је Србија на добром путу, а томе је допринео велики 
број инвестиција који је реализован у нашој земљи. Раст бруто домаћег производа (БДП) у прва 
четири месеца ове године износио је 4,6 одсто, у односу на исти период прошле године. 
Инфлација у јулу је 1,7 одсто, а наша земља је прошле године привукла рекордан број страних 
директних инвестција, захваљујући којима је отворено више од 20.000 нових радних места - 
навео је Мали. 
Он је, како је саопштило Министарство финансија, истакао да најновији извештај Европске 
комисије показује да је Србија прва од земаља кандидата и потенцијалних кандидата када је реч 
о смањењу незапослености и отварању нових радних места. 
- Неопходно је да имамо стабилну и јаку економију ако желимо да постанемо пуноправни члан 
Европске уније. Европска комисија прати резултате свих земаља које су кандидати и овај 
извештај је добар сигнал за нашу земљу и подстрек да наставимо још јачим темпом - истакао је 
министар Мали. 
БАЛКАН НАПРЕДУЈЕ 
У ИЗВЕШТАЈУ Европске комисије се наводи да се наставља економски раст на Балкану, при 
чему је раст годишњег БДП у првом кварталу 2018. године скочио са 3,5 одсто у поређењу са 
просечном стопом раста од 2,7 одсто у претходном кварталу. Како се наводи, најзаслужнија за 
тај раст је Србија (раст са 2,4 у последњем кварталу 2017. на 4,6 у првом кварталу 2018. године), 
подсећа се у саопштењу. 
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Приватизацију или стечај чека још 50.000 радника 
Аутор:Љубинка Малешевић 
 
Србија је у протекле четири године радила на фискалној консолидацији буџета и у томе 

постигла успех, али пред њом стоји још један веома тежак задатак. Наиме, без решавања 

судбине великих државних губиташа односно јавних предузећа постоји велика опасност да се 

постигнути финансијски резултати доведу у питање.   

Фискални савет Србије упозорио је, оцењујући буџет за ову и фискалну стратегију за наредне 
три године, да је прича о неуспешним јавним и државним предузећима далеко од завршене те 
да њихови проблеми и лоше пословање представљају један од највећих ризика за јавне 
финансије Србије. Уз упозорење стигло је и објашњење да чак и јавна предузећа која данас не 
праве губитке  немају шансе за будуће одрживо пословање односно огромне инвестиције  које 
би довело до повећања укупног привредног раста Србије с једне, нити сама држава има новца да 
им у томе помогне.  Закључује да је због тога, после двадесет година од почетка приватизације, 
дошло време  да се напокон утврди да ли ова предузећа имају тржишну перспективу. 
- Ако изуземемо неколико позитивних примера, суштинске реформе једва да су започете. Око 
150 махом неуспешних државних предузећа у процесу приватизације и даље запошљава око 
50.000 радника. Чињеница је да нека проблематична предузећа из ове групе – попут РТБ Бор и 
“Петрохемије” тренутно не праве губитке због повољних тржишних услова. Међутим, тржишни 
услови се могу веома лако прокренути, што би неминовно поново претворило ова 
нереформисана предузећа у велике губиташе и терет за јавне финансије- навео је ФС.-  Неким 
предузећима, попут “Азотаре” и “Ресавице” ни повољне тржнишне околности нису помогле и 
оне настављају да послују лоше и гомилају дугове. 
Да је заиста  најзад, после скоро две деценије одлагања, дошло време да се “поваде костури из 
ормана”  које су све претходне власти гурале што даље од себе и један по један решавају 
потврђује и чињеница да је само током прошле недеље расписан тендер за стратешког партнера 
за РТБ Бор и покренута иницијатива за стечај панчевачке “ Азотаре”. Будући стратешки партнер 
РТБ Бора мораће да се обавеже да ће у наредне три године сачувати постојећи број запослених, 
док се радницима “Азотаре” пре одласка у стечај након којег следи приватизација, нуди 
социјални програм по шеми која је примењивана и за друга државна и друштвена предузећа. 
Професор Економског факултета у Београду Љубодраг Савић тврди да у тржишној економији 
држава мора да подвуче црту, јер нема смисла да новац из буyета од смањења плата и пензија, 
одлази на покривање губитака јавних предузећа. 
- Пропаст “Азотаре” траје од приватизације то јест од када је нови власник - конзорцијум који су 
чиниле литванске фирме “Арви” и “Санитекс” и београдски “ Универзал холдинг” продали 
линију карбамида без знања Агенције за приватизацију, која је касније и раскинула уговор о 
приватизацији. Потом је уследила афера са регресираним ђубривом. Неко већ деценију и по 
ради на штету “Азотаре”. Највеће жртве су радници, који нису ни за шта криви – објаснио је 
Савић. 
Да ће ова 2018.година бити година у којем ће се кренути , али не свакако и завршити , са 
решавањем судбина великих јавних предузећа   дало се наслутити и из буyета за исплату 
оптремина запосленима који ће због коначног решења остатити без посла, којим је предвиђено 
две милијарде динара. Те две милијарде динара у овој години које заправо чине такозвани 
Транзициони фонд који је намењен социјалном програму радника који ће због приватизације, 
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на овај или онај начин, остатити без посла у јавним и државним предузећима, могу реално да 
подмире потребе за око 3.000 радника.  Како ће запослени у РТБ Бор, према условима тендера, 
остатити на својим радним местима, за сада се на социјални програм упућује око 900 радника 
“Азотаре”, што значи да ће се у наредних пола године решавати судбина и неких других јавних 
предузећа. Помиње се решавање судбине “Петрохемије” Панчево  и МСК Кикинда, а када се 
укупно сабре број запослених у српском петрохемсијком комплесу, дође се до цифре од око 
3.000 радника. 
Радницима, мада како то тврде и економисти и стручњаци нису криви због стања у којем се 
предузећа налазе, ће од државе бити понуђен социјални програм који су пре њих многи 
запослени претходних година морали да прихвате. То је 200 евра по години радног стажа, 
трећина зараде запосленог по години стажа или за оне који имају мање од 15 година радног 
стажа шест просечених плата у Србији.  Претходних дана стизала је најава да ће “Србијагас” 
свим радницима “Азотаре” дати још по 100 евра по години стажа , а да ли ће се то остварити 
остаје да се види. Јачина синдиката мери се између осталог и у томе за колику ће се отпремину 
радницима изборити . 
Савез самосталних синдиката Србије је у Белој књизи коју је објавио прошле године, изнео 
податак да је у портфолију бивше Агенције за приватизаицју остало 172 предузећа у процесу 
приватизације са 45.000 запослених,  међу којима су и радници у за државу важним 
стратешким компанијама као што су ПКБ, РТБ “Бор”, “Ресавица”, “ Петрохемија” и други, 
очекујући да се решења за њих нађу кроз унапред припремљене планове реорганизације или 
редовне стечајне поступке. Подсетили су да је на тај начин пронађено решење за 330 предузећа , 
а да је отпремине добило 24.474 радника. 
За 15 година продато 2.419 предузећа 

Од 2002. до краја 2016.године у Србији је продато 2.419 предузећа, од чега 81 на тендеру, 1.517 на 
аукцијама, 778 на тржишту капитала , 41 продаја капитала и два продајом имовине. Према 
подацима ШШ, остварен је приход од продаје од 2,57 милиона евра. У тих 2.419 предузећа, било 
је запослено 342.216 радника, а за социјалне програме вишка запослених исплаћено је 
276.956.000 евра. Нигде нема података колико је тачно радника у протеклој деценији и по 
остало без радног месета , као ни оног колико њих је отишло на евиденцију незапослених без 
социјалног програма. 
 

 

 
 
Мали: Имамо највећу економију у региону 
Пише: ФоНет 
 
Министар финансија Синиша Мали изјавио је данас да се у извештају Европске комисије о 
економском напретку земаља које су кандидати и потенцијални кандидати за чланство у ЕУ 
наводи да Србија има највећу економију у региону. 
Како је изјавио, наводи се и да је најзаслужнија за добре економске резултате које је остварио 
регион Западног Балкана. 
Коментаришући извештај Европске комисије, који се односи на други квартал 2018. године, 
Мали је рекао да је веома задовољан јер је још једном потврђено да је Србија економски лидер 
на Западном Балкану и да има значајно већи раст од просечног раста у региону, али и у 
Европској унији, наводи се у саопштењу објављеном на сајту Министарства финансија. 
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Према његовим речима, извештај Европске комисије је потврда да је Србија на добром путу, а 
томе је допринео велики број инвестиција који је реализован у земљи. 
Раст бруто домаћег производа (БДП) у прва четири месеца ове године износио је 4,6 одсто, у 
односу на исти период прошле године, подсетио је Мали. Додао је и да је инфлација у јулу 1,7 
одсто и да је Србија прошле године привукла рекордан број страних директних инвестција, 
захваљујући којима је отворено више од 20.000 нових радних места. 
Министар финансија је истакао да најновији извештај Европске комисије показује да је Србија 
прва од земаља кандидата и потенцијалних кандидата када је реч о смањењу незапослености и 
отварању нових радних места. 
Неопходно је да имамо стабилну и јаку економију ако желимо да постанемо пуноправни члан 
Европске уније, нагласио је Мали. 
Европска комисија прати резултате свих земаља које су кандидати и овај извештај је добар 
сигнал за нашу земљу и подстрек да наставимо још јачим темпом, истакао је Мали. 
 

 

Социјалне карте спремне од следеће године 
Пише: Љиљана Буквић 
 
За социјалне карте урађен је идејни пројекат, завршена техничка документација и расписујемо 
конкурс за набавку опреме. Апликација треба да буде инсталирана, лиценце да се купе и у првој 
половини следеће године све би требало да буде у функцији, каже у разговору за Данас 
министар за рад, запошљавање, социјална и борачка питања Зоран Ђорђевић на питање докле 
се стигло са израдом социјалних карата. 
Идеја је, како каже, да у првом циклусу све базе података које има Министарство рада буду 
обједињене на једном месту а тек када у другој половини ове године буде усвојен закон стећи ће 
се и правни оквир за то. 
* Како ће функционисати систем социјалних карата? 
– За почетак у Министарству рада ћемо имати базу особа са инвалидитетом, борце, дечји 
додатак… Желимо да сви који имају надокнаду буду на једном месту, да буду проверени и да их 
категоризујемо. Да будемо сви сигурни да помоћ иде у праве руке. Да нема ниједног више 
ниједног мање, да немамо самопрокламоване ветеране или особе са инвалидитетом. То је идеја 
за почетак. То ће бити врло осетљиви подаци којима ни ја као министар нећу моћи да 
приступам. База мора да се служи алатима и зато смо ишли у Данску, да видимо како се 
укрштају подаци из тих база и како да сагледамо боље слику грађана коју имамо и да спречимо 
малверзације. 
* Шта то конкретно значи? Како пензионеру или неком ко прима социјалну помоћ 
да објасните да ли ће му бити лакше, како ће му ово помоћи? 
– Свима ће бити више. Имамо оне који добијају социјалну помоћ на коју имају право и велика 
вероватноћа је да има оних који то злоупотребљавају. Покушавамо да се боримо против тога. 
Неће бити више потребе за документацијом, доказивањем из дана у дан, године у годину. 
Имамо сада притужбе људи да стално морају да доказују да нешто немају. Тога више неће бити. 
У бази ћемо видети да он то нема. 
Када држава одваја новац, моје као министра није да штедим новац, већ када има да га 
распоредим најбоље могуће. И да категоризујемо, на прву, другу, трећу категорију и једнако 
распоредимо. После тога нећемо имати дилему да ли је нешто остало и да ли је добио неко ко не 
треба да добије. 
* Да ли ће то помоћи да нам се не дешава слично као што се недавно десило да се 
човек, отац четворо деце, убије због дуга за струју? 
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– Тај случај је дискутабилан и не бих желео да га коментаришем јер је сваки случај прича за себе 
и мора се тумачити појединачно. Сви који имају социјалну помоћ добијају је. Неки троше како 
треба, неки не. Ми то не можемо да контролишемо. Држава ће свима дати колико може, колико 
има. Али ће да препозна случајеве којима треба да се да. Примера ради, сада у систему имамо 
бабу и деду на селу о којима нема ко да брине, али они нису социјални случајеви јер имају 
земљу, иако не могу да је обрађују, али ни да продају јер нико неће да је купи. С друге стране, 
имамо бабу и деду у Кнез Михаиловој улици који узимају социјалну помоћ, а имају стан који 
издају а на који не плаћају порез и то је невидљиво. Центар им је близу и доступан, лако могу да 
дођу до њега, те брзо предају документа и добију помоћ. 
* Очекујете да се социјалним картама ти проблеми реше? 
– Наравно, јер ћемо скенирати све што има сваки грађанин. Нама је идеја да нам систем каже: 
њој или њему треба да дамо или њој односно њему припада одређена врста помоћи. Живим за 
то да свака мајка када роди бебу буде уписана у социјалну карту, и да након порођаја добије 
СМС честитку за рођење бебе, систем би евидентирао да треба да добије 100.000 динара, имали 
бисмо њен текући рачун, и одмах након тога би јој био уплаћен новац. Када би све било тако 
повезано, не би било потребе да аплицира за средства јер би систем знао да је добила бебу. 
Следеће порука која би требало да јој стигне је СМС од банке да јој је уплаћено 100.000 динара. 
Тако би требало да функционише систем социјалних карата и урадићу све што је у мојој моћи да 
тако и буде. 
* И када можемо то да очекујемо? 
– Ево ми сад радимо тендер, почетком 2019. наше базе би требало да буду на једном месту и та 
нека прва пионир социјална карта биће за оне о којима ми бринемо, а то су база особа са 
инвалидитетом, ветерана и социјалних случајева. 
* Ваше Министарство ће прво бити у систему, шта са осталима? 
– За успостављање Система социјалних карата кључни су Министарство којим руководим и 
закон. Изменићемо Закон о социјалној заштити који отвара појам социјалне карте и могућност 
да паралелно радимо две ствари, измену и допуну Закона о социјалној заштити и закон о 
социјалним картама. Када то завршимо, са људима из Данске ћемо видети како они користе 
систем и укрштају податке из базе. Зашто да измишљамо нешто што се тамо већ ради. Закон ће 
обавезивати остале ресоре да нам дају податке који су нам потребни. Веома је важно да остали 
ресори покажу добру вољу и позитиван став према социјалним картама. 
* Прича се о сталном расту запослености у Србији. Из Фискалног савета тврде да 
подаци из Анкете о радној снази нису баш поуздани и да раст запослености од 13 
одсто у последњих пет година не одговара расту доприноса од три одсто и расту 
БДП? 
– Ми то решавамо емпиријским путем, ја нисам Фискални савет, ми имамо НСЗ која има листу 
незапослености. Знамо колико је креирано радних места и то нама помаже да видимо да ли је то 
реално или није. Од 1. јула прошле године се бавим овим Министарством и од тада број 
незапослених је на евиденцији смањен за 10 одсто, око 579.000 незапослених имамо. Само 
15.000 мање незапослених је од краја маја до почетка јула. То је последица отварања нових 
радних места. Имамо велики проблем са радном снагом, нису сви који су на евиденцији радно 
способни, то није реално стање, али факат је да је мање незапослених. 
* Зар то није делом и због тога што људи одлазе, само у 2015. отишло их је 60.000 из 
Србије? 
– Али они се не исписују са евиденције. Они оду у иностранство и не испишу се са евиденције. 
Оду и не знамо да ли ће да се врате. Испишемо неког тек када нађемо посао за њега, па га 
зовемо а он каже да је у Канади. Онда их тек бришемо. Бришемо их са евиденције ако добију 
посао у иностранству преко неке од агенција. Имамо проблем са радном снагом, ако се погледа 
са стране, свака пекара тражи раднике, траже се и возачи, медицинске сестре. Видели смо 
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кључна занимања која су потребна и то смо променили у децембру, да можемо да радимо 
промптно преквалификацију људи. Тражио сам да радимо и доквалификацију, да се не бавимо 
само незапосленима већ и запосленима. 
* Да ли су људи заинтересовани за преквалификације, раније то није био случај? 
– Сада имамо преквалификацију за ИТ сектор, јуче су ми рекли да је више од 4.400 њих 
пријављено, 775 њих примамо, а конкурс је отворен до 22. јула. 
* Међу најсиромашнијим смо земљама у Европи, како да смањимо сиромаштво? 
– Само радом. Никако другачије. Ако навикнеш људе да примају социјалну помоћ, никад нећеш 
излечити сиромаштво. У Закону о социјалној заштити изменићемо то, предложићу да по узору 
на САД човек не губи социјалну помоћ одмах кад добије посао. Пустимо га да ради и тек после 
18 месеци остаје постепено без социјалне помоћи, навикнемо га на посао и пустимо да жели да 
настави да ради и да види да није препуштен. 
Морамо да радимо, у РАС има доста новца за пројекте, држава има пара, зато су нам потребни 
квалитетни пројекти. Ако неко добије отпремнину и жели да уложи, дође и каже треба ми за 
пекару 10.000 или 20.000 евра – ако ја вама отплаћујем са каматом нула, вратићу вам дуг за 10 
година. Битно је да се ради. 
* Већина људи у Србији, ипак, ради за мање од 25.000 динара. 
– Морамо да радимо на конкурентности да би нам скочио стандард. Да радимо сви, да не 
радимо на црно и да не стварамо могућности онима који раде у сивој зони јер су они ти који 
спуштају плате. 
 

 

 
 

Четири рудара повређена у руднику у Соко Бањи 
Аутор:Бета  
 
Четири рудара рудника мрког угља у Читлуку у општини Соко Бања повређена су данас у јами, а 
степен њихових повреда још није познат, речено је агенцији Бета у МУП-у Зајечар. 
Несрећа се догодила услед техничког квара или нестанка струје, због чега је проклизао лифт, 
речено је у зајечарском МУП-у. 
Стручне службе обављају увиђај у јами. Полиција због тога нема детаље о незгоди која се 
догодила после 16. сати. 
 
 

Домари, ложачи и теткице у школама постају технолошки вишак 
Аутор:Јелена Мирковић  
 
Нова школска година за поједине запослене неће почети радно. Део наставног особља постаће 
технолошки вишак, а посао ће добити стручни сарадници. Из Синдиката просветних радника 
"Независност" тврде да ће знатан број радника одржавања остати без посла, међу којима су 
најугроженији домари и ложачи. 
Први септембар. За ђаке нова школска година, за школе нове вести - следе запослења, али и 
откази. Ресорни министар је недавно најавио да ће у просвети посао добити 155 психолога. 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-/1
http://rs.n1info.com/journalist115/Jelena-Mirkovic/1


9 

 

Са друге стране, Весна Војводић Митровић из Синдиката "Независност" тврди да ће новине у 
правилнику за финансирање школа, појединим запосленима донети проблеме. 
“Према којима ће значајан број ложача, домара, теткица, административних радника, па чак и 
помоћника директора преместити на листе технолошких вишкова. Наше колеге широм Србије, 
шаљу нам податке да ће рецимо сада број ложача или домара сада бити преполовљен или 
умањен до 30 одсто”, упозорава Војводић Митровић. 
Управо мањак домара, а посебно ложача, представља најевећу опасност. Синдикалци кажу да ће 
котлови за грејање у школама остати без надзора, што школе, чини небезбедним. 
Јасминка Марић, учитељица смедеревске ОШ “Бранко Радичевић”, управо се због тога писмом 
обратила ресорном министру Младену Шарчевићу. 
"Долазимо у позицију да школе које имају истурена одељења (2 и 3 истурена одељења) не могу у 
истом дану да покрију матичну школу грејањем јер им домар/ложач ради само два дана у 
недељи! Ко ће грејати ту школу она три дана када је домар распоређен у другој школи? Како ће 
тај домар/ложач заложити котао или пећ на чврсто гориво у једној школи па је оставити без 
надзора како би отишао у другу школу? Колика је ту безбедност целог система на првом месту", 
упитала је Марић у писму. 
Весна Војводић Митровић сматра да ће, услед тога, деца остати незаштићена. 
“То значи да ће они морати у четири сата ујутру у једној школи да наложе пећи на чврста 
горива, да оставе тај систем без надзора са ученицима који раде и живе у тој школи, да оду 
потом на друго место и да тако препусте случају или техничком квалитету целог система оно 
што може да се деси. То је такође за нас недовољна брига према ђацима”, истиче она. 
Према оцени надлежних у ресорном министартсву смањење броја радника за одржавање 
хигијене и домара је неопходно. Објашњавају да се норма за њих годинама није мењала, упркос 
смањењу броја ученика и одељења у целој Србији. 
"Тачан број радника који ће бити технолошки вишак на овим местима није могуће утврдити, из 
разлога што ће једном броју школа бити одобрено повећање норме на овим местима, на основу 
специфичности које оне у раду имају, с обзиром на то да ће израдом нове мреже школа, која је у 
припреми, доћи до промена у ангажовању ових запослених", објашњавају из Министарства 
просвете. 
Да је веома опасно да пећи и котлови остају без надзора ложача, показују и инциденти који су се 
догодили претходних година. У средњој машинској школи у Апатину, радник је погинуо када је 
експлодирао котао. Експлозија се догодила и у школи у Раковици где су повреде задобиле 
четири особе. Прошле године котао је експлодирао у Хемијској школи у Лесковцу. 
Синдикалци су упутили допис министру Младену Шарчевићу од ког траже да правилник буде 
измењен, како би школе и ђаци били безбедни. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

 
 

Држави стигла 33 предлога за лакше пословање, највише око 
утврђивања стажа и зарада 
Извор:екапија.ком  
 
Привредници су преко портала еПапир, који је почео да ради пре два месеца, послали до сада 33 
предлога са циљем да се поједноставе административни поступци и олакша пословање 
предузећа у Србији. 
У Републичком секретаријату за јавне политике кажу за Тањуг да су привредници акцији 
поједностављења административних поступака за пословање, приступили "трезвено и реално", 
те да нису предлагали да се све што им изазива проблеме и укине, већ само оно што је стварно и 
према њиховом мишљењу сувишно. 
Међу предложеним иницијативама за укидање налазе се административни поступци који се 
односе на пријаву података за утврђивање стажа осигурања, зараде, накнадне зарада, односно, 
основица осигурања и висине уплаћеног доприноса, преноси еКапија. 
Затим, наводе, на листи за укидање су се нашли и обрасци за евидентирање промене, односно, 
допуне података обвезника пореза на додату вредност, повраћај дела плаћеног пореза на зараду 
за новозапослена лица, одобрење за држање девиза на рачуну код банке у иностранству... 
Привредници су се жалили јер се многи прописи који постоје не спроводе у пракси, као и на рад 
неких државних институција које им траже обимну, а према њиховој оцени, непотребну 
документацију... 
- Што се тиче неусклађености прописаног са практичном применом прописа, то не сме да се 
дешава и такве ствари морају под хитно да се провере и исправе, јер то нас води у правну 
несигурност и нарушавање једнаких услова за све на тржишту - истичу из Секретаријата. 
Највећи број иницијатива су упутили они који послују у сектору трговине на велико и мало, 
услужне делатности, саобраћаја, складиштења, области финансијског тржишта, научне, 
иновационе и техничке делатности, преноси еКапија. 
Привредници ће моћи и после 2021. године, до када траје пројекат еПапир, да шаљу предлоге за 
измене неефикасних административних поступака и да указују надлежнима шта их највише 
мучи у пословању. 
 

 

 
 
Хоће ли због психолога школе имати проблема са грејањем?  
Извор: Вечерње новости 
 
Од јесени део ненаставног особља постаће технолошки вишак, а посао ће добити више стручних 
сарадника. Синдикалци тврде да би око хиљаду радника одржавања могло да остане без радног 
места, пишу Вечерње новости. 
У основним и средњим школама радиће од јесени 155 психолога више, најавио је недавно 
министар просвете Младен Шарчевић. Са друге стране, биће мање теткица, домара, ложача и 

https://www.ekapija.com/news/2200106/na-portal-epapir-stigla-33-predloga-drzavi-za-lakse-poslovanje
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другог ненаставног особља. У Унији синдиката процењују да ће чак хиљаду домара и ложача 
остати без посла, када се примени нови правилник о финансирању, који је Министарство 
послало свим школама, наводе Новости. 
Према речима Стевана Јурића из Уније, управо мањак домара, а посебно ложача, представља 
највећу опасност, јер ће довести до ситуације да котлови за грејање у школама остану без 
надзора, што може да буде опасно. 
“Правилник није правио разлику између школа према врсти грејања. Онај ко има даљинско 
грејање, њему ложач не треба, наравно. Али, рецимо, једна школа из Крушевца има матичну 
градску школу, једно издвојено одељење са котлом и две сеоске школе са укупно 18 пећи у 
учионицама. Нови правилник каже да све то треба да одржавају и ложе два човека”, каже Јурић 
 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:739412-Skole-otpustaju-domare-i-lozace-primaju-psihologe

