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СКАНДАЛОЗНА ИЗЈАВА: "Послодавцу жена треба да ради, а не да рађа"  
Ј. Ж. Скендерија  
 

Изјава Милене Антић Јанић из Министарства рада о будућим мамама изазвала 
буру. Овај догађај Ђорђевић назвао скандалом и најављује санкције за сарадницу 
ИЗЈАВА Милене Антић Јанић из Министарства рада да су послодавцима жене потребне да 
раде, а не да чим се запосле оду на породиљско одсуство изазвала је у среду буру негодовања. 
 
Милена Антић Јанић, која је шефица Одсека за послове у области популационе политике и 
финансијске подршке породици са децом у том министарству, рекла је, гостујући на 
националној телевизији, да су жене потребне послодавцима да раде, а не да сутрадан оду на 
породиљско одсуство и да ниједан послодавац неће запошљавати такву жену. 
Ова непримерена изјава једне Владине службенице у години у којој се промовишу 
пронаталитетне мере изазвала је општу осуду. Жеља државе да се одбрани од бројних 
злоупотреба директно је ударила по џепу све будуће маме које су једва дочекале сталан посао 
како би се оствариле и у улози родитеља, а сада су доживеле и јавну прозивку. 
Надлежно министарство реаговало је - извињењем: 
- Извињавамо се због негативне изјаве Милене Антић. 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић оценио је изјаву 
своје сараднице као скандалозну и наложио да "буде адекватно санкционисана". 
Милена Антић Јанић 
- Заиста сам шокиран. Нема оправдања за такав поступак - рекао је Ђорђевић. - Ово ће бити 
последња опомена њој и свима другима. Овакве ствари не смеју да се изговоре, а камоли да се 
дешавају. 
Како су "Новости" већ писале, од 1. јула су свим породиљама и трудницама у Србији смањена 
примања и до 20.000 динара, у зависности од тога колико су зарађивале пре отварања 
боловања. Ако је жена имала плату од 40.000 у нето износу, односно бруто око 54.900 динара, 
по старим прописима добијала је готово 33.000, а по новим ће то бити свега 14.300 динара. 
Исти износ на рачуну имаће само оне маме које нису имале ни дана одсуства у последњих 18 
месеци пре првог одласка због трудноће и, наравно, уколико су доприноси на њихове зараде 
редовно уплаћивани. 
Славица Ђукић Дејановић, министарка без портфеља задужена за демографију и популациону 
политику, истиче да ће Влада до краја ове године тражити решења да минимум примања буде 
што је могуће већи за сваку трудницу, која је радила макар један месец. 
- Мораћемо да допунимо и изменимо Закон о финансијској подршци породици, јер он мора да 
се поправља и побољшава - рекла је министарка. - Стандард жене која је трудна или која негује 
своје дете треба да буде током тог периода онакав какав је био и када је радила. 
МЕЊАТИ ЗАКОН 
Према мишљењу министарке Ђукић Дејановић њен колега Зоран Ђорђевић би требало да 
изађе на Владу са предлогом, а опсег у оквиру кога се примања породиља могу кретати су 
финансије којима се располаже. 
- Тражимо финансијске могућности за то, али не треба заборавити да имамо неупоредиво више 
права од свих у окружењу и од земаља Европе којима тежимо - рекла је она. 
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"ШОКИРАН САМ, СЛЕДИ КАЗНА" Министар се извинио због срамне 
изјаве своје сараднице да "ПОСЛОДАВЦУ НЕ ТРЕБА ЖЕНА КОЈА ЋЕ 
ДА РАЂА" 
 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања јавно се извињава због 
негативне изјаве Милене Антић током гостовања у Београдског хроници на првом програму 
РТС. 
Како је саопштено из тог Министарства, министар Зоран Ђорђевић оценио је ову изјаву као 
скандалозну и наложио да госпођа Антић буде адекватно санкционисана. 
- Изјава је скандалозна. Заиста сам шокиран. Лично сам причао са госпођом Антић и скренуо 
јој пажњу на све негативне последице њене изјаве. Нема оправдања за такав поступак. Ово ће 
бити последња опомена њој и свима другима, овакве ствари не смеју да се изговоре, а камоли 
дешавају - рекао је он у писаној изјави достављеној медијима. 
Према нејговим речима, наталитет је "наш циљ број један". 
- Наставићемо да радимо на томе да положај мајки у Србији буде бољи из дана у дан и да 
имамо што више деце - поручио је министар Ђорђевић. 
"Ниједан послодавац неће запослити такву жену - која се данас запослила, а следећег дана 
затруднела. Њему је жена потребна да ради. Заснивате радни однос да бисте радили, а не да 
сутра одете на боловање", скандалозна је изјава коју је данас изрекла виша саветница и 
шефица Одсека за послове у области популационе политике и финансијске подршке породици 
са децом Милене Антић Јанић. 
 

Ђукић Дејановић: Не дати посао жени која планира трудноћу - најтежа 
дискриминација 
 Танјуг 
 
Министарка задужена за демографију и популациону политику Славица Ђукић Дејановић 
каже да се по новом Закону о забрани дискриминације најтежим обликом дискриминације 
сматра пракса да послодавац неће да запосли жену која планира трудноћу. 
Коментаришући данашњу изјаву представнице Министарства за рад Милене Антић да "ниједан 
послодавац неће запослити жену која се данас запосли а сутрадан затрудни", Ђукић Дејановић 
је рекла да је тенденција Владе, невладиног сектора и медија да стимулишу послодавца да 
закључи да му је родитељ најбољи радник. 
"Родитељ има највећу одговорност и зато послодавац треба да стимулише тог родитеља да 
брине о свом детету", рекла је Дејановић на Н1, додајући да је то управо супротно ономе што се 
може закључити из изјаве Антићеве. 
"Ми смо донели Закон о забрани дискирминације и незапошљавање жене која 
планира да буде трудна је најтежи облик дискриминације", нагласила је Ђукић 
Дејановић. 
Истакла је да је поносна на досадашње смернице у стимулисању наталитета, и додала да 
финансијска подршка није једина мера пронаталитета, јер да је тако, указала је Ђукић 
Дејановић, скандинавске земље не би имале проблем наталитета као и Србија. 

https://www.blic.rs/vesti/drustvo/poslodavcu-zena-treba-da-radi-a-ne-da-radja-skandalozna-poruka-ministarstva-rada-u/54njx8z
https://www.blic.rs/autori/tanjug
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И даље се не зна ко хоће да купи ПКБ 
Аутор: Ивана Албуновић 

 
У четвртак ће бити познато да ли се иза јединог понуђача, како се спекулише, 
крије арапска „Ал Дахра”, која је у више наврата показивала интересовање за 
српске комбинате 
Почетна цена имовине ПКБ-а је 104,5 милиона евра (Фотодокументација „Политике”) 
Понуду за куповину „Пољопривредне корпорације Београд” (ПКБ) дала је само једна 
компанија. Иако се увелико спекулише да се иза неименованог понуђача крије арапска „Ал 
Дахра” Министарство привреде ни није потврдило ове информације. 
– До 10. септембра, до када је био рок за достављање понуда у поступку приватизације 
„Пољопривредне корпорације Београд” и њених зависних друштава, две компаније су откупиле 
продајну документацију, док је понуду доставила једна компанија – наводе кратко у 
министарству. 
Отварање пријава заказано је за четвртак 13. септембра, а како налажу услови конкурса, 
понуђач је морао да уплати депозит од око 23 милиона евра или да уложи наплативу гаранцију. 
Депозит се касније урачунава у купопродајну цену. 
 

 
 

Дисциплиновање синдиката као превентивна мера 
Пише: З. Р. 

 
 
Синдикална организација Застава оружје изложена великим је притисцима како 
би се кроз дисциплиновање одустало од сваког даљег отпора радника због стања у 
предузећу, наводи се у данашњем обраћању оружарског синдиката. 
     
Чиме су потврђена сазнања нашег листа који је крајем минуле седмице писао о великом броју 
дисциплинских и кривичних пријава које се све учесталије подносе против лидера тог 
синдиката Драгана Илића. 
Пријавама против Илића, претходила је, наводи се у јучерашњем саопштењу, трогодишња 
контрола финансијске документације Синдиката. На основу анонимне кривичне пријаве, а по 
налогу надлежног Тужилаштва, пословање синдикалне организације Заставе оружја 
контролисали су припадници Пореске управе, Финансијске полиције и МУП. Поред 
документације Синдиката која је, како тврде у тој организацији, прегледана „до последњег 
папира“, контролисани су и банковни рачуни, али и добављачи са којима Синдикат сарађује. 
– У последње време, против председника Синдиката Драгана Илића поднето је више 
кривичних пријава, а напад добија на интензитету с обзиром на то да се Илићу учестало 
упућују нова решења са претњом отказа Уговора о раду од стране директора фабрике, иако је 
недавно председник Синдиката кажњен, и то тромесечним умањењем зараде од 20 одсто. 
Почетком прошле недеље, Драган Илић је саслушан у МУП-у по налогу тужилаштва, а по 
основу нове кривичне пријаве коју је против њега поднео генерални директор Милојко 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/899/Ivana-Albunovic
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Брзаковић за наводно угрожавање опште сигурности, а саслушан је и по основу поднете 
кривичне пријаве од председника Надзорног одбора пуковника Војске Србије Ивице 
Марјановића, због наводног физичког напада на њега од стране председника Синдиката у 
Управној згради фабрике Застава оружје. Томе је претходила и кривична пријава о наводном 
нападу председника Драгана Илића на Милана Милошевића, руководиоца службе обезбеђења, 
који се током штрајкова истакао као чувар и кључар фабричких капија и који је на све начине 
покушавао да спречи излазак радника пред управну зграду фабрике – наводи се саопштењу. 
Истиче се, притом, да се прогон Илића ту не завршава, јер „припадници МУП интензивно 
прате возило у коме се креће председник Синдиката и заустављају га са намером да му пишу 
прекршајне пријаве“. Приликом једног таквог заустављања, Илић је, тврде у Синдикату, 
приведен у просторије МУП, где је у притвору задржан целу ноћ, јер наводно није хтео да се 
подвргне контроли алкохолисаности. Том приликом, иако није пружао отпор, полицајци су му 
„на најдрскији начин ставили лисице како би био одведен у Завод за хитну медицинску помоћ 
где је са лисицама на рукама изведен из аутомобила и чекао преглед, као највећи криминалац, 
на опште запрепашћење грађана који су били присутни у Хитној помоћи“. 
– Прогон се на томе не завршава, постоје поуздана сазнања да се Илићев мобилни телефон 
прислушкује, док припадници Безбедносно-информативне агенције прате председника 
Синдиката и распитују се о његовом кретању. Дугогодишњи напади на Синдикат и кампања 
која се води је последица планова да се фабрика што више уреди по тржишном моделу, при 
чему се Синдикат сматра реметилачким фактором, пошто се супротставио приватизацији 
фабрике на начин како то предвиђа закон који је у мају усвојен – сматрају у Синдикату. 
 

Синдикална организација Застава оружје изложена притисцима 
 
Синдикална организација Застава оружје је изложена великим притисцима како 
би се кроз дисциплиновање одустало од сваког даљег отпора и исказивања 
незадовољства радника због стања које је резултат управљања фабриком, 
саопштила је та организација. 
Како наводе, након  што је пре три године по основу анонимне кривичне пријаве у Синдикат 
ушла пореска контрола, Финансијска полиција и инспектори МУП за привредни криминал, по 
налогу Тужилаштва и где је документација Синдиката прегледана до последњег папира, као и 
банковни рачуни, а вршена је и провера добављача са којима Синдикат сарађује, сада је против 
председника Синдиката Драгана Илића поново поднето више кривичних пријава. Додају да 
напад добија на интензитету, истичући да  се председнику Синдиката учестало упућују нова 
решења са претњом отказа Уговора о раду од стране директора фабрике, иако је недавно 
председник Синдиката кажњен, и то тромесечним умањењем зараде од 20 одсто. 
„Почетком прошле недеље Драган Илић је саслушан у МУП-у по налогу Тужилаштва, а по 
основу нове кривичне пријаве коју је против њега поднео генерални директор Милојко 
Брзаковић за наводно угрожавање опште сигурности, а саслушан је и по основу поднете 
кривичне пријаве од председника Надзорног одбора пуковника Војске Србије Ивице 
Марјановића због наводног физичког напада на њега од стране председника Синдиката у 
Управној згради фабрике Застава оружје“, наводе у саопштењу. Томе је, како додају претходила 
и кривична пријава о наводном нападу председника Драгана Илића на Милана Милошевића, 
руководиоца службе обезбеђења, који се током штрајкова истакао као чувар и кључар 
фабричких капија и који је на све начине покушавао да спречи излазак радника пред Управну 
зграду. 
„Прогон се ту не завршава јер припадници МУП-а интензивно прате возило у коме се креће 
председник Синдиката и заустављају га са намером да му пишу прекршајне пријаве. Приликом 
једног таквог заустављања је приведен у просторије МУП-а и задржан целу ноћ у притвору јер 
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наводно није хтео да се подвргне контроли алкохолисаности. Том приликом, иако није пружао 
отпор, полицајци су му на најдрскији начин ставили лисице како би био одведен у Завод за 
хитну медицинску помоћ где је са лисицама на рукама изведен из аутомобила и чекао преглед, 
као највећи криминалац, на опште запрепашћење грађана који су били присутни у Хитној 
помоћи. Том приликом му није омогућено да се подвргне контроли алкохолисаности у Хитној 
помоћи јер присутни полицајац то није дозволио. Прогон се на томе не завршава, постоје 
поуздана сазнања да се мобилни телефон прислушкује, док припадници Безбедоносно – 
информативне агенције прате председника Синдиката и распитују се о његовом кретању“, 
наводи се у саопштењу. 
Дугогодишњи напади на Синдикат и кампања која се води је последица неолибералне 
тенденције да се фабрика што више уреди по тржишном моделу и где се Синдикат сматра 
„елементом који ремети тржиште“ јер се супротставио приватизацији фабрике на начин како 
то предвиђа Закон који је у мају усвојен у Скупштини Републике Србије, оцењују у Синдикалној 
организацији. Додају да без обзира на оптужбе које се стално подносе потив председника 
Синдиката због наводног кршења закона, без учешћа Синдиката у процесу доношења одлука 
није могуће постићи дугорочна и конструктивна решења која треба да унапреде положај 
радника фабрике у новонасталим околностима. 
„Синдикат осуђује  овакав тенденциозни напад и притисак на Синдикат и његовог 
председника, и захтева да државни органи омогуће обављање синдикалних активности 
слободно и у складу са конвенцијама МОР-а чији је потписник и Република Србија. О 
догађајима који се односе на прогон Синдиката и председника биће обавештене и међународне 
организације синдиката како би се захтевала заштита представника синдиката само због тога 
што је Синдикат водио радничку борбу да заштити интересе запослених фабрике Застава 
оружје АД“, закључују у саопштењу. 
 

Министарка: Незапошљавање због трудноће – тешка дискриминација 
Пише: Н1 
     

 
 
Министарка задужена за популациону политику Славица Ђукић Дејановић 
оценила је да је незапошљавање жене која планира да буде трудна најтежи облик 
дискиминације, као и да је намера државе да се стимулише управо рад и 
родитељство, а послодавце да виде родитеље као најбоље раднике. 
Упитана о изјави запослене Министарства за рад Милене Антић да „ниједан послодавац неће 
запослити жену која се данас запослила, а следећег дана затруднела“, као и да је „послодавцу 
потребна жена која ради“, министарка је рекла да се слаже да послодавци то могу схватити као 
изговор за незапошљавање оних који планирају трудноћу. 
Она је у Дану уживо додала и да је тенденција државе да се ускаде рад и родитељство и да да се 
стимулишу послодавци да њихов најбољи радник буде родитељ. 
Ђукић Дејановић је ипак рекла и да послодавци имају велико разумевање управо за родитеље, 
и да велики број послодавца већ другачије размишља. 
„Мора се радити на промени свести“, каже. 
Говорећи о великим разликама у накнадама породиљама, Ђукић Дејановић је рекла да је 
„живот демантовао најбољу намеру“, али да је Влада овим Законом направила „корак од седам 
хиљада миља“. 
Како је навела, сада су новим мерама о накнадама први пут обухваћене и жене које раде 
привремене послове, или накнаде примају на основу ауторских хонорара, а које су се сада 
потпуно изједначиле са онима које су запослене на неодређено време. 
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„Ови Законом сви су добили више него што су имали“, додала је. 
Министарка је рекла да се ради на предлогу да доњи лимит тих накнада треба да буде виши, 
макар и симболички и ако је неко радио само месец дана, али је додала да је „ово врло 
праведна надокнада“, јер те жене до сада нису имале ништа. 
„Закон каже да она жена која је радила 18 месеци, да је то основ да она има одређена примања 
током неге детета, она која је радила мање, нпр два месеца, то се дели са 18 месеци. Али она до 
овог закона није имала ништа, први пут сада добија накнаду овим законом. Обухват жена 
новим мерама је неупоредиво већи него раније“, навела је. 
Ђукић Дејановић је прецизирала да се за накнаду породиљама за бригу о детету сабира радни 
стаж жене током читавог живота, што до сада није био случај. 
„Битно је да жена има 18 месеци у радној књижици, било раздвојено, или по уговору о делу. 
Неистинито се калкулише тим подацима. Није услов да то време проведе на једном радном 
месту, већ да у свом радном животу, радној биографији има укупно 18 месеци“, појаснила је. 
Она је рекла да је и да је логично је да те најниже накнаде буду веће. 
„Та сума мора бити нешто већа, а применићемо то кад нам финансије то дозволе. А то зависи 
од свих нас и издвајања за буџет“, рекла је она. 
 
Преговори синдиката образовања са представницима Владе очекују се у четвртак 

Синдикати просвете: Договор или радикализација штрајка 
Пише: В. А. 
     

 
 
Уколико преговори са представницима власти, који се очекују у четвртак, не дају 
резултате, синдикати образовања размориће могућност да радикализују штрајк, 
поручили су лидери сва четири репрезентативна синдиката просвете, на 
данашњој конференцији за новинаре. 
Синдикати кажу да би одлука о свакодневном штрајку са скраћеним часовима на 30 минута 
могла да буде донета убрзо, те да неће чекати да се најпре одрже раније планирани протести 19. 
и 27. септембра. Синдикалци су истакли да су у данашњем штрајку учествовали запослени из 
преко 1.000 школа. 
– Не одустајемо од захтева да сви запослени са седмим степеном стручне спреме пређу из 8-3 у 
9-1 платну групу. Да би се то десило потребно је 400.000 евра. Реч је о порасту коефицијента за 
свега 0,02 одсто и то не може да угрози финансијски систем Србије, како тврди министар 
финансија – рекао је Томислав Живановић, председник ГСПРС „Независност“. 
Он је поновио да стартна позиција у 9-1 платног групи даје много веће шансе за напредовање, 
него уколико би наставници као носиоци делатности остали у 8-3 платној групи. Слободан 
Брајковић, председник Синдиката радника у просвети Србије, истиче да би прелазак у девету 
групу допринео да почетна плата наставника буде између 51.000 и 52.000 динара, уместо 
садашње 49.700. 
Председница Синдиката образовања Србије Валентина Илић тврди да би место у деветој 
платној групи требало да буде обезбеђено за 63.000 људи запослених у основним и средњим 
школама, који имају седми степен стручне спреме. У ту цифру су урачунати не само 
наставници, већ и библиотекари, секретари, психолози, педагози, корепетитори запослени у 
музичким школама… 
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Синдикат Заставе: Прогон због противљења приватизацији 
Аутор текста:Бета 
 
Синдикална организација Застава оружје изложена је великим притисцима како 
би се кроз "дисциплиновање" одустало од сваког даљег отпора и исказивања 
радничког незадовољства стањем које је резултат управљања фабриком, саопштио 
је Самостални синдикат крагујевачких оружара. 
Кампања је, како се наводи, последица "неолибералне намере да се фабрика што више уреди по 
тржишном моделу" а синдикат се супротставља приватизацији.  
Саопштено је да је против председника синдиката Драгана Илића поднето више кривичних 
пријава, као и да он учестало добија решења са претњом отказом, а кажњен је и тромесечним 
умањењем зараде од 20 одсто.  
Недавно је Илић, као је саопштено, саслушан у МУП-у на основу кривичне пријаве коју је 
против њега поднео директор Милојко Брзаковић за "наводно угрожавање опште сигурности, 
као и поводом пријаве председника Надзорног одбора Ивице Мајановића због наводног 
физичког напада на њега". 
Додаје се да је томе претходила и кривична пријава о "наводном нападу на руководиоца службе 
обезбеђења у фабрици који је на све начине покушавао да спречи излазак оружара из фабрике 
и одлазак на протесте". У саопштењу се још наводи "да се сумња да се прати возило 
председника синдиката са намером писања прекршајних пријава као и да БИА прати његов 
мобилни телефон".  
Приликом једног заустављања возила, Илић је приведен у полицију и целу ноћ задржан, јер, 
како су навели, није хтео да се подвргне алко-тесту. 
Синдикат осуђује "тенденциозне нападе и притиске на ту организацију и његовог председника" 
и захтева од државних органа да омогуће слободно обављање синдикалних активности.  
Наведено је да ће о догађајима који се односе на прогон синдиката у Застава оружју и његовог 
председника бити обавештене међународне организације синдиката. 
 
 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-/1

