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Влада усвојила одлуку о минималној цени рада 
Бета  
 

Влада Србије усвојила је на данашњој седници одлуку о висини минималне цене 
рада за 2019. годину, од 155,30 динара нето по радном часу 
БЕОГРА - Влада Србије усвојила је на данашњој седници одлуку о висини минималне цене 
рада за 2019. годину, од 155,30 динара нето по радном часу. 
 
Та цена је прорачуната без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање и представља 
повећење од 8,6 одсто. 
На седници је усвојен Предлог закона о централном регистру обавезног социјалног осигурања, 
чијим би доношењем била створена јединствена електронска база података о обвезницима 
доприноса за социјално осигурање. 
Усвојена је Стратегија за борбу против високотехнолошког криминала за период 2019-2023. 
године, са акционим планом. 
Влада Србије је такође усвојила више закључака о сарадњи са Владом Кине, кинеским 
компанијама из покрајине Хебеј и са кинеском Еxпорт-Импорт банком. 
Чланови Владе усвојили су и Основу за закључивање Споразума Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Србије и Европске организације за нуклеарна истраживања (ЦЕРН) о 
сарадњи на терену, који укључује и програме ЦЕРН-а за наставнике и ученике средљих школа 
и сродне активности. 
 

 
Брнабић: Фиат остаје у Србији 
 
Премијерка Ана Брнабић каже за РТС да „Фиат“ остаје у Србији и након истека 
десетогодишњег уговора, као и да не постоји ниједан разлог да сумњамо у то, 
пренео је РТС. 
     
Ана Брнабић је истакла је да ће током следеће недеље имати састанак са менаџментом 
„Фијата“, као и да је замолила да се закаже надзорни одбор „Фијата“ како би разговарали о 
даљим плановима. 
 

За мала и средња предузећа из Србије од 100.000 до пет милиона евра 
 
Мала и средња предузећа из Србије из области чистих технологија (цлеантецх) и 
одрживе енергије имају могућност да до 4.октобра аплицирају за новчана средства 
за своје пројекте и да за њихов развој добију од 100.000 до пет милиона евра. 
Средства су намењена малим и средњим компанијама са доказаним технолошким концептима 
који ће трансформисати будућност енергетике у Европи. 
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Осим финансирања, ЕИТ ИнноЕнергy нуди онима који аплицирају једну доказану, иновацијску 
платформу од поверења, као и приступ енергетски иновативном екосистему који чини више од 
385 индустријских партнера из широког спектра енергетски одрживих модела. 
Реч је о инвестиционој рунди компаније ЕИТ ИнноЕнергy, европског покретача за одрживу 
енергију подржаног од стране Европског института за иновације и технологију. 
Ова компанија је прву инвестициону рунду одржала 2011. године и до данас инвестирала 190 
милиона евра у пројекте из осам различитих области, широм Европе, што је донело око три 
милијарде евра од предвиђене продаје. 
Јакуб Милер, генерални директор ЕИТ ИнноЕнергy за Централну Европу истиче да је веома 
важно убрзати транзицију ка чистој енергији у Европи. 
“Због тога радимо на идентификовању, инвестирању и стварању партнерстава са најбољим и 
најсјајнијим иноваторима у сектору, како бисмо им помогли да расту, смање време које им је 
потребно до изласка на тржиште. Ту мислим на право партнерство. Ми идемо даље од 
једноставног давања новца партнерима. Не само да пружамо приступ водећој европској мрежи 
стручњака из области цлеантецх и одрживе енергије, већ пружамо подршку у различитом 
сегмент услуга”, истакао је Милер. 
Пројекти финансирани од стране ЕИТ ИнноЕнергy захтевају да сви они који аплицирају до 4. 
октобра имају развијену технологију, или односно поседују равијен прототип производа, јер је 
реч о високој финансијској инвестицији. 
Многи успешни цлеантецх пројекти из целе Европе финансирани суна овај начин. Француски 
Хипхоне је развио хидрогенски резервоар високог притиска за аутомобилску индустрију, што 
ће убрзати долазак кола на хидрогенски погон на тржиште. Фресх-р је паметни систем за 
контролу квалитета ваздуха у затвореним просторима, одржавајући висок квалитет и 
оптималну температуру без непотребног трошења енергије. Са друге стране ту су и пројекти 
попут скандинавског сецуриЦАД®, дигиталног алата за контролу безбедности енергетских 
компанија и инфраструктуре против могућих сајбер напада. 
 
 
Ал Дахра купила имовину комбината за 105 милиона евра, из чега ће бити отплаћено 80 
милиона евра обавеза и 17 милиона евра за отпремнине 

Цео ПКБ оде за враћање дугова 
 
Пише: М. Обрадовић 

 
Арапска компанија регистрована у Србији Ал Дахра Србија је за имовину 
Пољопривредне корпорације Београд (ПКБ) понудила 105,055 милиона евра, 
речено је јуче на отварању финансијске понуде. 
     
Почетна цена за ПКБ је била 104,5 милиона евра, а ни не чуди што цена није била виша с 
обзиром да је Ал Дахра била једини понуђач. Иначе, то је 50 одсто процењене вредности 
имовине ПКБ-а, а у цену није ушло стадо са око 20.000 грла. На крају прошле године у 
билансима ПКБ-а водило се 18.245 грла говеда, 1.573 грла свиња и 1.485 грла оваца. С обзиром 
да се вредност стада свакодневно мења, оно ће бити процењено када буде преузимано, али се 
његова вредност процењује на око 17 милиона евра. 
Оно што Арапи добијају за тих 105 милиона евра је 16.785 хектара земљишта на територији 
општина Палилула, Сурчин и Зрењанин. Затим имовину зависних предузећа Еколаб, 
Института ПКБ Агроекономик и Ветеринарске станице ПКБ. Такође, на продају су понуђене и 
две парцеле градског грађевинског земљишта у Борчи од 1,8 хектара и 1,2 хектара, по почетној 
минималној цени од 939.113 евра, односно 284.000 евра. 

http://www.innoenergy.com/


5 

 

С обзиром да се продаје имовина, а не капитал предузећа, обавезе ПКБ-а неће пасти на терет 
купца већ ће се измирити из продајне цене, а исто важи и за социјални програм за око 1.700 
радника који ће износити између 16 и 17 милиона евра, с обзиром да ће добити по 450 евра по 
години стажа. 
Синдикати нису задовољни ни моделом приватизације, нити уопште идејом да се продаје 
национални ресурс као што је пољопривредно земљиште. Милисав Ђорђевић, председник 
Самосталног синдиката ПКБ корпорације, каже да су радници разочарани продајом имовине, а 
не правног лица. 
„Овако нама ништа није гарантовано. Продајом имовине немамо више никаквих стечених 
права, нема минулог рада, колективног уговора. Министарство привреде нам је обећало да 
ћемо сви добити шансу да радимо код новог власника. Такође, услов да нема промене 
структуре производње у наредне три године значи да се неће бавити сточарством, пошто се 
тиме нико не бави са овим подстицајима, а велики број радних места је везан за стоку“, каже 
Ђорђевић подсећајући да су 2014. године укинуте премије за млеко само ПКБ-у, како каже 
„неуставном уредбом“ због чега је ова компанија до сада изгубила више од две милијарде 
динара. Он је указао и да није тачна тврдња председника од пре два дана да је дуг ПКБ-а био 87 
милиона евра, већ да је 2013. године био 59 милиона евра, а 2017. године 80,7 милиона евра. 
„Како се држава односила према ПКБ-у и колико је допринела овом стању говори и да узела 
земљиште за пут код Остружничког моста и да је остала дужна 770 милиона динара и да ни 
динар није уплатила предузећу“, подсећа Ђорђевић. 
Новац који ће бити уплаћен за ПКБ ће бити једва нешто већи од износа дугова ове компаније. 
Наиме на крају 2017. године краткорочне и дугорочне обавезе износиле су око 9,5 милијарди 
динара или поменутих 80,5 милиона евра. Један од највећих поверилаца ПКБ-а је АИК банка 
са кредитом од две милијарде динара. Краткорочне обавезе компаније су износиле 6,74 
милијарде, а дугорочне 2,8 милијарди динара. На крају прошле године добављачима је ПКБ 
дуговао две милијарде динара. 
Љубодраг Савић, професор на Економском факултету у Београду, сматра да је тржиште 
показало колика је цена ПКБ-а, као и да је очигледно да су сви калкулисали и чекали да цена 
падне, што је сасвим легитимно понашање купаца. 
„Тржиште је показало да је ово цена, купци су вероватно задовољни, а сада да ли је држава… 
Мада можда је и држава задовољна, али ја као грађанин нисам и то не због цене већ зато што 
мислим да га уопште није требало продавати. Продаја природних богатстава није питање цене 
него памети“, каже Савић додајући да су исте УАЕ одакле долази Ал Дахра, још пре неколико 
година саопштиле намеру да за 1,2 милијарде долара купе земљиште у црноморском сливу да 
би осигурали прехрамбену сигурност. 
„Да ли о томе неко размишља код нас? Не, код нас је ПКБ са земљиштем проблем који треба да 
се реши продајом“, оцењује Савић додајући да се нигде не рачунају „милион и милиони 
уложених сати да се од мочваре направи пољопривредно земљиште“. 
 

Грађани протестовали због погинулих радника 
 
Протест иницијативе „Не давимо Београд“ под називом „Колико вреди живот у 
Србији“ одржан је вечерас испред зграде Владе Србије. 
Протесту је присуствовало неколико десетина грађана, а повод окупљања била је вест о смрти 
двојице радника на градилишту Београда на води. 
Међу окупљенима су се могли видети транспаренти попут „Народ гладује, елита се радује“, 
„Докле ће Србија трпети зло“ итд. 



6 

 

Иницијатива Не да(ви)мо Београд поводом погибије двојице радника позвала је грађане да у 
петак увече испред зграде Владе Србије у Немањиној улици одају пошту свим погинулима ове 
године. 
„Од почетка 2018. године широм наше земље погинуло је 29 радника на свом радном месту, 
приближно толико жена је убијено у породичном насиљу, неколицина људи у уличним 
обрачунима, а на стотине људи гине у саобраћајним несрећама. Смрт двојице радника јутрос на 
градилишту „Београда на води“ тренутак је када морамо да запитамо колико вреди живот?“, 
писало је у њиховом позиву грађанима да присуствују протесту. 
Окупљени су цвећем и свећама одали пошту настрадалим радницима. 
 

Влада: Сат рада 155,30 динара 
 
Влада Србије усвојила је данас одлуку да минимална цена рада за период јануар-
децембар 2019. године, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање 
износи 155,30 динара нето по радном часу, а повећење од 8,6 одсто примењива?е 
се од 1. јануара 2019. године. 
Влада је усвојили су Основу за закључивање Споразума између Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Србије и Европске организације за нуклеарна истраживања (ЦЕРН) у 
погледу сарадње на терену укључујући и контекст програма ЦЕРН за наставнике и ученике 
средљих школа и сродне наставне и теренске активности. 
За потписника споразума овлашћен је министар просвете, науке и технолошког развоја 
Младен Шарчевић. 
На седници је усвојен Предлог закона о централном регистру обавезног социјалног осигурања. 
Усвајањем овог закона обезбедиђе се јединствена база података о обвезницима доприноса за 
обавезно социјално осигурање, осигураницима и осигураним лицима у коју се подаци уносе и 
чувају и дневно електронски ажурирају. 
Влада Србије усвојила је и Стратегију за борбу против високотехнолошког криминала за 
период 2019-2013. година, са акционим планом. 
Доношење обог документа, поред усклађивања законодавства с међународним стандардима, 
има за циљ да ојача оперативне капацитете и делује проактивно-у спречавању сексуалног 
злостављања деце на Интернету и подигне ниво свести грађана када је реч о 
високотехнолошком криминалу. 
Национална спортска признања, према одлуци Владе Србије, биће додељена Ањи Пешић, 
рођеној Спасојевић и Ивани Ђерисило за освојене бронзане медаље на Светском првенству у 
одбојци у Јапану 2006. године и Влади Петковићу за освајање бронзане медаље на Европском 
првенству у одбојци које је одржано 2007. године у Руској Федерацији. 
На седници је усвојила је више закључака о усвајању меморандумаа сарадње са више землаја 
Влада је усвојила је и закључак о утврђивању Основе за вођење преговора са кинеском Еxпорт-
Импорт банком у вези са одобравањем кредита за повлашћеног купца за финансирање 
пројекта изградње топловода Обреновац-Нови Београд 
Усвојила је и закључак о утврђивању Основе за вођење преговора и закључивање оквирног 
споразума између Владе Кине и Владе Србије о обезбеђењу Србији концесионалног зајма Кине 
за потребе спровођења пројекта изградње обилазнице око Београда на ауто-путу Е70/Е75. 
деоница: мост преко реке Саве код Остружнице- Бубањ поток. 
Такође је усвојен закљу?ак о утврђивању Основе за вођење преговора са кинеском Еxпорт-
Импорт банком у вези са одобравањем уговора о државном концесионалном зајму за пројекат 
изградње обилазнице око Београда на ауто-путу Е70/Е75, деоница: мост преко реке Саве код 
Остружнице-Бубањ поток, наводи се у саопштењу. 
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Одложен стечај у Застави камионима 
Бивши радници: где је имовина фабрике 
 
Пише: З. Радовановић 
 
У Привредном суду у Крагујевцу одложено је рочиште на којем је требало да буде 
донета одлука о отварању стечаја у фабрици Застава камиони. 
     
 
Председник Привредног суда и стечајни судија у том поступку Бранислав Јововић нашем листу 
је рекао да је рочиште одложено због „неуредног позива стечајног дужника“. Представник 
дужника (Заставе камиона) у међувремену је преузео позив, те ће се о предлогу Министарства 
финансија за покретање стечаја у Застави камионима, према његовим речима, одлучивати 19. 
септембра, за кад је у крагујевачком Привредном суду заказано ново рочиште. 
У Организационом одбору протеста бивших радника Заставе камиони који већ три месеца 
захтевају исплату заосталих зарада и повезивање радног стажа за период од 2010. до 2016, 
сматрају да стечај није отворен на првом рочишту због наводних малверзација са имовином 
Камиона, али и у пословању новоформиране фабрике Застава теренска возила (застава 
ТЕРВО), о чему они, како тврде, имају конкретне доказе и са којима су почели да упознају 
надлежне и јавност. Документацију о наводним злоупотребама са имовином Заставе камиона 
до сада су предали руководству шумадијског огранка Савеза самосталних синдиката Србије, а 
покушали су да је доставе градоначелнику Крагујевца Радомиру Николићу, али он, како тврде у 
Организационом одбору, није хтео да прими њихову делегацију. 
Коментаришући оптужбе, председник Привредног суда Бранислав Јововић каже да ће тек у 
стечајном поступку да се утврди колика је стварна преостала имовина фабрике камиона, као и 
то да ли је евентуално било неправилности и незаконитости у располагању том имовином. 
Председник Организационог одбора протеста радника камиона Милојко Поповић тврди, пак, 
да поседује документацију, међу којом је и закључак Владе Србије, од 29. септембра 2016. о 
формирању нове фабрике у погонима Камиона, Заставе теренска возила (Застава ТЕРВО), из 
које се види да је „имовина Заставе камиона процењена на близу две милијарде динара, а да су 
држава и њен Фонд за развој приликом формирања ТЕРВО-а и наплате својих потраживања, 
преузели имовину Камиона у вредности од око 372 милиона динара. 
– Где је у Застави камионима имовина од 1,6 милијарди динара разлике? Ако у Камионима има 
те имовине, нека је нађу и нека је покажу. У супротном мора да се утврди одговорност за 
развлачење фабричке имовине, на шта смо ми већ упозоравали током наших досадашњих 
протеста – каже Поповић, напомињући да бивши радници Камиона никако не намеравају да 
одустану од својих захтева за исплату заосталих зарада и повезивање радног стажа. 
Напротив, нови протест бивших радника фабрике камиона заказан је за понедељак, 17. 
септембар, два дана пре него што ће у Привредном суду, како се очекује, бити донета и одлука о 
покретању стечаја у Застави камионима. 
Стечај уместо примене протокола 
Око 300 бивших радника Заставе камиони на име неисплаћених зарада укупно потражује око 
80 милиона динара, док им се појединачно дугује између 150.000 и милион динара. За 
повезивање стажа или надокнаде онима који су самостално уплаћивали доприносе за 
пензијско-инвалидско осигурање потребно је још неколико стотина милиона динара. 
Некадашњи радници Камиона тражили су примену Протокола Владе и Заставиних синдиката 
из 2008, чије анексе је у два наврата (2014. и 2015.) парафирао и тадашњи премијер 
Александар Вучић, а којим је било предвиђено да држава преузима бригу о социјалном 
збрињавању радника Групе Застава возила, до коначног решења власничког статуса свих 
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предузећа те групације. Уместо примене протокола, држава је недавно поднела предлог за 
отварање стечаја у Камионима, чиме ће, с обзиром на ситуацију са преосталом имовином те 
фабрике, радници, готово извесно, остати „кратких рукава“. 
 
Нова несрећа у лучанској фабрици „Милан Благојевић“ 

У фабрици „Милан Благојевић“ радник остао без руке 
 
Пише: Н.К. 

 
Радник М.Б. у Фабрици наменске производње „Милан Благојевић“ у Лучанима, како Данас 
сазнаје, остао је без руке у несрећи која се догодила јутрос око 11 часова у погону те фабрике. 
Како су Данасу дојавили сведоци, несрећа се догодила у Првом погону, Б одељења у Наменској 
2. 
Према њиховом сведочењу, радник је увукао руку у машину „гњецалицу“ која, како 
објашњавају, служи за гњецање једнобазног барута, како би је очистио, али је неко од 
присутних радника укључио машину која му је откинула руку. 
„Повређени радник је чистио машину, а неко је, највероватније, услед непажње, укључио 
машину, која му је откинула руку. Да машина брзо није искључена, последице би биле 
трагичније“, сведочи Данасов извор и додаје да је повређени радник превезн на лечење у 
Београд. 
Данас је позвао надлежне у лучанској фабрици, који су рекли да ће се о том догађају ускоро 
огласити. 
Иначе, у јулу прошле године, од последица експлозије, која се догодила 14.јула прошле године 
у истој фабрици, погинули су радници Миломир Миливојевић (25) и Милојко Игњатовић (55). 
Управа лучанске фабрике „Милан Благојевић“ о повреди радника 
Пословодство Фабрике „Милан Благојевић“ у Лучанима огласило се вечерас и саопштило да је 
радник М.Б. јутрос, око 10,30 часова, задобио тешку повреду десне подлактице у радној 
јединици „Наменска производња 2“ у погону једнобазних барута на првом одељењу. 
У управи те фабрике, демантовали су информацију о томе да је раднику машина откинула руку 
и навели да је „у питању тешка и озбиљна повреда десне подлактице, али да он није у животној 
опасности“. 
„ Приликом редовне производње, односно операције дешаржирања гњеталице, дошло је до 
тешке повреде радника М.Б. који је, у току редовног процеса рада, неопрезно поставио руку у 
унутрашњост гњеталице, што је прописима рада строго забрањено“, наведено је у сапштењу 
фабричке ПР службе. 
Уз наводе да су присутни радници дали изјаве у Полицијској станици у Лучанима, у саопштењу 
се додаје да су увиђај на лицу места обавили припадници МУП и Инспектората рада. 
– Цео догађај је забележен путем видео надзора и снимци су досатављени надлежним 
органима. Повређени радник је веома брзо превезен у Дом здравља у Лучанима, потом у 
Ургентни центар Чачак одакле је, интервенцијом директора фабрике, упућен у Клинички 
центар Србије, где се сада и налази. Стање повређеног радника је стабилно. Ради се о тешкој 
повреди десне подлактице. Повређени радник је ван животне опасности“, закључује се у 
саопштењу ПР службе фабике „Милан Благојевић. 
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Репрезентативни синдикати образовања не одустају од захтева 

Школе у штрајку од 24. Септембра 
Пише: В. Андрић 

 
Сва четири репрезентативна синдиката образовања донела су одлуке да од 
понедељка, 24. септембра, уђу у законски штрајк, свакодневним скраћење часова 
на 30 минута. 
     
У међувремену, у школама ће бити одржан и раније заказан штрајк у среду 19. септембра, 
потврђено је Данасу у Унији синдиката просветних радника Србије, ГСПРС „Независност“, 
Синдикату радника у просвети Србије и Синдикату образовања Србије. Просветари не одустају 
од захтева да сви запослени са седмим степеном стручне спреме буду у 9-1 платној групи. 
Коментаришући предлог Министарства просвете да се у тој групи, сем наставника који раде у 
отежаним условима и који имају звање, нађу и разредне старешине, Томислав Живановић, 
председник ГСПРС „Независност“, каже да за државу није велики трошак да у 9-1 платној 
групи буду сви наставници. За то је потребно свега један до 1,5 одсто просветног буџета, 
напомиње Живановић и додаје да се држава вероватно плаши неког будућег повећања ако све 
запослене у просвети са седмим степеном стручности сврста у 9-1 групу. 
Слободан Брајковћ, председник СРПС-а, каже да нема ништа против да се просветари одрекну 
дела најављеног повећања плата, у корист стартне позиције у деветој платној групи и првом 
платном разреду. 
– Нека повећање уместо 10, буде осам одсто, а уштеда може да се искористи да сви наставници 
буду у 9-1 платној групи. Друга могућност је да се свима смањи цена рада да би се то постигло. 
Једино не пристајемо да нас у старту оштете – поручује Брајковић. 
Он оцењује да држава на све начине покушава да посвађа просветне раднике, јер су „сада у 
школама сви против свих“. На овај начин тумачи понуду да разредно старешинство буде услов 
за стартну позицију у 9-1 платној групи. На питање зашто је овај предлог споран, Брајковић 
одговара: 
– Због тога што се на терену професори у средњим школама питају зашто би све учитељице 
биле у 9-1, а ми који немамо старешинство у 8-3 платној групи. Сада разредно старешинство 
доноси најмање 2.000 динара и то је додатак на плату, а према предлогу државе би вредело 246 
динара. У школама, у просеку, половина наставника има разредно старешинство, а од 
директора зависи коме ће то бити понуђено. Негде се о томе договоре наставници у оквиру 
својих актива, али је коначна одлука на директору – истиче Брајковић. 
Овај предлог изазвао је опречна мишљења и на друштвеним мрежама, пошто неки просветни 
радници сматрају да директори својим миљеницима додељују разредно старешинство, док 
други тврде супротно – да директори на овај начин кажњавају колеге са којима нису у добрим 
односима. Према важећим прописима, накнада за старешинство износи четири одсто и 
исплаћује се као додатак на плату. 
Преговори синдиката образовања са ресорним министрима се настављају у уторак, 18. 
септембра. 
Конференција о одрживом развоју и климатским променама 
У оквиру прославе 210 година Универзитета у Београду, Хумболтов клуб Србије у сарадњи са 
УБ организује конференцију на тему „Одрживи развој и климатске промене: повезивање 
истраживања, образовање, политике и праксе“. 
На скупу који ће бити одржан од 19. до 22. септембра у згради Ректората УБ, истраживачи из 
области природних и хуманистичких наука, покушаће да одговоре у коликој мери су климатске 
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промене последица деловања човека на животну средину, или су оне само последица 
турбулентних, али нормалних, појава у развоју Земље као планете. 
Хумболтов клуб Србије основан је 16. октобра 1990. и окупља стипендисте и добитнике награде 
„Фондације Александар фон Хумболт“ у Србији. Знања и искуства стечена у Немачкој током 
својих последокторских усавршавања, руководство и чланови Клуба користе у циљу развијања 
науке у Србији кроз подстицање научног подмлатка и промовисање науке у друштву. 
Подршка женама у науци 
Велики дисбаланс у броју жена и мушкараца на руководећим позицијама у систему високог 
образовања, неувиђање патријархалне поставке у академској заједници због чега се од жена у 
науци очекује да се више доказују и које тиме прихватају мушка начела у обављању функција, 
оптерећеност жена кућним пословима и флексибилно радно време које омогућава да 
патријархални обрасци у домаћинству опстану, као и изостајање принципа родне 
равноправности из нормативног оквира у овој области главни су резултати истраживања 
„Универзитети између меритократије и патријархата: Жене и моћ делања“ које је спровео 
Институт за филозофију и друштвену науку уз подршку Координационог тела за родну 
равноправност и ПЕРФОРМ пројекта швајцарске агенције за развој и сарадњу. Љиљана 
Лончар, саветница потпредседнице Владе Зоране Михајловић, истакла је жена у науци има, 
али да патријархални обрасци задиру и у ову област, па напредовање у академској заједници 
иде у корист мушкараца, чему у прилог говори и САНУ, где жена готово и нема. Иванка 
Поповић, нова ректорка Универзитета у Београду, захвалила је на подршци Координационом 
телу за родну равноправност и пројекту ПЕРФОРМ, и истакла да се проблеми и тешкоће могу 
решавати једино проактивним приступом академске заједнице. 
 
Два грађевинска радника С. Д. (26) и А. Ш. (47) погинула у петак ујутру падом са 22. спрата 

И после инспекција, смрт два радника у „Београду на води“ 
Пише: В. Јеремић, М. Н. Стевановић 

 
 
Два грађевинска радника С. Д. (26) и А. Ш. (47) погинула су у петак ујутру на 
градилишту „Београда на води“ након што су пали са 22. спрата објекта у 
изградњи. 
Полицијска истрага ће накнадно утврдити узрок несреће, али је незванично могло да се чује да 
је до пада са висине од око 65 метара дошло због пуцања даске на којој су стајали радници, 
односно оплате коју су наливали. Они су, иначе, били запослени у фирмама Копра и Старс, 
подизвођачима српског огранка компаније Штрабаг, која је носилац посла на том објекту. 
Били су уредно пријављени, а према тврдњама компаније, са собом су носили сву потребну 
опрему. Иако су лекарске екипе Хитне помоћи одмах изашле на лице места, могле су само да 
констатују смрт радника. 
У последњих петнаестак дана, ово је само у Београду, била трећа несрећа која је однела четири 
живота. Том црном билансу придружила се несрећа у којој је пре два дана погинуо један 
грађевински радник а други је тешко повређен када је на њих пала бетонска плоча на једном 
објекту у селу Дљин код Лучана. Две недеље раније, после обрушавања потпорног зида на 
градилишту у Кнеза Милоша, када је погинуо један радник ангажован „на црно“, градске 
власти али и надлежно министарство најавили су ванредне контроле свих градилишта. То, 
међутим, није помогло да се ланац погибија заустави. 
Од почетка године на градилиштима широм Србије погинуло је 29 радника, а сваки трећи са те 
листе радио је „на црно“, при чему је питање и колико су чак и они пријављени били довољно 
обучени за тај посао. 
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Директор Инспектората рада Стеван Ђуровић, који се данас налазио у обиласку Новог Пазара, 
рекао је да када би одговорни за случајеве погибије радника били осуђени на затворске казне, 
то би била опомена за све који „желе да лове у мутном“. 
– За случајеве са смртним последицама предвиђена је казна затвора од 12 година за директног 
кривца. Када би се десило да неко због таквих случајева „заглави“ у затвору, то би била 
опомена за све остале који желе да лове у мутном – пренели су медији изјаву Ђуровића. 
Он је чак објаснио и да је рад инспекција ове године био појачан, да је извршено 13.000 
надзора више него прошле године у истом периоду. Учестале инспекције на терену откриле су 
мање непријављених радника, али њихов број је и даље веома висок. 
– Иако смо постигли ванредно добре резултате, не може инспекција све сама. Ми подносимо 
прекршајне и кривичне пријаве против послодаваца, али се дешава да 30 одсто захтева за 
новчано кажњавање застари. Такође, прописане казне за послодавце који имају раднике на 
црно је од 800.000 до два милиона динара, али судови изричу десет пута мању казну – рекао је. 
Колико су учестале контроле градилишта када је реч о безбедности, за шта је такође надлежан 
Инспекторат рада, данас нисмо могли да сазнамо. Ипак, када су несреће у питању, Горан Родић 
из Грађевинске коморе Србије каже да је, према његовом искуству, најчешће реч о људском 
фактору, при чему је алкохол високопозиционирани на листи узрока. Он, међутим, то није 
везао за случај последњег догађаја на градилишту „Београда на води“, јер извештаји 
форензичара данас још нису били доступни. 
– На сваком градилишту мора да постоји инжењер задужен за безбедност, он мора да зна шта 
ко ради и да ли су све процедуре испоштоване. А прописи регулишу много фактора, од дозвола 
за рад на висини, прописане опреме, појасева, заштитних ограда, скеле која има технички 
пријем. Уколико је све то обезбеђено, а Штрабаг иначе важи за солидну фирму, минималне су 
могућности да се несрећа догоди – каже Родић. 
Посебан проблем за ефикасан надзор представљају и нелегални објекти, јер бесправна градња 
у Србији цвета. Само у Београду, без грађевинских дозвола ниче више од 200.000 квадрата, а 
грађевинске инспекције су у тим случајевима углавном немоћне. Логична полазишна тачка у 
томе је да без потребних папира може да гради само неко ко има довољно јаку политичку 
подршку, а што је објекат већи, инспекције могу само да претпоставе да је и „залеђина“ 
значајнија. Оне, истина је, постављају „жуте траке“ са ознаком да је градилиште затворено, али 
то инвеститоре не спречава да наставе радове, јер иако је реч о кривичном делу, са запрећеном 
казном до осам година затвора, полицију и тужилаштво тај вид криминала не интересује 
превише. Рушења нелегалних зграда, предвиђена законом, готово да се не спроводе, чак ни 
када за то постоји јавни интерес као у случају кафане на врху Копаоника. Могуће је да разлог 
лежи у већ помињаној „залеђини“. 
Жаљење због губитка живота 
Поводом последње несреће на градилишту „Београда на води“, компанија Штрабаг изразила је 
жаљење због губитка живота два радника, истичући да су они били „у потпуности обучени за 
све ситуације и могућа дешавања и уредно пријављени“. 
– Штрабаг, као друштвено одговорна компанија, води рачуна о сваком детаљу и свим 
запосленим лицима. Људски фактор је нажалост свеприсутан у оваквим делатностима, а 
Штрабаг ће предузети, као и до сада, имплементацију највиших стандарда како би сви 
запослени били максимално безбедни – наводи се у саопштењу Штрабага. 
И Белграде Wатерфронт, која је власник пројекта „Београд на води“, жали због губитка живота 
двојице радника и тврде да ће пружити помоћ надлежним органима у истрази околности 
несреће. 
– На свим градилиштима компаније Белграде Wатерфронт, укључујући и градилиште на коме 
је главни извођач радова компанија Штрабаг, примењују се највиши стандарди безбедности и 
заштите на раду и план превентивних мера – саопштили су из Београде Wатерфронта. 
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Црни низ 
14. септембар – На градилишту куле Б Београда на води погинула два радника, пословођа и 

помоћник геометра, када су након пуцања оплате пали са 22. спрата грађевине. 
15. септембар – На градилишту у селу Дљин код Лучана један радник изгубио живот а други 

је тешко повређен. На њих се обрушио бетонски потпорни зид. 
16. септембар – Грађевински радник Т. С. пао са зграде у Булевару Милутина Миланковића 

на Новом Београду. Дан касније је преминуо од последица пада. Т. С. је био ангажован 
без уговора о раду. 

17. август – На градилишту на углу улица Кнеза Милоша и Сарајевска погинуо Н. Т. из 
Краљева пошто се на њега обрушио потпорни зид. Инспекција рада против извођача 
радова поднела пет кривичних и једну прекршајну пријаву, као и усмену забрану рада 
фирми Енергогроуп д.о.о. Н. Т. радио без уговора о раду. 

18. август – Две особе погинуле у Народној библиотеци услед удисања отровних испарења 
из система за заштиту од пожара. У питању су била два мајстора која су радила на 
одржавању противпожарног система, а истрага околности под којима су погинули је у 
току. 

Новинарима забрањен приступ 
Удружење новинара Србије (УНС) данас је у саопштењу протестовало због тога што је 
обезбеђење градилишта „Београда на води“ новинарским екипама забранило да сниме место 
погибије два радника на овом градилишту и захтевало је од одговорних да обезбеде несметан 
рад и извештавање новинарима. У УНС-у су истакли да је погибија два радника на градилишту 
„Београда на води“ догађај од јавног интереса и да Закон о јавном информисању и медијима 
прописује да нико, па ни приватно обезбеђење, не сме да ограничава рад новинара и слободу 
јавног информисања. Њиховим апелима придружило се и Независно удружење новинара 
Србије (НУНС) са захтевом да се најхитније утврди по чијем налогу је обезбеђење градилишта 
„Београда на води“ забранило новинарским екипама да сниме место погибије два радника. 
„Погибија радника на градилишту „Београда на води‟ јесте важна тема од јавног интереса и зато 
нико не сме да спречава рад новинара“, саопштио је НУНС. 
 

УНС: Обезбедити извештавање са градилишта “Београда на води” 
 
Удружење новинара Србије (УНС) протестовало је због тога што је обезбеђење 
градилишта „Београда на води“ данас новинарским екипама забранило да сниме 
место погибије два радника и затражило од одговорних да обезбеде несметан рад 
и извештавање новинарима. 
Како су пренели медији, новинарским екипама обезбеђење градилишта данас није дозволило 
да сниме место догађаја са образложењем да је у питању „приватни посед“. 
УНС је у саопштењу истакао да је погибија два радника на градилишту „Београда на води“ 
догађај од јавног интереса и да Закон о јавном информисању и медијима прописује да нико, па 
ни приватно обезбеђење, не сме да ограничава рад новинара и слободу јавног информисања.  
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Кућни буџет месечно у минусу 1.224 динара 
 
Домаћинства у Србији располагала су у просеку са 62.831 динара месечних прихода у новцу и у 
натури у другом кварталу ове године, док су издаци за личну потрошњу домаћинстава 
„тежили” 64.055 динара месечно, према подацима Републичког завода за статистику. 
Укупни месечни приходи домаћинстава у износу од 62.831 динар у другом тромесечју били су 
номинално виши за 4,4 одсто него у истом кварталу 2017. године и за 0,5 процената виши у 
односу на први квартал 2018. 
Истовремено, месечни издаци домаћинстава су у другом кварталу били виши су за 4,2 
процента у односу на исти лањски период и за 0,7 одсто у односу на прва три месеца ове 
године, номинално. 
Највећи удео у приходима у новцу и у натури имали су приходи из редовног радног односа - 
49,5 одсто и пензије - 32,4 процента. 
Следе приходи од пољопривреде, лова и риболова са уделом у укупним приходима од 3,5 посто, 
натурална потрошња са 3,2, приходи ван редовног радног односа (2,8%), примања од 
социјалног осигурања (2,8%), остала примања (2,7%) и приходи из осталих извора (3,1%). 
На страни расхода предњачили су издаци за храну и безалкохолна пића са уделом од 34,1 
одсто, и за становање, воду, електричну енергију, гас и остала горива са 16,4 посто. 
Издаци за транспорт су учествовали са 9,3 посто у укупним трошковима домаћинстава, а 
издаци за остале личне предмете и остале услуге 5,8 посто. 
На одећу и обућу је „одлазило” 5,5 одсто од укупних издатака, на комуникације 5,2 процента, на 
алкохолна пића и дуван 5,0 посто, а следе рекреација и култура са уделом од 4,9 одсто, здравље 
(4,7%), опрема за стан и текуће одржавање (4,3%) и издаци за остале групе личне потрошње 
(4,8%). 
Од укупног броја домаћинстава предвиђених за анкетирање у другом кварталу 2018. (2.214 за 
Републику Србију), анкетирано је 1.575 домаћинстава, или 71 одсто, прецизирају из 
Републичког завода за статистику. (Танјуг) 
 

Запошљавајући труднице агенције оштетиле буџет за осам милиона 
евра 
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић 

 
Новим законом свака жена ће добити накнаду за породиљско сразмерно времену 
проведеном на раду и уплаћиваним доприносима, јер је примећено да је раније 
било великих злоупотреба 
Мајкама које изузетно добро зарађују и чија примања месечно иду и до 3.000 и 5.000 евра, 
држава ће повећати накнаду за породиљско боловање с три на пет просечних плата. Тиме ће 
бити исправљена неправда према овим женама које би с овим великим зарадама биле 
закинуте, јер практично не би током трудничког боловања примале више од 150.000 динара, 
будући да просечно месечно примање у Србији данас износи око 416 евра, сазнаје незванично 
„Политика”. 
Иако је последњих дана било хорског негодовања у јавности због новог закона о финансијској 
подршци породици, чињеница је да одлуком да се, уместо годину дана, за утврђивање накнада 
убудуће узима 18 месеци плаћене основице за обавезно социјално осигурање, Министарство 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/897/Jasna-Petrovic-Stojanovic
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рада покушава да стане на пут злоупотребама агенција и послодаваца који су годинама 
запошљавали само труднице и преко њих добро зарађивали. Како сазнајемо, до сада је 
откривено више од 140 агенција у Србији које су запошљавале само жене у другом стању и 
богатиле се на њихов рачун.  
Наиме, да би добиле стопроцентну накнаду током трудничког одсуства жене које нису имале 
посао врбоване су од агенција да их запосле и дају им плату. Када жена пристане, агенција 
после три месеца рада, у договору с трудницом, повећа њену зараду за 10 пута и то јој исплаћује 
наредних шест месеци. Тако су поједине жене примале и по 250.000 динара месечно. Када им 
новац легне на рачун, себи су узимале 50.000, а 200.000 давале газди. По закону, и од државе 
су имале право на још толико, дакле 100.000 динара, колико су примале наредних годину дана. 
Уколико би се после тог периода вратиле на посао настављале су да примају минималац од око 
25.000 динара, а ако не, ишле би на биро рада где су добијале надокнаду наредне три године. 
Подаци до којих је „Политика” дошла показују да је буџет само за ове жене које су примале 
плату до максималног износа од око 250.000 динара оштећен за око осам милиона евра. Ту се, 
притом, нису рачунала повећања која су била скромнија од 5.000 или 6.000 динара. 
Ове агенције су махом регистроване као СТР или књиговодствене и све су радиле по закону, 
тако да су биле мале шансе да ресорно министарство добије спор на суду. 
Како сазнајемо, држава је за ову намену за само пола године обезбедила 58 милијарди динара. 
Наредне године биће још више новца, па се поставља питање како је могуће да су жене 
оштећене уколико се ове године даје више пара него лане, а деце је мање. Лане се за ову намену 
издвојило 52,5 милијарди динара. 
Новим законом свака жена ће добити накнаду за породиљско сразмерно времену проведеном 
на раду и уплаћиваним доприносима. Предлагач закона водио је рачуна и о женама које нису у 
радном односу, већ су радно ангажоване по основу одређених уговора, обављају самосталну 
делатност или су власнице пољопривредног газдинства. 
Упоређујући трајање одсуства и накнаде код нас и у Европи и Америци, најтеже је трудницама 
у САД, где оне имају право на одсуство до три месеца, и то без иједног динара накнаде. У Кини 
жена која роди има право на одсуство од 14 недеља и 100 одсто накнаде, у Холандији четири 
месеца и накнаду од 100 одсто зараде. У Србији одсуство траје годину дана за прво и друго дете, 
две године за треће и накнада такође износи 100 одсто зараде. 
 
 


