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ПРОСВЕТАРИ НАЈАВЉУЈУ РАДИКАЛИЗАЦИЈУ ШТРАЈКА: Сваког дана 
часови краћи 15 минута?! 
И. М.  
 

Четири просветна синдиката одлучила су да радикализују штрајк јер им није 
испуњен захтев да сви просветари с факултетском дипломом буду распоређени у 
девету платну групу 
У МНОГИМ школама широм Србије часови ће од данас бити скраћени на 30 минута. Четири 
просветна синдиката одлучила су да радикализују штрајк јер им није испуњен захтев да сви 
просветари с факултетском дипломом буду распоређени у девету платну групу. У претходном 
периоду часове су скраћивали једном недељно. Очекују да се у штрајк укључе запослени у око 
1.000 школа. 
 
У школе које штрајкују, синдикати рачунају и оне у којима само део колектива часове скраћује 
на пола сата. Тврде како нису чекали почетак школске године да би протест био видљивији и 
да би вршили већи притисак, већ се само временски поклопио почетак школе с финалном 
фазом израде правилника о платним разредима у јавном сектору, који треба да ступи на снагу 
од Нове године. Првобитно, наставници су били распоређени у осму групу, а у вишу, девету 
само они који имају педагошка звања или раде у отежаним условима. Током преговора, 
синдикати су издејствовали да се сви који имају разредно старешинство пребаце у први разред 
девете платне групе, што гарантује незнатно већу плату, али бољу могућност напредовања и 
раста зараде. 
Тако је сада у деветој групи око 1.000 наставника са педагошким звањима или радним местом у 
отежаним условима и још 37.000 разредних старешина. У трећем разреду осме групе остало је 
око 27.000 наставника. Заједнички захтев Уније синдиката просветних радника, Синдиката 
образовања Србије, НСПР "Независност" и Синдиката радника у просвети је да се сви 
просветни радници пребаце у девету платну групу. 
Преговори просветара са представницима министарстава просвете и финансија наставиће се 
ове недеље. 
НЕПЛАНИРАН ОДМОР 
УЧЕНИЦИ у школама које штрајкују имаће часове од по пола сата. Преосталих 15 минута 
сваког часа у неким школама деца ће имати одмор, док у другима кажу да ће наставници остати 
са ђацима у учионици, али то време неће искористити за наставу, већ само да деца буду под 
надзором, да им се нешто не догоди. 
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Протестна шетња у Београду: Породиље и труднице не крију незадовољство 
 
В.Н 
 

Труднице и породиље незадовољне Законом о подршци породицама са децом 
организоваће сутра у Београду протестну шетњу под називом "Маме су закон" 
 
ТРУДНИЦЕ и породиље незадовољне Законом о подршци породицама са децом организоваће 
сутра у Београду протестну шетњу под називом "Маме су закон". 
 
Како је објављено, протест "није политички обојен" и организују га "незадовољне труднице и 
породиље" зато што ће, како се наводи, неке од њих због промене начина обрачуна, током 
породиљског одсуства или ради неге детета, примати веома мале месечне износе. 
 

ПРОДАЈА ПКБ: Галабија над српским ораницама 
Печат  
 

Уз све примедбе и упозорења да се не продаје земљишни ресурс као што је ПКБ, да 
га треба очувати и унапредити, држава га је ипак отуђила и то, чини се, по веома 
ниској цени 
СТАРА пословица каже да је лако продати, али да је тешко стећи. Може ли се то рећи и за 
актуелну продају Пољопривредне корпорације Београд (ПКБ), за коју једни кажу да је трагично 
погубна, а други да је то требало урадити још пре 20 или бар 10 година? У сваком случају, 
приватизација ПКБ-а данас је једна од најболнијих тема наше привреде. 
 
Мало је познато да је ПКБ по величини скоро као цео Београд. Простире се на готово 30.000 
хектара, док урбана површина града износи око 36.000 хектара, односно 360 квадратних 
километара. Не постоји такав пољопривредно-прехрамбени систем нигде у свету, који у склопу 
свог пословања има могућност да развија нове производе, попут института или огледног добра, 
а да истовремено поседује способност да самостално прехрамбеним производима снабдева 
велеград у довољним количинама, и да се притом налази на самом рубу престонице. 
По српској традицији, поколењима никада није било дозвољено да распродају непокретну 
имовину-земљу, ако би у било ком селу у Србији неко то урадио, изгубио би углед и поверење 
сељана. „Ни најсиромашнији сељак у најзабитијем селу Србије никада не продаје њиву испред 
кућног прага, ако није животно угрожен. А ПКБ је њива, не испред већ у Београду – кућном 
прагу Србије“, поручивао је својевремено агроекономиста Миладин Шеварлић. 
ЈЕДИНА ПОНУДА  
Иако је продаја ПКБ-а дуго припремана и најављивана, после велике помпе, за овог 
пољопривредног гиганта стигла је само једна понуда. Министарство привреде је у петак (14. 
септембра) саопштило да је за купца ПКБ-а прогласило „Ал Дахру“, српски огранак арапске 
компаније, која је за ову корпорацију понудила 105,05 милиона евра. Министарство привреде 
је том приликом подсетило да је почетна цена одређена у износу од 50 одсто процењене 
вредности предмета продаје на дан 31. децембра 2017. године, што је тада износило 
104.554.593,74 евра. 
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На продају је понуђено 16.785 хектара земљишта ПКБ-а на Палилули, у Сурчину и Зрењанину, 
као и стока, објекти, опрема, резервни делови. Понуђена је и имовина зависних друштава – 
Еколаба, Института ПКБ Агроекономик и Ветеринарске станице ПКБ. 
„Ког власника ће бити брига за студента Пољопривредног факултета у Земуну који следеће 
године слави 100 година? Све велике земље имају научноистраживачке центре са својим 
земљиштем, и то је потребно и Србији и Београду“, прокоментарисао је за „Данас“ 
агроекономиста Милан Простран, огорчени противник продаје ПКБ-а и попуштања под 
притиском ММФ-а, истичући да његову струку највише вређа како се јефтино продаје обрадиво 
земљиште. 
 
 
Из продаје је изузет део ПКБ-овог земљишта око приступних саобраћајница новом мосту и 
целој тој „северној тангенти“ од 21 км дужине. Колико је то тачно хектара и којих, тек треба да 
одреде урбанисти, па да се оно претвори у грађевинско земљиште. Прве, незваничне процене 
су да се ради о 400 до 700 хектара. Све остало се продаје; зграде, машине, стока, па чак и 
земљиште. И за земљиште намењено продаји има тврдњи да се ради о државном земљишту, 
које је ПКБ рентирало по пречем праву закупа. А закон јасно забрањује продају државног 
земљишта. 
 
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. Мада и око 
ових цена има неслагања, као и прошле године, када је ПКБ, наводно, продао компанијама 
МПЦ и „Лидл“ пет хектара пољопривредног земљишта у грађевинској зони (код насеља Греда 
Борча), за 700.000 евра по хектару. Није било ни званичне потврде ни демантија, иако упућени 
тврде да се вероватно ради о 7.000 евра по хектару, што, насупрот поменутој, представља 
невероватно ниску цену. 
Тек, званично процењена укупна вредност земљишта, грађевинских објеката и опреме је 208,5 
милиона евра, удела од 29 одсто капитала Еколаба у власништву Акционарског фонда 214.700 
евра, а 45,77 одсто Института ПКБ Агроекономик 431.300 евра. Вредност стада је 17,3 милиона 
евра, али тај износ није ушао у почетну цену, већ ће цена за стадо бити одређена према попису 
који ће бити урађен непосредно пре увођења купца у посед и износиће 100 одсто процењене 
вредности стада на дан пописа. Закључење купопродајног уговора се очекује у наредном 
периоду, након што Управа за спречавање прања новца достави Министарству привреде 
обавештење да за то не постоје сметње, навело је Министарство у саопштењу. 
АЛ ДАХРА  
Наравно, тешко је утврдити, мада исто тако и одагнати сумњу, да је и ова продаја скројена по 
мери познатог купца. Један од услова био је да је потенцијалном купцу претежна делатност 
пољопривреда или трговина пољопривредним производима. Морају да докажу да су лане 
самостално или на консолидованом нивоу остварили приход од најмање 400 милиона евра, 
услов који чак ни наши тајкуни, и сами доскорашњи претенденти на овај комбинат, Петар 
Матијевић и Миодраг Костић, не испуњавају. „Ал Дахра Србија“ основана је у марту ове године, 
тако да је извесно да ће износ прихода доказивати преко оснивача – „Ал Дахра агрикалчер“ из 
Уједињених Арапских Емирата. 
„Ал Дахра“ је и раније у више наврата показивала интересовање за ПКБ. Представници Владе 
Србије и „Ал Дахре“ су 2013. године у Абу Дабију потписали уговор о заједничком улагању у 
српску пољопривреду у вредности 400 милиона евра. Уговор о заједничком улагању у Абу 
Дабију потписао је тадашњи министар финансија и привреде Млађан Динкић. Тај уговор није 
реализован, а компанију „Ал Дахра“, која је по уговору са Владом Србије требало да преузме 
тадашња предузећа у реструктурирању „Бачка“ из Сивца, „Јадран“ из Нове Гајдобре, „Млади 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:749424-PONUDA-ZA-PKB-Presli-prag-za-500000-evra
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:749424-PONUDA-ZA-PKB-Presli-prag-za-500000-evra
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Борац“ из Сонте и „Агробачку“ из Бача, наследила је фирма „Ал Равафед“. Она је у дугорочни 
закуп добила земљиште Војне установе Моровић у Карађорђеву као и сивачко предузеће. 
 
Не зна се због чега тај уговор није реализован, али је „Ал Дахра“ 2014. године постала већински 
власник београдске фирме „Руднап“ у власништву Војина Лазаревића. По ранијим најавама 
представника „Ал Дахре“, план компаније је да у Србији има око 20.000 хектара обрадивог 
земљишта. Тиме би, како су наводили медији, арапске компаније постале други по величи 
власник земљишта у Србији, после Петра Матијевића, власника компаније „Матијевић“, која 
обрађује око 30.000 хектара. 
У сваком случају, јавност је ускраћена за сазнање да ли су арапске фирме које послују у српском 
агробизнису повезане. Не зна се ко је њихов крајњи власник, и имају ли везе са овдашњим 
назовибизнисменима. 
Али се зна да је „Ал Дахра“ једна је од компанија које се често помињу у извештајима 
организација које се баве проблематиком „отимања земље“ (ланд граббинг), као и у 
извештајима Европског парламента. У извештају међународне невладине организације ГРАИН 
за 2016. годину наводи се да су компаније из Уједињених Арапских Емирата „Ал Дахра“ и „Ал 
Равафед“ и немачки „Тенис“ у Србији „отимачи земљишта“, док Одбор за привреду и социјална 
питања Европског парламента наводи да је укупног пољопривредног земљишта у Европи све 
мање, а све је више земље у рукама одређених великих предузећа па тако један одсто 
пољопривредних газдинстава контролише 20 одсто пољопривредног земљишта у ЕУ, а три 
одсто пољопривредних газдинстава контролише 50 одсто пољопривредног земљишта. 
Треба подсетити, „Ал Дахра“ је и лане била виђена као најозбиљнији купац ПКБ-а. Председник 
Александар Вучић, тада као премијер, разговарао је у јануару 2017. у Давосу с директором 
арапске компаније о могућностима ове инвестиције, а тема разговора, како је наведено на 
званичном сајту Владе Србије, био је и модел приватизације ПКБ-а. 
„Све што је добро за Србију, ми смо спремни да урадимо. Желимо да развијамо пољопривредну 
индустрију и за то имамо велике планове. Наша компанија има обезбеђено тржиште за све 
пољопривредне производе“, рекао је директор компаније „Ал Дахра“ Хадим Ал Дареј. 
ИСТОРИЈАТ ПРОПАДАЊА 
Према подацима, пре приватизације у Србији је било 108 пољопривредних добара и 91 
комбинат, од чега се већина налазила у Војводини. У процесу сурове својинске 
трансформације, скоро по принципу првобитне акумулације капитала, поништена је свака 
трећа продаја, многа предузећа су угашена и уништена, да би не баш мало њих доспео у руке 
криминалаца попут Дарка Шарића и њему сличних, неких су се докопали Арапи а неких 
домаћи тајкуни као што су Костић, Мишковић, Матијевић… 
 
Сама историја корпорације (некада комбината) ПКБ све до почетка приватизације у Србији, до 
пре скоро две деценије, била је пример пољопривредно-прехрамбеној индустрији региона. А да 
би то постала, деценијама се после Другог светског рата од Панчевачког рита „отимала“ и 
исушивала земља и на основу примарне производње стварала јака прехрамбена индустрија. 
У процесу приватизације најпре су продата предузећа „Фриком“, „Имлек“ и кланица „Имес“. 
Нејасно је како је уопште дошло до издвајања тих предузећа из ПКБ-а одмах по формирању 
владе после промена 2000. године, али и још неких, као што су „Пекабета“, „ПКБ Банка“, „ПКБ 
воћарске плантаже Болеч“, „Визељ – фарма свиња“… Како је „Визељ“ постао акционарско 
друштво и зашто је кланица ИМЕС доведена до стечаја? 
Прве веће сумње и проблеми појавили су се кад је Скупштина града пре неколико година 
покушала да „Ал Дахри“ прода око 5.000 хектара газдинства „7. јули“. Када су налетели на 
тоталну конфузију и недефинисане власничке односе над земљиштем, Арапи су се повукли. 
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Следи неуспели покушај приватизације Агенције за приватизацију, која је у децембру 2015. 
објавила јавни позив за продају имовине ПКБ, али на отварању понуда у марту 2016. није било 
заинтересованих. После тога продаја је обустављена и наложена је нова процена вредности 
капитала. У септембру 2016. године Скупштина града Београда је одлучила да се Републици 
Србији пренесу акције у ПКБ-а које су у власништву града, на основу поступка који је 15. 
августа покренула Влада Србије. После неуспеле продаје 2016, почетком августа ове године у 
листу „Политика“ је објављен оглас да држава поново намерава да прода имовину ПКБ. 
ЗА ПРОДАЈУ И ПРОТИВ ЊЕ 
Подељена око питања да ли је ПКБ требало приватизовати или не, стручна јавност је сагласна у 
једном – поступак продаје овог некада успешног гиганта није се одвијао како треба јер од 
почетка приватизације много тога није било ни јасно ни транспарентно. 
Тако професор Економског факултета Милојко Арсић, према сајту „БИЗлајф“, сматра да је 
продаја ПКБ-а добро решење. „Нема разлога да се држава бави производњом хране. То не 
постоји у тржишним економијама“, сматра Арсић и оцењује и да је јединствена продаја ПКБ-а, 
а не распарчана продаја земљишта, ефикасније решење. Поручује и да не треба дозволити да се 
пољопривредно земљиште трансформише у грађевинско и да то сваком потенцијалном купцу 
треба назначити. 
И други економисти са либералним економским приступом привреди, попут економског 
новинара Мише Бркића, присталице су приватизације ПКБ-а, уз тезу да су политичари који 
нису успели до сада да га продају само „дали крила љубитељима радничког самоуправљања и 
државне својине да поново дигну глас и да почну да причају како ПКБ треба да остане државни 
и како треба да постане шпајз из кога ће да се храни Београд, а држава ће да покрива све 
губитке ПКБ-а. И онда ће грађани Пријепоља, Бајине Баште и Лесковца да својим новцем 
преко буџета Србије финансирају ПКБ који треба да храни Београђане. Зашто би то радили 
грађани, рецимо, Бајине Баште?“ 
 
Ови коментатори углавном критикују само приступ и поступак приватизације, наводећи да 
није добро за тендер што је само „Ал Дахра“ остала као заинтересовани купац; да један учесник 
на тендеру подразумева неуспех и да га је требало поништити, нарочито ако се има у виду да је 
ова фирма већ изазвала доста полемика у јавности… 
Ако изузмемо опозицију, која је по својој политичкој природи против свега што чини влада, 
критичари ове и овакве приватизације сматрају да је реална цена ПКБ-а вишеструко већа од 
оне која је предвиђена тендером. Упозоравају да климатске промене чине да пољопривредно 
земљиште вреди све више и да је његова цена и у Србији у великом порасту, због чега с 
продајом не треба журити. Тврде и да би уз постављање професионалних кадрова на чело 
предузећа оно у потпуности могло да изађе на „зелену грану“ и послује далеко боље него што је 
то сада случај. Указује се конкретно и на услове тендера, према којима ће купац, након три 
године, имати право да промени делатност предузећа, па самим тим и купљеног земљшта, што 
наводи на то да је могући циљ његова пренамена у грађевинско земљиште. 
 
Управо у полемици на „БИЗлајфу“ саветник за развој и улагања Махмут Бушатлија рекао је да 
је цена неважна, пошто је ПКБ због свог јавног интереса „непроценљив“, и пита се „ко уопште 
може да процени вредност најважнијег произвођача хране у земљи?“ Све уз констатацију да се 
„одричемо последњег упоришта наших реалних потреба, а то је храна“. 
Према речима професора Економског факултета Љубодрага Савића у „Блицу“, ПКБ (је) 
треба(ло) да има посебан статус међу преосталим државним предузећима и не би требало 
продати га. 
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„Ако бих био у прилици да размишљам на који начин треба решити питање ПКБ, ја не бих 
продавао, него бих по систему тендера који је расписан за РТБ Бор тражио стратешког 
партнера са задржавањем већинског власништва државе“, каже Савић. 
 
Због санкција последње деценије 20. века, несмотрене политике државе и веома лоше 
приватизације у којој је најбољи део ПКБ продат и то за невелик новац, Савић сматра да је 
комбинату практично „одсечена једна нога“. 
Што се тиче „Ал Дахре“, Савић се пита шта су, у ствари, њихове праве намере и каже да га не 
напушта утисак да њих највише интересује земљиште, а да нису расположени за део 
сточарства, јер је то озбиљна и захтевна делатност. 
Вреди још једном подсетити и да је држава више деценија улагала огроман новац у Панчевачки 
рит на месту где је ПКБ, а да је тај комбинат пре двадесетак година био предузеће које је у свету 
продавало технологију по систему „кључ у руке“ и имало је производњу „од њиве до трпезе“. 
Сви противници приватизације тврде да је ПКБ специфичан случај, да поседује велике 
површине у једном комаду надомак Београда, наглашавајући да је земља једини ресурс који 
бесконачно траје... 
 
 
 

 
 
 

Може рад и недељом, али да се боље плаћа 
Аутор: Ивана Албуновић / Јелица Антељ 

 
Само у трговини ради 200.000 људи, који немају време за породицу и одмор, кажу 
у удружењима трговаца који подржавају иницијативу да последњи дан викенда 
буде слободан 
Нисам за то да се укида рад недељом и да то буде обавеза за све, већ да се остави право 
послодавцима да сами бирају да ли ће радити тог дана. Ко жели може да ради, али сматрам да 
би радници тог дана требало да буду плаћени значајно више од онога што закон тренутно 
прописује, рекао је за „Политику” Расим Љајић, министар трговине, туризма и 
телекомуникација. Иначе по Закону о раду, послодавац у Србији је дужан да рад недељом 
плати 26 одсто више од дневнице, а празником дупло више. На питање да ли је до сада било 
иницијатива да закон буде промењен у овом смеру, он каже да није, али да се о томе доста 
полемисало сваки пут када нека од држава Европске уније изађе са најавом да ће недеља бити 
нерадан дан. 
Како је „Политика” објавила, ово је тренутно актуелна тема у региону. Хрватски медији су 
прошле недеље пренели да три министарства тренутно раде на измени закона, који би донели 
ограничење рада у овом дану. Ова земља је у више наврата покушавала да издејствује ова права 
за раднике у трговинском и услужном сектору. Рад недељом у Хрватској већ је био забрањен 
2003. године за време владе Ивице Рачана, па други пут 2009. године у време Иве Санадера. 
Али, то ниједном није дуго потрајало јер је Уставни суд реаговао на притужбе великих 
трговинских ланаца, који су сматрали да такве одлуке крше загарантован једнак положај 
предузетника на тржишту. 
 
 

http://www.politika.rs/
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Ко најбоље плаћа 
У Француској рад недељом послодавце аутоматски кошта двоструко више, слично као и у 
Шведској, док је у Немачкој то решено колективним уговорима, али обично недељна 
дневница већа је 50 одсто. Држава то стимулише тиме што се овај новац не опорезује. 
Раднички синдикати у Србији покренули су још 2015. године иницијативу за измене закона 
којима би се забранио рад недељом. Интересантно је да је синдикате тада подржало Удружење 
трговаца из Новог Сада, а они су и самостално поднели иницијативу да се рад недељом укине. 
Како кажу у овом удружењу за наш лист, иницијатива је подразумевала да се овај проблем 
реши на државном нивоу како би велики и мали трговци били у равноправном положају. 
Главни мотив је, како су тада објаснили, то да и запослени у малим трговинама имају 
породице, децу и да би им требало омогућити да макар један дан у недељи буду сви на окупу. 
Иницијатива није заживела, али удружења трговаца верују да ће се и то временом догодити. 
Према речима Млађана Шумића, и ова промена би могла да заживи, као и што нисмо 
веровали, а догодило се, да смањујемо употребу пластичних кеса. 
– У овој бранши има више од 200.000 људи који раде сваки дан. Било би добро да недељом 
раде ресторани, пумпе, хитне службе, а они да радну недељу завршавају у суботу. И страни 
послодавци у Србији у матичним земљама не раде недељом, па зашто то и ове не би било тако 
– каже Шумић и додаје да нам недостаје стандард да бисмо то применили, али, како каже, 
верује да ће и за то доћи време. 
Последња деценија у ЕУ обележена је сличним иницијативама, али су малобројне државе које 
су успеле ово да остваре до краја. Сви се махом правдају навикама потрошача и наводном 
жељом трговаца да им буду при руци баш викендом како би могли на миру да купују. Европски 
савез на недељу, утицајно удружење које окупља главне верске заједнице, синдикате, социјална 
удружења, непрекидно подноси овакве захтеве како би се обезбедио равноправан положај свих 
запослених у трговинском сектору. „Дојче веле” наводи да у повељи Европске уније пише да 
сваки запослени има право на континуирани одмор од најмање 24 сата у току недеље. 
Претходни европски пропис је још одређивао да то буде управо недеља, као што на томе сада 
инсистира црква, али је то Европски суд поништио. Реалност је очигледно другачија. 
Недеља је постала дан као и сваки други, пише „Дојче веле”, напомињући да подаци 
„Еуростата” показују да чак 13 одсто запослених, у 28 земаља ЕУ, тврди како обично раде 
недељом, а трећина њих макар једну недељу у месецу. Разлике у ЕУ су и даље велике за 
запослене у трговинском сектору. Тако у Немачкој прописе доносе покрајине и обично је 
дозвољено да могу да раде киосци, али не и обичне трговине којима надлежни ипак могу да 
одобре рад до највише 10 недеља и празника у години. У Француској трговине могу да раде до 
12 недеља или празника у години, али запослени не могу бити присиљени на то. У Шпанији је 
слично регулисано, али као туристичка земља ипак имају мало више радних недеља, док у 
Великој Британији нема никаквих ограничења, тамо чак 18 одсто запослених готово редовно 
ради тог дана, а ситуација је лошија само у Холандији (18,4) и Словачкој (20,9 одсто). 
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Министар просвете најављује наставак преговора са синдикатима у 
среду 
Опет скраћени часови у школама 
 
Пише: В. Андрић 

 
У делу школа часови ће од данас трајати по 30 минута због штрајка просветних 
радника. Синдикати не одустају од захтева да сви запослени са седмим степеном 
стручности уђу у 9-1 платну групу док министар просвете Младен Шарчевић каже 
за Данас да није оптимиста да ће такав бити коначан исход преговора и да је 
„једино извесно да расплет мора бити до краја недеље“. 
     
Додаје да Министарство финансија данас треба да му достави рачуницу колико би коштало да 
се испуни захтев синдиката и да ли је то могуће, а невезано за то, за среду најављује нов 
састанак са синдикатима. 
Синдикалци тврде да су у претходна три штрајка учествовали запослени из око 1.000 школа, 
али министар не жели да лицитира подацима. Каже да је питање „колико се силом може 
издејствовати нешто што донекле има смисла, а однекле нема“. 
– Излишно је да претим смањењем плате онима који штрајкују, али је излишно и да се 
штрајкује док трају преговори. То је врста притиска и хватања боље позиције – истиче 
Шарчевић. 
Он је поновио да је предлог да у 9-1 платну групу уђе скоро 58 одсто запослених добар и 
напоменуо да се сада тражи решење за 2019. годину, пошто 2020. следи надоградња система. 
Јасна Јанковић, председница Уније синдиката просветних радника, каже за Данас да су 
синдикати послали Влади нов предлог, који ставља у праведнију позицију запослене са 
четвртим, петим и шестим степеном стручности, и разврстава одређене категорије запослених 
у различите разреде у оквиру девете платне групе. Тако би, према предлогу синдиката, 
 разредне старешине биле у 9-2 платној групи, а запослени у специјалним школама у 9-3. Да би 
се овај предлог реализовао потребно је 300 милиона динара, док би 150 милиона коштало да 
сви запослени из 8-3 пређу у 9-1 платну групу. 
Коментаришучи предлог да разредне старешине буду у 9-1 платној групи, Јанковић каже да би 
то могло отворити простор за оно против чега се боре, а то су бахати директори школа који 
користе сва средства за разједињавање колектива. Министар поручује да питање ко ће бити 
разредни старешина не мора да зависи од директора већ да то треба да буде посао тимова за 
квалитет, које свака школа мора по закону да оформи 
 

 
 

Рад на црно и даље скупо кошта и државу и раднике 
      
Инспектори рада су за осам месеци ове године затекли на раду на црно 9.252 лица  са којима је 
после изречених мера заснован радни однос. 
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На основу пореза и доприноса, рачунајући минималну цену раду,  у буџет Србије по том основу 
слило се 625.863.118,22 динара  односно око 5,3 милиона  евра. 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања има своја законска 
ограничења и нема све алате у својим рукама да након откривања лица која раде на црно увек 
спроведе процес до краја, објашњава у разговору за „Дневник“ Стеван Ђуровић, в.д. директора 
Инспектората рада. 
- Након уочених пропуста у области радних односа и безбедности и здравља на раду, 
инспектори рада државе Србије доносе решење и подносе прекршајне и кривичне пријаве. 
Када прекршајне и кривичне пријаве пређу у надлежност судова, инспекција рада више нема 
никакве утицаје на даље процесе које обично временски трају дуго – каже Ђуровић - ако на 
годишњем нивоу застарева 35 одсто покренутних прекшајних поступака по разним основама, 
ако имамо 20 одсто обустава поступака и 17 одсто изречених опомена, то све скупа умањује 
огромне напоре инспекције рада и не доприноси смањењу откривених законских 
неправилности у областима радних односа и безбедности на раду. 
 
Просечне казне од 115 до 150 хиљада 
Прошле године, по захтевима за покретање прекршајног поступка поднетим према Закону о 
раду укуупан износ изречених новчаних казни по решењима судија за прекршаје износио је 
153.047.200,00 динара, а на основу 1.337 поднетих захтева за покретање поднетих захтева за 
покретање прекршајног поступка, што значи да је просечан износ изречене казне 114.470 
динара. 
Или, у области безбедности на раду по захтевима за покретање прекршајног поступка 
поднетим према Закону о безбедности и здрављу на раду, укупан износ изречених новчаних 
казни по  решењима судија за прекршаје износио је 75.923.900,00динара на основу 569 
поднетих захтева за покретање поступка, што значи да је просечан износ изречене казне 
156.222,00 динара. 
 
Према његовим речима ништа мањи проблем не представљају ни изречене пресуде у новчаном 
износу, где закон предвиђа казну , примера ради, за послодавце који ангажују лице на црно у 
износу од 800.000 до 2.000.000 динара, а судском пресудом се изричу казне од рецимо 
100.000 до 300.000 динара, а понекад и мање. 
- За првих осам месеци ове године инспектори рада поднели су укупно 4.174 захтева за 
покретање прекршајних поступака у области радних односа и безбедности и здравља на раду, 
што је за 118 одсто више него у истом периоду прошле године, када су поднели 1.919 захтева.  
По основу захтева за покретање прекршајног поступка које су подносили инспектори рада до 
31.августа ове године послодавци су кажњени новчаним казнама у износу од 159.525.000,00 
динара и толико се слило у буџет Србије.   
Треба подсетити и да прекршајни поступак не може да се покрене нити води ако протекне 
једна година од дана када је прекршај учињен, док покретање  и вођење прекршајног поступка 
застарева у сваком случају кад протекне два пута онолико времена колико се по закону тражи 
за застарелост. Дакле, до апсолутне застаре вођења прекршајног поступка долази када 
протекне две године од дана када је учињен прекршај. 
- Послодавци морају да се понашају друштвено одговорно и да са радницима закључују 
одговарајуће уговоре и подносе јединствене пријаве за обавезно социјално осигурање пре 
њиховог ступања на рад. Истовремено, сва лица која су ангажована на фактичком раду требало 
би да инспекцији рада пријаве такав рад јер ће, када их инспектор рада затекне на раду на црно 
послодавцу бити наложено да са њима заснује радни однос на неодређено време и на тај начин 
ће стећи сва права из радног односа за која су док су радили на црно били ускраћени. Лица која 
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раде на црно, као и сви други грађани, могу пријавити рад на црно свим организационим 
јединицама инспекције рада на целој територији Србије путем бесплатне телефонске линије 
0800 300 307,  која је отворена уоквиру пројекта „Реци НЕ раду на црно“, писаним и 
електронским путем, путем телефона или доласком у канцеларије инспекције рада –каже 
Ђуровић.  
Инспекција рада поступа по свим пријавама лица која раде на црно,м као и по пријавама 
других грађана који имају сазнања о раду на црно , било да су инспекцији рада доставили своје 
личне податке или су рад на црно пријавили анонимно. Истина, у мањем броју случајева лица 
која раде на црно обраћају се инспекцији рада док раде без уговора о раду управо због страха од 
губитка посла. Инспекторату за рад се чешће обраћају лица чије је радно ангажовање на 
фактичком раду престало, а тада је једини начин за остваривање њихових повређених права 
обраћање надлежном суду, од кога могу тражити да утврди да су засновали радни однос на 
неодређено време или захтевати накнаду штете. 
Љубинка Малешевић 
 

 
 
 

Пензионер: Не треба ми Вучићево писмо захвалности 
Аутор текста:Јелена Зорић 
 
Закон о смањењу пензија биће укинут најкасније до 30. септембра 2018. И док врх 
државе најављује да ће пензије у будућности само расти и да ће пензионери од 
октобра имати никад веће пензије, рачуница представника Синдиката пензионера 
мало је другачија. 
Никакво повећање не може им надокнадити оно што им је, како кажу, противзаконито одузето 
за непуне четири године. Удружење синдиката пензионисаних војних лица зато је, заједно са 
27 народних посланика, покренуло поступак којим тражи да се испита уставност закона, према 
ком им је пензија умањена. 
 Први пут после готово четири године октобарска пензија биће исплаћена без умањења. 
"Дакле, молим вас да обратите пажњу, висина октобарске пензије без умањења ће бити једнака 
пензији из октобра 2014. пре ступања на снагу такозваног закона о умањењу. Увећаном за 
проценте усклађивања од тог месеца до данас", рекао је министар за рад Зоран Ђорђевић. 
Н1: Колико ћете добити сад за октобар више него што имате за септембар? 
Делић: "Ја лично, негде око 14 хиљада и нешто". 
Н1: А када су Вам одузимали пре четири године, колико сте тад добили умањено? 
Делић: "Тада је било, чини ми се 12.900". 
Удружење синдиката пензионисаних војних лица у среду у 12 сати организује протест 
испред Владе Србије због умањених пензија. 
 Хиљаду и нешто динара, месечно, више - није увећање које војном пензионеру Милету Делићу 
може да надокнади оно што му је држава одузела од 2014. када је Закон донет, до сада. 
"616 хиљада динара је отишло с мог текућег рачуна, на рачун Министарства рада или фонд 
ПИО или кога ли...",, каже Делић. 
Отишло је за спас државе од банкрота, каже председник Вучић и захваљује се пензионерима на 
поднетој жртви. 

http://rs.n1info.com/journalist83/Jelena-Zoric/1
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"Први пут ћу свим пензионерима, и то не о државном трошку, можда и као председник највеће 
партије у држави, о трошку странке коју води да упутим писмо сваком пензионеру у Србији и 
да му се захвалим, без обзира да ли је за нас или против нас, да му се захвалим за све оно што 
су урадили за земљу", изјавио је пре неколико дана председик Вучић. 
Миле Делић на то каже: "Не занима ме, то је за мене потцењивање, омаловажавање". 
Зато ће заједно са свима који сматрају да им је пензија отета покренути грађанску парницу, а 
уколико Уставни суд не пресуди у њихову корист, правду ће потражити пред Европским Судом 
за људска права. 
До сада, у сличним процесима, суд у Стразбуру пресудио је у корист италијанских и 
словеначких пензионера. 
 

http://rs.n1info.com/a421800/Biznis/Vucic-pise-pismo-penzionerima.html
http://rs.n1info.com/a421800/Biznis/Vucic-pise-pismo-penzionerima.html

