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Ђорђевић: Нећемо мењати Закон о раду, боловања регулисана 
Танјуг  
 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања изјавио је у петак да 
неће бити измена у Закону у раду које се односе на проверавање боловања 
запослених и оштрије кажњавање тзв.лажних боловања 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић изјавио је у 
петак да неће бити измена у Закону у раду које се односе на проверавање боловања запослених 
и оштрије кажњавање тзв.лажних боловања. 
Поводом медијских спекулација да су у припреми измене Закона о раду које ће послодавцима 
омогућити да проверавају боловања запослених и да ће се кажњавати лажна боловања, 
Ђорђевић је рекао да те информације нису тачне и да Министарство за сада не размишља о 
изменама и допунама тог закона. 
''По нашем плану то би требало да буде тек 2020. године. Прочитао сам о наводним изменама, 
али ми уопште не размишљамо у том правцу. О боловању је већ све дефинисано у садашњем 
закону'', казао је Ђорђевић за ТВ Прва. 
Он је навео да је чланом 179. јасно прецизирано како се користи боловање и како послодавац 
може да проверава да ли је запослени заиста на боловању. 
На питање да ли ће бити додатних контрола боловања, министар је нагласио да нема потребе 
за тим. 
''Нема разлога да било шта у том механизму мењамо. Боловање је важан механизам који 
омогућава запосленом да оде на плаћено одсуство ако не може да обавља посао због 
здравствених проблема'', навео је Ђорђевић. 
Мининстар је демантовао и медијске написе о увођењу олакшица за послодавце који редовно 
плаћају порезе које, наводно, због тога неће проверавати инспекције за рад. 
''Ни то није тачно, они који раде у легалном токовима управо прижељкују инспекцију, јер она 
може да потврди да раде како треба или да им сугерише како да побољшају рад. Улога 
инсекције није само да кажњава, већ и да саветује послодавце како да боље раде'', навео је 
Ђорђевић. 
На питање имамо ли довољно инспектора за рад, министар је рекао да је број инспектора 
утврђен полазећи од чињенице да у Србији, како каже, нема великог кршења закона. 
“У таквим околностима инспектора има сасвим довољно. Инспекција је у овој години у односу 
на прошлу обавила 46 одсто више инспекција - чак 52 000 што је сасвим довољно када се узме 
у обзир да имамо 70.000 привредних субјеката”, навео је Ђорђевић. 
 

Шарчевић: Реформом образовања до услова за останак младих 
Танјуг  
 
Реформом образовања, бољим платним системом који вреднује квалитет рада, 
повећавањем фондова за стипендије и улагањем у образовну инфраструктуру, 
стварамо услове да млади остану у Србији, поручио је министар просвете 
Реформом образовања, бољим платним системом који вреднује квалитет рада, повећавањем 
фондова за стипендије и улагањем у образовну инфраструктуру, стварамо услове да млади 
остану у Србији, поручио је министар просвете Младен Шарчевић. 
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Он је на свечаности поводом дана Мачванске средње школе у Богатићу и отварању 
фискултурне сале чија је изградња коштала 129 милиона динара, указао на чињеницу да је 
тренутни буџет за просвету већи него претходних година и нагласио да очекује да буџет за 
2019. буде рекордан и веома развојан. 
"Стварамо добре услове за останак младих људи у Србији. Повећавамо фондове за стипендије, 
спроводимо дуално образовање, где у првој години у систему имамо 4.500 ученика, што ствара 
могућност за њихово запошљавање и сигуран посао", рекао је Шарчевић. 
Подсетио је да се после више деценија у сектор образовања уводе платни разреди којим се 
просветни радници изједначавају са осталима у јавном сектору, а истовремено им се омогућава 
да квалитетом свог рада достигну много већа примања, на нивоу професора универзитета. 
Министар је истакао да реформа у образовању иде узлазном линијом, наведено је у саопштењу 
Министарства просвете. 
Говорећи о фискултурној сали, која је ове године опремљена спортском опремом и 
реквизитима и за коју се чека употребна дозвола, Шарчевић каже да је тај објекат за понос 
мачванске регије. 
"Ово је одличан објекат који може да се користи, не само као фискултурна сала, већ много 
шире, као сала за бројне спортове и културно-уметничке манифестације“, рекао је Шарчевић. 
Додао је да је у последње две године изграђено и обновљено 180 објеката на свим нивоима 
образовног система. 
Свечаности поводом Мачванске средње школе присуствовали су и директорка представништва 
Европске инвестиционе банке за Западни Балкан Дубравка Негре, председник општине 
Богатић Ненад Бесеровац и директорка те школе Роксанда Гладовић. 
 
 

 
 

Ђукић Дејановић: Младима да не бранимо одлазак, већ да им 
стваримо боље услова да остану у земљи 
 Танјуг 
 
Министарка задужена за демографску и популациону политику Славица Ђукић Дејановић 
указала је данас на то да су миграције цивилизацијска реалност, те да младе никако не би 
требало спречавати да одлазе забранама, већ стварањем бољих услова за њих у матичној 
земљи. 
Ђукић Дејановић је у оквиру конференције "Дани јавних политика" одржала предавање на 
тему демографске и популационе политике Србије, а како је навела, за данас се одлучила да 
говори о миграцијама младих и то студената, због чињенице да је просек оних који одлазе око 
28 година, а сваки пети је високо образован. 
- Дани јавних политика су заправо дани који политичаре обавезују, а будуће генерацију 
припремају да буду бољи политичари него што смо ми данас. Определила сам се да говорим о 
миграцијама младих и то студената, због чињенице да је просек оних који одлазе из наше 
земље 28,7 година, међу којима је сваки пети високо образован - казала је Ђукић Дејановић. 
Подсетила је да 16.000 регистрованих наших суграђана оде из Србије годишње, као и на 
истраживање које је рађено са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и 
Републичким заводом за статистику, а које је показало да једна трећина тестираних студента, 
од узорка од 11.000, планира да када заврши студије оде. 

https://www.blic.rs/autori/tanjug
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Бољи економски развој земље, чему је предуслов мир, бољи стандард, боља могућност 
запошљавања у сопственој струци за које се млади школују су неки од услова да се млади 
задрже у земљи, каже Ђукић Дејановић. 
Додала је да је то показало и истраживање, те да је то путоказ којим држава треба да иде у 
смањењу миграција младих. 
- Али, чињеница је и да су миграције цивилизацијска реалност. Људи иду и са добрих места да 
виде како је на неком другом месту. Никако забранама, али стварањем што је могуће бољих 
услова да млад образован човек буде мотивисан да у својој матичној земљи задовољи потребе, 
да ствара породицу, ради, да има задовољство у слободном времену, то су путокази којима 
морамо ићи - казала је Ђукић Дејановић. 
Шеста по реду конференција "Дани јавних политика", коју организују Група за анализу и 
креирање јавних политика, Центар за јавну управу, локалну самоуправу и јавне политике 
Факултета политичких наука уз подршку Фондације Конрад Аденауер и ПЕРФОРМ-а, одржава 
се у Београду данас и сутра. 
Теме, осим демографије и популационе политике, о којима ће се разговарати су и дуално 
образовање у Србији, политика према националним мањинама, квалитет докторских студија, 
ауторско право и право интелектуалне својине, утицај идеологије на јавне политике, као и 
утицај младих политичара на јавне политике у Србији. 
Продекан за научна истраживања Факултета политичких наука, на којем се конференција 
одржава, Дејан Миленковић рекао је да је конференција продукт студената ФПН-а, који већ 
шести пут самостално организују конференцију и на тај начин популаризују јавне политике у 
Србији. 
- Суштина целе приче је у одабиру тема. Наши студенти бирају теме које у датом тренутку 
можда нису у фокусу, али их врло добро предвиђају да ће у скорије време бити - казао је 
Миленковић. 
Навео је да су "Дани јавних политика" на неки начин прилика да се нека тема проблематизује, 
прво на ФПН-у, а затим и у широј јавности. 
- Мислим да је то суштина, то што теме крећу са факултета, од младих, а после то има одраз и 
рефлекс у свету политике. Након тога, те теме и у политичком свету добијају све више и више 
на фокусу - рекао је Миленковић. 
Бобан Стојановић, један од организатора конференције, каже да су учесници конференције 
студенти, доносиоци одлука, представници цивилног сектора и представници државних 
органа. 
- Надамо се да ћемо презентовати закључке конференције широј јавности, а оно што је 
најважније је да су нам гости министри, државни секретари, који би требало да те закључке 
имплементирају у своје политике и да на тај начин у ствари поправе стање у друштву - казао је 
Стојановић. 
Заменик директора ПЕРФОРМ-а Ненад Челаревић казао је да су "Дани јавних политика" 
препознати као добра платформа на којој ће се разговарати како истраживања у области 
друштвених наука могу да допринесу квалитетним јавним политикама. 
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Нема минималца за све породиље 
Аутор: Катарина Ђорђевић 
 
Држава нема финансијских могућности да изједначи породиље тако да свака прима 
минималну просечну зараду док је на породиљском одсуству, изјавила је др Славица Ђукић 
Дејановић, министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику. Она 
је истакла да финансије којима располаже држава налажу да се прави разлика између 
породиља које су радиле неколико месеци или неколико година, односно спречавају увођење 
обавезног минималца за породиље. 
– Сагласна сам да треба водити рачуна о достојанству примања, али немамо могућности да 
изједначимо све жене – рекла је др Ђукић Дејановић, која од јуче предводи Радну групу за 
дневно праћење примене Закона о финансијској подршци породицама са децом. У овој радној 
групи су и представници Републичког завода за статистику, Републичког завода за социјалну 
заштиту и представници министарстава рада и финансија. 
Министарка је истакла да ће радна група процењивати како се примењује тај закон, како би се 
предложиле евентуалне измене и допуне. Према њеним речима, пронаталитетна политика је 
један од приоритета ове владе, али је потребно наћи начин да се жеље ускладе за увећавањем 
финансијских давања и реалним финансијским могућностима. 
– Никада финансијска давања за породицу нису била већа и никада обухват жена које су 
добиле одређену финансијску подршку није био већи, посебно кад узмемо у обзир дужину 
периода на који се односе одредбе закона. Захваљујући новим изменама закона, свако треће 
дете по реду треба сваког месеца да добија 12.000 динара до 10. године, а четврто дете по 
18.000 динара – закључила је др Славица Ђукић Дејановић. 

 
Жене не могу да шефују чак ни у месној заједници 
Аутор: Катарина Ђорђевић 

 
Србија има само дванаест градоначелница и чак 129 градоначелника, а глас жена на локалном 
нивоу готово је нечујан. О изузетно ниској заступљености жена у доношењу кључних одлука на 
локалу илустративно сведочи податак да се у саветима месних заједница налази 19.255 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/904/Katarina-Dordevic
http://www.politika.rs/scc/autor/904/Katarina-Dordevic
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мушкараца и свега 2.501 жена, показало је најновије истраживање заштитника грађана, 
спроведено 2017. године, уз подршку мисије ОЕБС-а у Србији. 
– Жене се углавном постављају на места на којима мора да се ради: оне су те које спроводе туђе 
одлуке. Мушкарци доминирају на управљачким позицијама и местима одлучивања и та 
ситуација мора да се мења. Што су веће одговорности и овлашћење за доношење одлука, 
заступљеност жена је мања – истакао је Зоран Пашалић, заштитник грађана, на јучерашњој 
конференцији за новинаре. 
Представљајући неке од занимљивијих података из извештаја заштитника грађана, помоћница 
генералног секретара омбудсмана Наташа Јовић оценила је као забрињавајућу чињеницу да се 
веома мало жена налази на местима где се доносе одлуке о свакодневном животу грађана. 
– Жене су председнице месних заједница у мање од пет одсто случајева. У саветима месних 
заједница жена је свега 11 одсто, а на месту председника савета месних заједница налази се 
2.935 мушкараца и свега 148 жена. У просеку 25 месних заједница води мушкарац, а 1,5 – жена. 
У посебно маргинализованом положају налазе се жене у руралним крајевима. Оне живе у 
средини у којој се од њих очекује да воде рачуна о породици и домаћинству и понашају се у 
складу са тим стереотипима. Велики број жена у руралним деловима Србије рекао нам је да 
није заинтересован за политику или нема времена да се бави политиком због обавеза око деце 
и домаћинства, али је било и оних које су оцениле да „мушкарци у селу не би дозволили да на 
челу месне заједнице буде жена”. С обзиром на то да је самоосвешћивање жена дуг процес, 
сматрамо да систем квота треба увести и на локални ниво – оценила је Наташа Јовић, 
подсећајући да су жене заступљене на местима одлучивања тамо где је законодавац увео квоте, 
као што је парламент. 
Она је додала да посебно забрињава симболично учешће жена са инвалидитетом и Ромкиња у 
локалној власти. Наиме, у 137 локалних самоуправа свега седам жена са хендикепом налази се 
међу одборницима, а две су Ромкиње, па се поставља оправдано питање како особе са 
инвалидитетом и Роми могу да утичу на одлуке. Осим тога, на месту именованих особа налази 
се само једна жена са инвалидитетом и ниједна Ромкиња. 
У извештају заштитника грађана истиче се и да су жене у Србији мање запослене, мање радно 
активне и имају нижа примања. Наиме, стопа запослености жена износи 38 одсто, а мушкараца 
– 52 процента. Највећи родни јаз на тржишту рада забележен је у старосној категорији од 55 до 
64 године старости – свега трећина жена те старосни доби има посао, у поређењу са 53 одсто 
мушкарца. И самозапосленост је „мушког пола” – на тржишту рада Србије самозапослена је 
трећина мушкараца, у поређењу са 13 одсто жена. Жене чине 84 одсто помажућих чланова 
пољопривредних газдинстава и немају никаква права која проистичу из радног односа, док је 
чак 86 одсто формално запослених мушког пола. 
 

 
Бившем директору Галенике шест година затвора 
 
Бивши директор „Галенике“ Ненад Огњеновић и још троје његових сарадника осуђени су данас 
у Специјалном суду у Београду на затворске казне од шест година до десет месеци, због 
оптужби да су оштетили ту фармацеутску компанију за вишемилионске износе, преноси РТЦГ. 
Пресудом Специјалног суда, четворо оптужених ослобођено је оптужби, пише РТЦГ. 
Огњеновић је осуђен на шест година затвора због злоупотребе положаја, с тим што му се у 
казну урачунава време проведено у притвору од око годину дана. 
Бивши директор „Велефарма“ Драгољуб Вучевић, осуђен је на три године затвора због 
злоупотребе положаја, док је власник радње „Павловић“ Душан Павловић, осуђен на казану 
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затвора од 10 месеци коју ће издржавати у просторијама у којима станује, без примене 
електронског надзора, пише РТЦГ. 
Одговорно лице у трговинском друштву „Тргошпед-транс“ Милан Владовић, осуђен је због 
утаје пореза од 12,6 милиона динара на казну затвора од годину дана, коју ће такође 
издржавати у просторијама у којима станује. 
Осуђенима је суд наредио и да у државни буџет солидарно уплате 539 милиона динара. 
Огњеновић и Вучевић проглашени су кривим зато што су у периоду од 2008. до 31. децембра 
2009. године, према речима судије Душана Миленковића, „искоришћавањем својих 
овлашећења“ оштетили „Галенику“ за око 5,2 милиона еура, а фирми „Пхарматраде“ са 
Маршалских острва противправно прибавили имовинску корист од око 4,9 милиона еура. 
Огњеновић је осуђен и за вишемилионске злоупотребе приликом набавке уметничких дела од 
радње „Павловић“ у власништву Драгана Павловића и привредног друштва „Ливница 
Јеремић“, чији је власник био Миодраг Јеремић који је у току поступка преминуо, пише РТЦГ. 
По тој тачки оптужнице, он је оптужен да је куповао скулпутре и плоче за споменике по већим 
ценама од тржишних, чиме је оштетио „Галенику“ за више од 140 милиона динара. 
Како је навео судија Миленковић, Огњеновић је знао да у буџету фармацеутске компаније нису 
предвиђена средства за куповину уметничких дела, а наложио је сектору набавке да спроведе 
фиктивни поступак. 
Председавајући судија је казао да су кривична дела Огњеновића „неспорно утврђена“ и да су он 
и остали осуђени поступали с умишљајем. 
Пресудом Специјалног суда ослобођени су некадашњи заменик генералног директора 
„Галенике“ Горан Орлић, одговорна лица у привредним друштвима „Фарманари“ и 
„Унихемком“ Жељко Јововић и Љубица Прица и проценитељ Жељко Бирманцевић. 
Овом првостепеном пресудом завршен је такозвани случај Галеника 1, док је суђење за случај 
Галеника 2 још у току. У њему се Огњеновић са сарадницима терети за малверзације од 34 
милиона еура, пише РТЦГ. 
 
Рад на црно - црно за раднике, легалне послодавце и државу 

Прихвата се свака прилика за зараду 
Пише: Мирослава Пудар 

 
Рад на црно, сива економија, рад „онако“ и „без везе“, све су то изрази за нерегистровани рад у 
Србији, где је према проценама ангажовано више од пола милиона људи. 
Зашто је тако, колико је до државе, а колико до послодаваца, последњи у том ланцу радници 
скоро да се и не питају. 
Кад нема посла ни прихода, прихвата се свака прилика и не мисли о последицама. И зато 
систем рада на црно опстаје. 
– У мом граду стално је отворен оглас за рад у трафикама, скоро као свакодневна реклама. 
Зашто је то тако убрзо сам сазнала, када сам се пријавила за рад. Била сам недељу дана на 
пробном раду, све неплаћено и све непријављено. Када је провера прошла, рекли су да ће ми се 
јавити. Наравно нису, Такав пробни рад код њих је стално на снази, тако варају стотине 
жељних посла – прича Т. К. за Данас. 
Слично искуство саговорница Данаса има и са радом у пекарама, док је, каже, ситуација нешто 
боља код великих фирми. 
– У једној фабрици су нам одмах понудили уговоре, иако је био сезонски рад. За остале, мале 
предузетнике се то не може рећи. Код таквих радимо од јутра до сутра, добијамо плату на руке 
и плус нас терају да не издајемо рачуне. Њима се тако исплати, казне су до 20.000 динара и они 
радије то плаћају него да раднику дају. Неко би рекао, па што се не буните. Ја сам пријавила 
два случаја, али никада нисам добила од инспекције рада никакав одговор – прича Т. К. 
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Заиста, у инспекцији тешко да се може била шта сазнати. Претрпани су послом, немају 
надлежност да дају изјаве, проблема на све стране. 
– Нећете ништа од њих сазнати, а мала су им и овлашћења, но ипак излазе у инспекцију. 
Једини који причају су радници, јер су погођени таквом ситуацијом. Ја имам различита 
искуства, почев од лепог посла у индустрији, па рада на одређено у лабораторији у здравству до 
рада на црно. Најтежи су примери рада у надници. Код великих пољопривредних система ради 
се напорно, о нељудским условима да не говорим, исплата касни јер се чека реализација 
продаје а све је било преко студентске задруге. Дакле, водили су нас одрасле преко имена неких 
младих људи, па ако се повредимо ником ништа – објашњава Милица Лупшор, активисткиња 
за радна права жена Удружења „Роза“. 
Како каже, код малих произвођача већа је брига и људскији однос према надничарима: – Сада 
су прописи промењени, не постоје радници већ запослени, тако да сви ми који нисмо стално 
пријављени не можемо синдикално да се организујемо. Упркос свему рад на црно опстаје јер 
увек послодавци нађу начин да изиграју правила. 
Петина у „црном“ 
Недавно је, поводом Дана достојанственог рада, председник УГС Независност Зоран 
Стојиљковић изнео податак да се број нерегистрованих радника на „црно“ процењује на петину 
свих радно ангажованих. Скоро трећина привредних субјеката, чак и они у јавном сектору, се 
бави сивом економијом и запошљава раднике без уговора и не исплаћује им редовно плате, 
при чему они немају здравствено и социјално осигурање и нису заштићени од незаконитог 
отказа. На црно раде сви – неквалификовани радници, радници са средњом стручном 
спремом, запослени без редовне зараде, незапослени старији од 40 година, пензионери, 
примаоци социјалне помоћи, студенти. 
Текст је део пројекта „Рад на црно – црно за раднике, легалне послодавце и 
државу“, који се суфинансира из буџета Републике Србије – Министарства културе 
и информисања. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не 
изражавају ставове органа који је доделио средства. 
 

Хрвати поручили да неће да чекају пензију до 67. године 
 
У Хрватској су синдикати изашли на загребачке улице. Проблеми слични као и у Србији – 
пензиона реформа предвиђа одлазак у пензију у 67 години, што се тамошњим радницима чини 
недостижном границом, преноси Н1. 
Како наводе, хиљаде демонстраната различитх струка гласно су и бројним транспарентима 
показали шта мисле о пензијској реформи. Учесници протеста на Европском тргу у Загребу 
објаснили су за ТВ Н1 разлоге свог незадовољства: 
“Немила крађа радног народа и ово никаквог смисла нема и да би се дословно читава Хрватска, 
радила или не радила, против овакве неправде требала дигнути.” 
“Медицинске сестре не могу 365 дана, 24 сата дневно, уопће доживјети те године.” 
Демонстранти траже повратак старосне границе за одлазак у пуну старосну пензију на 65 
година, неподизање старосне границе за дугогодишње осигуранике и ублажавање 
пенализације за превремено пензионисање. 
Крешимир Север из Независног хрватског синдиката поручује – ако се захтеви не испуне иде се 
на референдум. 
“Морам рећи да ми већ темељно радимо на припремама прикупљања потписа, већ смо три пута 
успели да прикупимо потписе, и разбили три иницјативе које су предлагали владајући с једне и 
друге стране, сасвим је јасно да ће ћемо без проблема и поново прикупити потписе и колико 
год се неко трудио, онда ће морати да се одржи референдум и онда ћемо референдумом нешто 
зацементирати”, казао је он, наводи Н1. 
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Министар рада и пензијског система Марко Павић након протеста својим порукама, како сам 
каже, жели да умири грађане. 
“Већина хрватских грађана ће и даље ићи у пензију између 60 и 65 година, а само они који не 
могу да оставире 41 годину стажа ићи ће са 67 година у пензију”, поручио је Павић. 
На протест су стигли и чланови опозиције међу којима и лидер СДП-а Давор Бернардић који 
поручује како влада овом реформом од пензионера ствара нове социјалне случајеве. 
“Нужно је треће усклађење пензија, нужно је повећати пензије како би вратили елементарно 
људско достојанство људима који живе с најмањим пензијама, нужно је стимулисати одлазак у 
пензију с пуним радним стажом, а не пенализирати га”, казао је Бернардић. 
Синдикати поручују да је данашњи протест тек први у низу, а Влада очекује како ће оваква 
пензијска реформа на снагу ступити 1. јануара. 
 

 
 

Једини у региону - изборили се за нижи праг за пензију 
 
Грађани Црне Горе ће од наредне године ићи у пензију са 61 годином живота и 40 година 
радног стажа. 
Истовремено, старосна граница за стицање права на пензију заустављена је на 66 година 
старости за мушкарце и 64 за жене, пише Побједа, преноси РТЦГ.  
 
Пензија од 40 година радног стажа условљена је сада са 61 годину, а не 65 како је у почетку 
било у изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању (ПИО).  
 
Како пише лист, синдикати и Министарство су постигли договор, па најављених протеста и 
петиције за расписивање државног референдума неће бити, а разговори о другим предлозима 
се настављају.  
 
Генерални секретари оба синдиката су се сагласили да се социјални дијалог у Црној Гори 
побољшао у посљедње двије године и да даје резултате. Први пут су две синдикалне централе 
заједно и одлучно стале иза захтева.  
 
Генерални секретар Савеза синдиката (ССЦГ), Душко Зарубица, рекао је да се очекује да 
сједница Социјалног савета буде одржана током наредне седмице 

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/218408/uticali-smo-na-smanjenje-granice-za-odlazak-u-penziju-.html

