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НОВОКОМПОНОВАНИ БОГАТАШИ НА УДАРУ ПОРЕЗНИКА 
Специјални тим од 20 инспектора чешљаће ПОРЕКЛО ИМОВИНЕ 
ПОЛИТИЧАРА 
Пише:Сузана Лакић 

 
Најмање 20 обучених људи чешљаће имовину политичара и државних функционера који су 
преко ноћи стекли вредне некретнине, аутомобиле и новац. 
Захваљујући новом закону о пореклу имовине на коме у влади интензивно раде, у оквиру 
Пореске управе ускоро ће бити формиран тим људи који ће поседовати различите вештине и 
знања. Њихов основни задатак биће да утврде порекло имовине за коју се сумња да је стечена на 
нелегалан начин, а да би дошли до резултата мораће добро да познају право, економију, 
математику, психологију... 
- Основа закона је унакрсна провера имовине. Поступак се спроводи пажљиво, врло је сложен и 
може да траје и дуже од једне године. Одвија се мимо очију јавности, а подразумева контролу 
целокупне имовине, покретне и непокретне са једне стране и десетина докумената и извештаја 
из свих могућих канала са друге стране. Пореска управа ће практично проверавати имовину, 
њену вредност и порекло тако што ће детаљно гледати све пореске пријаве и пореске билансе, 
затим рачуноводствене извештаје и друге евиденције и базе. Све то потом ће упоређивати са 
подацима из пореског рачуноводства и других службених евиденција. Ако је неко, рецимо, у 
јануару 2018. имао имовину вредну 20.000 евра, а током 2018. сваког месеца приходовао 60.000 
динара, да би на крају 2018. његова имовина била 500.000 евра, та особа мора да објасни 
Пореској управи одакле толика неравнотежа имовине и прихода - каже извор "Блица". 
Порески стучњак Ђерђ Пап објашњава за "Блиц" да би људи који раде унакрсну процену 
имовину прво требало да буду способни правници јер, како каже, непознавање права може да 
упропасти цео поступак. 
- А поступак је љуштура за суштину и, ако га од почетка до краја не радите како треба, можете 
имати последице. Имамо искуства да су пропали неки предмети из ранијих година који су се 
бавили утврђивањем екстрапрофита управо због тога што поступци нису били вођени добро. 
Пореска управа је практично морала да врати наплаћен новац, а то говори да се радило лоше - 
оценио је Паповић, помињујући случај Карић. 
Како је "Блиц" недавно објавио, у Нацрту новог закона о пореклу имовине јасно стоји да ће 
држава добити "механизам да за свакога, у сваком тренутку, може да се утврди како се обогатио 
и да ли је то незаконито". Нови пропис ће имати и механизам за наплату незаконито стечене 
имовине. 
Министар финансија Синиша Мали недавно је изјавио да је нацрт закона у завршној фази и да 
се очекује да ће јавна расправа бити организована у наредних неколико месеци. 
Иницијатива за доношење закона први пут је покренута 2001. 
На удару новокомпоновани богаташи  
На удару ће бити политичари за које се и јавно зна да поседују вредне и бројне некретнине, 
новац и аутомобиле и којима је јавност више пута постављала питање о пореклу имовине. На 
списку за прве провере биће и високи државни службеници који су ранијих година били на 
позицијама у јавним предузећима, странкама, општинама, државним агенцијама и владиним 
институцијама, а порески стручњаци ће чешљати и имовину естрадних личности који су се 
преко ноћи обогатили. 
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Више плате само за ПРОФЕСОРЕ, чистачицама НИ МАРКЕ 
Аутор:Милкица Милојевић  
 
Више од 14.000 високообразованих просветара и запослених у установама културе у Републици 
Српској могли би већ за јануар примити плате увећане за око осам одсто, односно око 70 до 80 
КМ. 
Како кажу у Синдикату образовања науке и културе РС, основне јануарске плате професора у 
основним школама ће бити око 1.060 КМ, а у средњим око 1.100 КМ. 
Они ће повишицу добити ако сутра Народна скупштина РС усвоји три закона из ове области, 
које је Влада РС припремила по хитној процедури, а којима су предвиђени већи коефицијенти 
за високообразоване раднике у установама културе, основним и средњим школама, ђачким и 
студентским домовима и на јавним универзитетима, пише Српскаинфо.  
Како је саопштено из Владе, циљ је да се примања запослених у образовању и култури изједначе 
са платама других запослених у јавном сектору, што је са синдикатом договорено још 2017. 
године. 
Председник Синдиката Драган Гњатић каже да је ово “тек први корак” у борби за изједначавање 
права просветара и запослених у култури. 
– Жао ми је што повишице неће добити и запослени са средњом школом, те чистачице, ложачи 
и домари, како смо тражили – каже Гњатић. 
 

 
 

 
 

Нема разлога да векна поскупљује  
Извор:В.Н. 

 

Укидање уредбе неће пореметити тржиште 
НЕМА економског оправдања за одржавање уредбе о максималној цени хлеба, јер не прети 
опасност да дође до скока цена ове основне намирнице. 
Како је објаснио министар трговине Расим Љајић, Влада размишља да више не продужава 
примену Уредбе о обавезној производњи и промету хлеба од брашна Т-500, која важи до 31. 
јануара. Министар наглашава да се хлеб и сада продаје испод прописане максималне цене од 46 
динара за векну од најмање 500 грама, па је самим тим логично да се уредба укине. 
- Поменута уредба представља додатни административни трошак и за трговце и за произвођаче 
на тржишту - рекао је министар трговине, туризма и телекомуникација. 
Љајић је трговцима поручио да, уколико се уредба укине, не покушавају да се баве 
шпекулативним радњама јер нема економске логике да цена хлеба скочи. Уколико би се тако 
нешто и десило, надлежни би одмах реаговали и спречили поремећаје на тржишту.  
 

 

 

 

 

 

http://www.blic.rs/autori/milkica-milojevic
https://srpskainfo.com/povisice-u-prosvjeti-i-kulturi-profesorima-vece-plate-cistacicama-ni-marke/
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Омладински радник, као „ново“ занимање  
Извор:Танјуг 

 

Од почетка ове године у Србији је на снази нови шифрарник који је обухватио 3.641 занимање, а 
међу новим пословима нашли су се и они који до сада званично нису били на тржишту рада 
Од почетка ове године у Србији је на снази нови шифрарник који је обухватио 3.641 занимање, а 

међу новим пословима нашли су се и они који до сада званично нису били на тржишту рада, 

међу њима и омладински радник. 

Нека истраживања показују да је око 80 одсто омладинских радника ангажовано волонтерски, а 

представници тог сектора истичу да је препознавање омладинског радника као занимања веома 

важно јер ће то допринети да они буду "виђени" на свим местима где су млади присутни - готово 

у свим јавним институцијама од националног до локалног нивоа, а и у погледу осигурања 

квалитета програма омладинског рада. 

Програмски координатор у НАПОР (Националној асоцијацији практичара/ки омладинског 

рада) Немања Обрадовић каже за Тањуг да је та организација основана пре десет година управо 

са идејом да омладински рад буде препознат као занимање. 

"Конкретно, признавање занимања омогућава постављање компетентних омладинских радника 

у ланац системске бриге о младима, што би требало да одговори и на проблем одрживости 

омладинских програма, као и сарадње различитих актера омладинске политике ", објаснио је 

саговорник Тањуга. 

Како каже, сада улога омладинског радника може бити препозната на свим местима где су 

млади присутни - готово у свим јавним институцијама. 

Говорећи о положају омладинских радника, Обрадовић је истакао да је данас свакако бољи него 

претходних година јер је више прилика за образовање и њихово ангажовање кроз различите 

пројекте. 

"Претходних година смо се посветили дефинисању улога свих локалних актера, које морају да се 

разликују, где смо коначно дошли до разумевања шта је посао омладинског радника, а шта 

није", рекао је Обрадовић. 

Оно што у тој организацији још увек видео као проблем, је одрживост програма које 

омладински радници спроводе. 

Претходна истраживања показала су, каже, да је више од 80 одсто омладинских радника 

ангажовано волонтерски. 

То практично значи да огроман број њих носи озбиљну одговорност за спровођење програма за 

младе, без икаквне новчане надокнаде. 

Цео систем је и даље зависан од активистичког деловања и сналажљивости омладинских 

радника да обезбеде неопходне ресурсе за спровођење програма омладинског рада, истиче 

Обрадовић. 

"Признавањем занимања омладински рад постаје вреднован и признат, док са друге стране 

може да буде шире препознат и примењен од стране релевантних институција, што је веома 

важно за развој организација које спроводе омладински рад“, истичу у НАПОР-у. 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ðорђевић каже за Тањуг да 

ће практично од 1. јануара 2020. сви послодавци приликом пријаве радника Централном 

регистру морати да наведу тачно занимање. 

Зато су сада, каже, занимања разврстана, како би се радници пријавили под одређеном шифром 
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и тачно за посао који раде. 

Ðорђевић као пример наводи занимање програмер које до сада није постојало, а сада се нашло у 

шифарнику занимања. 

Од ове године послодавци ће морати раднике да пререгиструју и наведу конкретна занимања. 

Неће само бити важно да их пријаве под било којом сифром већ ће бити у обавези да буду 

пријављени баш за оно што раде, каже Ðорђевић. 

"Разврстали смо сва занимања, а и за оне који раде преко омладинске и немају стручно звање не 

постоји никаква разлика, имаће детаљно генезу где су радили и на којим пословима", 

објашњава министар. 

До усвајања новог јединственог кодекса шифара половином прошле године, у Србији је била у 

употреби листа занимања из 1990. године, која је у највећем делу превазиђена због динамичних 

промена на тржишту рада које су условиле настанак нових занимања и нестанак старих, 

објашњавају у Министарству рада, запошљавања, борачких и социјалних питања. 

Примера ради, нису била препозната нека занимања, нарочито у области ИКТ, па када су се 

програмери пријављивали на евиденцију НСЗ нису могли да буду пријављени под шифром 

програмер, јер она није била препозната на тржисту рада. 

Нови шифрарник обухватио је 3. 641 занимање, а листа је усклађена са потребама привреде и 

тржишта рада у Србији, као и са међународним стандардом. 

Јединствени кодекс шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада 

обухвата пет шифрарника- занимања, нивоа квалификација, држава, општина, и насеља. 

Идеја је да нови шифрарник буде од користи свим надлежним службама и министарствима 

нарочито Министарству просвете јер ће моћи да едукује образовне профиле за недостајућа 

занимања. 

Његово увођење од велике је важности и за працење и анализу на тржишту рада у Србији, 

истичу надлежни. 

 

 
 

 
 

Осмочасовно радно време се доводи у питање у европским земљама 
Пише:Реља Кнежевић 
 
Већ више од два месеца у Мађарској на хиљаде људи протестује против новог Закона о раду и 

политике премијера Виктора Орбана, закона који ограничава права радника па га називају и 

"робовласничким", а који омогућава послодавцима да повећају дозвољени број сати 

прековременог рада са 250 на 400.  

Страни посматрачи збивања код наших суседа и дописници из Будимпеште изненађени су 
бесом демонстраната и снагом протеста, као и честим сукобима грађана и опозиције с 
полицијом. Упркос хладном времену, људи су спремни да остану напољу и током ноћи и да 
марширају улицама Будимпеште и других градова, чиме је владајући Фидес који је глатко добио 
последње изборе изненађен. Звучи познато? Наравно, попут Мађарске, протеста који се тичу 
радног законодавства и њима сличних већ је било широм Старог континента, а биће их и 
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убудуће, догод безидејне власти као једини рецепт буду препоручивале нижим слојевима - 
смањите животна очекивања, па ћете бити мање незадовољни.          
Осим радника и запослених, протести окупљају и велики број младих, узнемирених смером у 
коме се креће Мађарска, а из које одлази велики број стручњака у правцу запада и севера 
Европе, све незадовољнијих друштвеним приликама и односима који владају у земљи. 
Економски гледано, код наших северних суседа незапослености готово да нема. Према 
истраживању јавног мњења, две трећине Мађара сматра да су протести оправдани. 
Уочи божићних празника провладини медији су бунт на улицама описивали као 
"антихришћански" и као замешатељство америчког инвеститора Yорyа Сороша, али с обзиром 
да су демонстрације настављене и после Нове године (прошлог викенда их је било у десетак 
градова), очито је да врста пропаганде није уродила плодом. Нису су се показали успешним ни 
контра-митинзи у режији власти. Занимљиво је и то што су као и ових дана, мађарске власти 
раних 1950-тих година, дакле у време Совјетског савеза и стаљинистичког прања мозгова, за све 
недаће оптуживале "амерички космополитизам". Иначе, сам Орбан је одушевљен ликом и 
делом Доналда Трампа, у обрнутој сразмери са Сорошем…       
Тако су се и Мађари придружили једном чини се све масовнијем покрету широм Европе, чији 
зачетници су били "жути прслуци" у Француској, у побуни против мера администрације 
председника Емануела Макрона. "Прслуци" једноставно одбијају да сносе највећи терет 
планираних реформи владе у Паризу. Жутих прслука је било и у Белгији, а слично томе у 
Румунији и Бугарској. Њихов заједнички именитељ је незадовољство поретком у коме највећу 
цену за промене треба да поднесе средњи слој становништва који осећа недаће, при чему се не 
задире у материјалне интересе привилегованих економских и политичких група на власти. 
Јесенас су негодовали и Руси због пооштравања услова за одлазак у пензију, а мета им је био 
премијер Медведев - за разлику од председника Путина који је још увек недодирљив али коме 
такође пада популарност.            
Мађари као посебну неправду осећају то што немају право да бирају. Ако неко хоће да заради 
додатно, требало би да својом вољом одлучи о томе да ли ће да остане дуже на послу, међутим 
ако неће - послодавац може да га отпусти. Уопште узевши, у Европској унији важи оквир од 48-
часовне недеље, али би у Мађарској по новом закону она очас посла могла да се протегне и на 
90-часовну. Не може се рећи да су Мађари лењи и да неће да раде, чини се да хоће, али - 
колико? Зар дуже остајање на послу не би угрозило приврженост породици и хришћанским 
вредностима којим се премијер Орбан и његова странка толико диче? И не само то, зар 
националном вођи нису познати подаци о угрожавању здравља запослених прекомерним 
радом? Орбан или то не зна, или неће ни да чује.              
У тешким временима за преживљавање многи људи траже додатне послове верујући да "мало 
екстра рада никоме не шкоди", али озбиљна истраживања такав став оповргавају: већ и један 
прековремени сат недељно може озбиљно да наруши здравље. По једној дугорочно спроведеној, 
30-годишњој студији Универзитета Ерланген-Нирнберг, сасвим прецизни подаци показују да и 
сат вишка недељно испитанике кошта лошијег здравља за два процента, док је у исти мах број 
њихових посета лекарима порастао за 13 посто. Једноставно, додатни рад доводи до лошијег 
здравственог стања без обзира да ли је плаћен или неплаћен. Посебно је опасно такозвано 
"прегоревање", синдром који је својевремено повезиван с Јапаном и Сједињеним Државама, 
када људи наизглед срођени са својим радним местом и "немају живот" - тзв. но-лајфери - 
једноставно "пукну" јер раде дневно и по 16 сати.  Преко којекаквих менаyерских болести то се 
раширило Европом, од чега страхују сва велика здравствена осигурања у свету. Према 
статистичким подацима, број сати одсуствовања с посла због психичких болести између 2007. и 
2017. године - што се поклапа и са напредовањем економске кризе - порастао је за готово 70 
одсто. А с таквим болестима упоредо иде и - прековремено остајање на послу.            
Разлога за пребацивање 8-часовног радног дана има много. Све више се ради јер послодавци 
повећавају своје захтеве с обзиром на мањак запослених. Пуно времена оде на непотребно 
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састанчење, на све сложеније радне задатке, телефонске позиве или прегледе електронске 
поште. Посебна ставка је страх од отпуштања, откако правила о све лакшем губитку посла и 
нејако синдикално организовање висе над главама запослених. Испада да се вратио проблем 
читав век уназад, када су почеле борбе за осмочасовно радно време. 
Ипак, има примера и да се насупрот моделима додатног рада и остављања послодавцима да по 
свом нахођењу одређују услове рада, експериментише и у супротном правцу - остајања на послу 
не дуже од шест сати дневно. Тако је особље једног старачког дома у Гетеборгу, у Шведској, 
почело да ради по шест сати и било је не само задовољније, него и здравије. Испоставило се, 
међутим, да је такав систем изискивао и запошљавање више људи, што га је чинило прескупим. 
С друге стране, у једној фирми високе технологије сличан покушај је успео. То значи да 
вероватно није могуће сасвим успешно спровести скраћивање радног времена у свим браншама. 
С друге стране, продужавање осмочасовног радног дана испоставља цех који једног дана мора да 
се плати…             
Све у свему, не треба очекивати да ће послодавци икада некоме поклањати паре на лепе очи, 
али нити би требало ни тражити, нити терати радне људе да некоме поклањају своје време. Јер, 
на крају конца, рад је друштвени уговор у коме неко продаје своје време за новац а не некаква 
добротворна или патриотска дужност. То важи за обе стране у радном процесу и све друго је ван 
фер односа. Премијер Виктор Орбан не мисли тако, али ни демонстранти не мисле као господин 
премијер.                                                                                     
 

 
 

 
 
Ђилас: Вучић говори неистине о ПКБ 
Пише: Фонет 

 
Један од оснивача Савеза за Србију (СЗС) и бивши градоначелник Београда Драган Ђилас 
оценио је данас неистинитим тврдње председника Србије Александра Вучића да је у случају 
Пољопривредног комбината Београд (ПКБ) „корупције било у време Ђиласа“. 
Он је упитао Вучића зашто у међувремену није подигнута кривична пријава за то кривично 
дело. 
„Одговор је врло прост: зато што Александар Вучић не говори истину, јер је у то време ПКБ 
покренут и под вођством професионалног менаџмента подигнут му је приход са 34 на 60 
милиона евра уз ебитда од 22 одсто“, наводи се у саопштењу СЗС. 
Ђилас оцењује да је у ПКБ доведена управа која је умањила ниво прихода у том комбинату. 
„После моје смене, у ПКБ је доведен менаџмент попут Драгољуба Симоновића, који је 
постављен за директора Железнице, а постао је познат по организовању покушаја убиства 
новинара у Гроцкој. Такав менаџмент је ПКБ вратио на ниво прихода од 30-ак милиона евра“, 
навео је Ђилас. 
У саопштењу се указује да је Ал Дахра 2013. понудила и потписала предуговор за куповину 
комбината „7. јули“ у Сурчину, где је договорена цена хектара била 12.000 евра, да је „хектар 
земљишта ПКБ продат за 4.000“. 
„По промени власти, земљиште ПКБ биће враћено у власништво државе Србије, а сви умешани 
у ове малверзације процесуирани у складу са законом“, поручио је у саопштењу Драган Ђилас. 
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Синдикат Слога: Лоше кинеске гуме на аутобусима могу изазвати 
трагедију 
Пише: Бета 

 
Синдикат Слога ГСП Београд саопштио је данас да би заменик градоначелника Београда Горан 
Весић требало да објасни зашто су на аутобусима градског превозника лоше кинеске пластичне 
гуме, због којих може доћи до трагедије, уместо што криви бившу градску власт из периода пре 
2012. године, када је и „сам учествовао у њој“, и напада представнике Слоге као да су државни 
непријатељи. 
„Уместо да се бави решавањем горућег проблема – зашто је градски превоз у Београду током 
петка и суботе био у тоталном хаосу и колапсу због неочишћеног снега, и зашто су грађани били 
принуђени да километрима пешаче и гурају возила градског превозника, Весић наставља у свом 
маниру да криви бившу власт“, навео је председник Синдиката Слога ГСП Београд Небојша 
Алексић у писаној изјави. 
Алексић је додао да Весић уместо одговора преко својих „политичких комесара из редова СНС“ 
покушава да угуши синдикат који се једини усуђује да критикује катастрофално стање у јавном 
предузећу ГСП Београд, које поред људских ресурса, односно возача, свакодневно губи и 
техничке и материјалне ресурсе. 
„Такво понашање градских власти показује да су у паници и да ово раде из два разлога. Први 
разлог је да се прикрију све досадашње махинације и лоше шестогодишње управљање 
предузећем. Други разлог је много опаснији, а то је сумња да се све ово ради намерно како би се 
ГСП гурнуо у стечај и предао у руке приватницима на черупање његове огромне покретне и 
непокретне имовине“, навео је Алексић. 
Алексић је најавио да ће тај синдикат поднети поднети кривичну пријаву против Весића због 
тврдње да је опозиција коју предводи Драган Ђилас јуче хтела да „упадне у ГСП преко 
Алексића“. 
Саобраћајни колапс због снега и завејаних градских улица кулминирао је током викенда када су 
поједине линије ГСП-а скраћене, смањен је био број возила на улицама а грађани су се жалили 
на дуга чекања превоза и непроходност улица. 
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