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НОВЕ ИЗМЕНЕ НА ПОМОЛУ: Лажна боловања кажњаваће се - отказом 
Танјуг  
 

Најављене измене Закона о раду предвиђају да послодавци могу дати отказ 
запосленима који отварају лажна боловања, а којих је у овом тренутку, како се 
процењује, око 30.000 на годишњем нивоу 
 
Најављене измене Закона о раду предвиђају да послодавци могу дати отказ запосленима који 
отварају лажна боловања, а којих је у овом тренутку, како се процењује, око 30.000 на 
годишњем нивоу, објавила је у априлском издању "Нова економија". 
 
Како се наводи у тексту, резултати контроле које је прошле године урадио Републички фонд за 
здравствено осигурање показали су да је око 11 одсто запослених било на боловању 2017. 
године из потпуно неоправданих разлога.  
 
Предлагач ових измена је Привредна комора Србије, а њени представници објашњавају да је 
суштина предлога да послодавац може да затражи извештај здравствене установе на основу 
кога би се утврдила основаност боловања, ако је у току једног месеца проценат запослених који 
су били одсутни већи од десет одсто.  
 
Ако се утврди да је дошло до злоупотребе права на боловање, послодавац може да запосленом 
да отказ, наводи лист. 
 
Евентуалне измене и усвајање нове верзије закона наћи ће се пред Народном скупштином тек 
средином 2020. године, а до тада ће се разматрати све иницијативе и решења, па и она која се 
тичу спречавања и санкционисања злоупотребе боловања, кажу за лист у Министарству рада. 
 
Додаје се да су од јануара до октобра 2017. године покренута 1.322 поступка контроле 
привремене спречености за рад, и то на захтев послодавца у 708 случајева и матичне филијале 
у 445 случајева.  
 
У Министарству здравља најавили су да је то само почетак ригорознијих контрола и да ће доћи 
до детаљније провере отварања боловања због дијагноза на које се здрави људи најчешће 
"извлаче". 
 

Држава оштро против сиве зоне 
В. Н.   
 

Влада усвојила Акциони план борбе са нелегалним тржиштем у наредне две 
године 
 
ВЛАДА Србије усвојила је нови Акциони план за спровођење националног програма за 
сузбијање сиве економије. Документ представља стратегију државе у овој области за ову и 
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наредну годину. У оквиру Акционог плана је детаљан план о сузбијању нелегалне градње у 
Београду, као и део који се односи на трговање преко интернета. 
 
Министар финансија Синиша Мали верује да ће значајан помак у борби са нелојалном 
конкуренцијом имати е-инспектор. 
- Е-инспектор обједињује све инспекције и њихов рад на територији Србије - истакао је Мали. - 
Дешава се тренутно да имате велики број инспектора и инспекција које не комуницирају 
међусобно и хоћемо да то изменимо. Формираћемо и јединствени кол-центар преко којег ће 
грађани моћи да укажу на примере сиве економије. 
Према његовим речима у Србији има око 150 "претоварних места" где се нелегално претоварују 
нафта, нафтни деривати, пољопривредни производи, шљунак и песак. 
Прочитајте још - Милијарда држави, милијарда илегали 
- То некако пролази кроз систем јер не постоји добра координација инспекција. То желимо да 
променио како би тај нелегални промет увели у легалне токове - каже министар финансија. - 
Настављамо и са реформом Пореске управе, а део Акционог плана је и успостављање такозване 
дигиталне фискализације 2020. године. Све фискалне касе ће бити у стварном времену 
повезане са Пореском управом како би њихов рад био још ефикаснији и још бољи. 
 
 

 
 
Уочи штрајка запослених у предшколским установама 11. априла у Београду 

Највећи проблеми у вртићима – превелике групе, несређен простор и 
небезбедна дворишта 
Пише: Маја Репић 

 
 
Непоштовање закона у области предшколског образовања довело је до тога да 
тренутно имамо 30 одсто људи који раде на одређено време и више од 11.000 деце 
уписаних преко норматива, изјавила је председница Самосталног синдиката 
предшколског васпитања и образовања Србије Босиљка Јовановић. 
Јовановић је на конференцији за медије, поводом најаве протеста запослених у предшколским 
установама 11. априла у 14 часова на Тргу Николе Пашића, навела да је време да се њихова 
борба радикализује. 
Предеседница Одбора предшколаца синдиката Независност Сузана Лазаревић изјавила је да се 
протест не организује само из економских већ и моралних разлога. 
“Наше обавезе се нимало не разликују од учитеља и наставника у основним школама, али људи 
из Министарства просвете не виде да смо део система образовања, мада по свим законима 
јесмо”, рекла је Лазаревић. 
И председница Синдиката образовања Србије Валентина Илић истакла је да је неопходно да се 
запослени у предшколским установама третирају као и наставници основних и средњих школа. 
„Запослени у овом сектору бесправно су стављени у страну као да нису део образовног система, 
тако што су свсртани у оне који се финансирају од стране локалне самоуправе, док су сви осталу 
добили повећање плате од девет процената,“ изјавила је Илић. 
“Да су предшколци додатно дискриминисани сведочи и повећање плата од седам одсто, док су 
просвети, којој и сами припадамо, плате увећане за девет одсто”, наводи се у саопштењу за 
јавност. 

http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:688590-Milijarda-drzavi-milijarda-ilegali
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Међу највећим проблемима у вртићима издвајају се превелике групе деце, несређен простор и 
небезбедна дворишта. 

Влада без одговора на захтеве предшколаца 
Пише: В. Андрић 

 
 
Нико од представника Владе Србије није реаговао на бројне дописе Самосталног 
синдиката предшколског васпитања и образовања, нити им се обратио након што 
је Републички одбор те синдикалне организације донео одлуку о одржавању 
протеста 11. априла. 
То је за Данас изјавила Босиљка Јовановић, председница Самосталног синдиката 
предшколског васпитања и образовања Србије, чији чланови ће следеће недеље протестовати 
заједно са члановима синдиката предшколаца ГСПРС „Независност“ и Синдиката образовања 
Србије. 
Да ли је могуће да запослени у предшколским установама добију додатних два одсто повећања 
зарада, и тиме се изједначе са радницима у основним и средњим школама, питање је на које 
јуче нисмо добили одговор из Министарства финансија. У Министарству државне управе и 
локалне самоуправе, које је такође једна од „адреса“ којој су се обраћали синдикати, речено је 
нашем листу да је то питање у надлежности Министарства финансија, јер се „радио о основици 
за обрачун плата“. Исти одговор добили смо из Министарства просвете. Нико од њих јуче није 
хтео да коментарише најављени протест. 
Подсетимо, запослени у предшколским установама сматрају да су дискриминисани, јер су 
добили повећање плата за седам одсто док су у осталим секторима образовања плате повећане 
за девет процената. 
Таквом одлуком је, сматрају синдикати, прекршен Закон о предшколском васпитању и 
образовању који прописује да „основица за обрачун и исплату плата у предшколским 
установама не може бити нижа од основице за обрачун и исплату плата у основном 
образовању, али може бити увећана из средстава које оствари установа или јединица локалне 
самоуправе“. 
Тренутна основица за обрачун зарада у основном образовању износи 3.130, а у предшколском 
3.072 динара. 
Касне предлози мреже основних школа 
Иако је рок за достављање предлога нове мреже школа истекао, свега 30 локалних самоуправа 
доставило је Министарству просвете захтев за давање сагласности на акт о мрежи основних 
школа са територије Републике Србије (без АП Војводина). У Министарству просвете за Данас 
кажу да се тај број свакодневно повећава и да су обавештени да велики број локалних 
самоуправа управо у овом периоду одржава скупштинска заседања, тако да очекују до краја 
месеца прилив осталих захтева. 
Локалне самоуправе, када донесу акт о мрежи основних школа, уз елаборат о плану развоја 
мреже, захтев за давање сагласности са документацијом упућују надлежној школској управи, 
која након прегледа документације и давања стручног мишљења, документацију прослеђује 
Министарству просвете на даље поступање. 
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Ђорђевић: Систем социјалних карата у Србији ће заживети 2021. 
Пише: Бета 

 
 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић 
рекао је данас да очекује да ће систем социјалних карата у Србији заживети 2021. 
Он је на другом Дигиталном самиту Западног Балкана рекао да се интензивно ради на 
успостављању тог система који је подељен у три фазе. 
„Прва фаза тог пројекта је у току и требало би да се заврши до лета, а односи се на уједињавање 
свих података министарства на једном месту“, казао је Ђорђевић. 
Како је додао, друга фаза се односи на израду закона о социјалним картама, а трећа на израду 
алата за спровођење система социјалних карата у пракси. 
Ђорђевић је рекао да ће узор Србији бити Данска која „има најсавршеније социјалне карте на 
свету“ и која се базира на укрштању података. 
„Идеја је да се онима којима је потребна социјална помоћ додељује по аутоматизму и да систем 
сам израчунава, у складу са могућностима државе, колико би та помоћ требало да износи“, 
навео је Ђорђевић. 
Додао је да се ради на објединињавању података ПИО фонда и Националне службе за 
запошљавање на једном месту односно у државном Дата центру. 
Као један од пројеката дигитализације које је спровело његово министарство, Ђорђевић је 
истакао е-Инспекторат за рад. 
„Инспектори у овим околностима могу да имају изједначеност поступања, да сарадјују са 
другим инспекцијама и да приступају њиховим базама података, руководиоци могу да на време 
планирају и контролошу рад инспектора, а постоји и могућност архивирања докумената“, 
навео је Ђорђевић. 
Додао је да је у 2018. у Србији извршено 30 одсто више инспекцијских надзора у односу на 
претходну годину. 
Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић рекао је да је реформа јавне 
управе један од три кључна критеријума европских интеграција, а да је дигитализација један од 
важних фактора у том процесу. 
„Најважнија је промена менталитета и става односно да схватимо да дигитализација олакшава 
многе ствари и да је то друштвени процес, поред тога што је технолошки“, казао је Ружић. 
Као најзначаније законе који су усвојени, он је навео Закон о е-Управи којим се државна управа 
обавезује да користи модерне технологије, као и Закон о централном регистру становништва 
који обједињава 13 службених евиденција из шест државних органа. 
„Након доношења подзаконских аката, тај закон ће постати оперативан од 1. септембра 2020“, 
рекао је Ружић. 
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Ђорђевић: Систем социјалних карата у Србији ће заживети 2021. 
 
У фабрици "Застава оружје" смењен је већи број пословођа, управника и руководиоца погона у 
којима се одвијају највиталнији производни процеси, саопштио је данас Синдикат тог 
предузећа и позвао Министарство одбране "да спречи даље кадровско девастирање фабрике 
које може имати несагледиве последице на одржавање производних процеса". 
Велики број производних руководиоца кључних производних процеса смењен је у четвртак, а 
недавно је смењен и директор Дирекције производње. 
Најављено је да ће поводом најновије ескалације и притисака на руководство и чланове у 
просторијама Синдиката, данас бити одржан састанак коме ће присуствовати и председник 
Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић са сарадницима. 
Скупштина фабричке синдикалне организације упутила је средином прошлог месеца 
иницијативу Влади Србије и Министарству одбране да разреше садашње чланове Надзорног 
одбора фабрике, али за сада нема званичне реакције надлежних државних органа. 
Уместо тога, Надзорни одбор је кренуо у општи напад на чланове Синдиката, синдикалне 
слободе и све што се везује са њим. Спроводи се до сада незабележен терор према радницима 
фабрике, а на удару се налазе "неподобни" чланови Синдиката, наводи се у саопштењу те 
организације. 
У саопштењу се додаје да је разорен систем комуникације, порушени међуљудски односи, да се 
омаловажавају проверени кадрови и крше сва досадашња правила која регулишу минимум 
фабричког система. 
Синдикат се оптужује да финансира Демократску странку и дневни лист "Данас", а поново је на 
удару и председник Синдиката ког Надзорни одбор оптужује за политичко деловање и 
организовање протеста "1 од 5 милиона", наглашава се у саопштењу. 
 

 
 

За пет година 24.010 пензионера мање 
      
Број пензионера у Србији у протеклих пет година мањи је за 24.010. Статистички календар 
Србије, који објављује Републички завод за статистику, показује да је само прошле године било 
5.283 пензионера мање него у 2017. 
 
По том извору, у 2014. години у Србији је било 1.739.162 пензионера, а лане 1.715.152. Из годину 
у годину смањује се број пензионера, па их је тако 2015. било 1.735.952, у 2016. њих 1.728.128, а у 
2017. години 1.720.425, тако да је за пет година број пензионера мањи за 24.010. 
Највећи пад броја пензионера бележи се код пољопривредника. Наиме, за пет година број 
пензионисаних паора смањен је за 29.383: у 2014. години било их је 207.783, а лане 178.400. У 
исто време, у протеклих пет година највећи раст броја запослених бележи се код самосталаца, 
којих је лане било 16.308 више него пре пет година. У 2014. години пензионисаних самосталаца 
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било је 77.047, а прошле године 93.355. Када је реч о бившим запосленима, за пет година број 
пензионера из те категорије смањен је за 10.935 јер их је у 2014. било 1.454.332, а лане 
1.443.397. 
Уколико се прошлогодишњи број пензионера од 1.715.152 пореди с годином раније, односно 
2017, долази се до податка да је он мањи за 5.283.  Прошле године број пензионера из 
категорије бивших запослених мањи је за 2.327 него у 2017, док је пензионисаних паора лане 
било 9.931 мање него годину раније. Прошле године једини раст, као у последњих пет година, 
забележен је код бивших самосталаца, па их је тако било 4.435 пензионисаних више. 
Само прошле године било је 5.283 пензионера мање него 2017. 
Из података Статистичког календара произлази да је за протеклих пет година старосних 
пензионера31.886 више, док је инвалидских 38.018 мање, а породичних 17.878. Подаци, такође, 
показују да се од 2014. године до лане смањивао број инвалидских и породичних пензионера, 
док је број старосних растао. 
 
Просечна породична пензија паора лане 8.186 динара 
 
Од укупно 143.941 пољопривредне пензије, у прошлој години 13.557 њих прима инвалидску, а 
20.902 породичну пензију. Просечна старосна пензија пензионисаних паора лане је износила 
11.611 динара, инвалидска 12.006, а породична свега 8.186. 
 
Када је реч о просечној пензији, она је у протеклих пет година, по истом извору, порасла 3.179 
динара. Наиме, лане је просечна пензија износила 26.324 динара, а у 2014. години била је 
23.145. При том, највећу просечну пензију примали су бивши запослени јер је она лане 
износила 28.214 динара, док су најмањи просечан износ имали пензионисани паори – 11.240. У 
протеклих пет година раст просечне пензије код бивших запослених износио је 2.159 динара, а 
код пензионисаних паора 959. Код бивших самосталаца разлика у просечној пензији лане у 
односу на 2014. годину износи 1.152 динара. 
Љ. Малешевић 
 
 


