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Министарство просвете за потписивање ПКУ, протест нема основа 
Танјуг  
 

Веома је неумесно да неко тражи паре за јубиларне награде, упркос чињеници да 
је држава високошколским установама омогућила да имају сопствене приходе 
БЕОГРАД - Посебни колективни уговор за више и високо образовање је у изради и биће ускоро 
потписан у договору синдиката образовања и Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, али тек када се добије мишљење Министарства финансија, саопштило је данас 
Министарство просвете. 
 
Међутим, каже се у саопштењу, веома је неумесно да неко тражи паре за јубиларне награде, 
упркос чињеници да је држава високошколским установама омогућила да имају сопствене 
приходе. 
"Такође није ни солидарно да синдикати у високом образовању траже исто што је омогућено 
запосленима у предшколским установама и основним и средњим школама, јер је чињеница да 
запослени у доуниверзитетском образовању имају много мање плате и могућности, с једне 
стране, а с друге да је ДРИ установила да многи факултети и поједини запослени на њима себи 
дају плате од више стотина хиљада динара", наведено је у саопштењу. 
Министарство просвете истиче да се залаже и инсистира да ускоро буде потписан ПКУ, али 
мора да буде прецизирано ко шта финансира и наводи да су то такође и неки од разлога зашто 
је у току израда и Закона о финансирању високог образовања 
 

 
 

Директор Републичког геодетског завода: Премештање запослених је 
уобичајена мера, а не шиканирање 
Танјуг 

 
Директор Републичког геодетског завода (РГЗ) Борко Драшковић одбацио је данас наводе 
председника Савеза самосталних синдиката Србије (ССС) Љубисава Орбовића да та 
институција шиканира 100 запослених, који су донедавно били у штрајку, премештањем на 
друга радна места и додао да су 224 службеника РГЗ-а у последњих месец и по променила 
радна места на потпуно законит начин. 
Драшковић је у саопштењу достављеном медијима навео да је у склопу својих надлежности 
донео 196 решења о премештају и 28 налога за промену радног места запослених. Нагласио је 
да премештање запослених није имало утицај на њихова месечна примања, да нису ни који 
начин деградирани и да су сви на новим радним местима наставили да раде послове из 
делокруга рада своје струке. 
Како се наводи у саопштењу, на нова решења жалбу је поднело мање од седам одсто 
премештених, односно 15 запослених, а четири жалбе су већ одбијене. Од 224 запослених коју 
су променили радна места само петоро су били чланови штрајкачког одбора, а троје је уложило 
жалбу од којих је једна одбијена, док се две још увек разматрају. 
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- Није на одмет подсетити да је штрајкачки одбор бројао 25 чланова, дакле ни трага 
шикањирању штрајкача - навео је Драшковић. 
Сматра необичним да председник ССС није упознат са најновијим трендовима у области 
људских ресурса у Европи имајући у виду међународне контакте које је, тврди Драшковић, 
користио у својим покушајима да саботира реформу РГЗ-а. Драшковић је навео да је ротација 
запослених уобичајена мера која се примењује у организацијама које прикупљају и управљају 
осетљивим информацијама, као што су катастри, или банке, и додао да је један од циљева 
спречавање злоупотребе радне позиције ради стицања противправне користи. Додао је да је 
РГЗ ову меру први пут применио у марту 2016. године. 
 

 
 

Бивши радници и пензионери ПКБ протестују у понедељак пред 
управном зградом у Падинској Скели 
Пише: Бета 

 
 
Бивши радници и пензионери Пољопривредне корпорације Београд (ПКБ) 
протестоваће у понедељак, 10. јуна пред управном зградом предузећа у Падинској 
Скели са захтевом да се обустави продаја парцеле Комарева хумка у Ковилову од 
око 55 хектара док се не оконча спор који су покренули за надокнаду на име акција 
које им нису додељене приликом приватизације. 
     
 
Адвокат њиховог удружења Саша Гемаљевић рекао је за Бету да Привредни суд још није 
одговорио на захтев о увођењу привремене мере забране продаје, а да „државно 
Правобранилаштво и ПКБ сматрају да нема разлога за обуставу продаје јер ће, ако добију спор, 
држава наћи начина да им исплати акције“. 
Бивши радници ПКБ-а су недавно тужили ПКБ и државу и траже да им се на име права на 
акције, јер је та фирма имала статус друштвене до 2009. године, а тада је трансформисана у 
државно предузеће, исплати одређена надокнада. 
Према Закону о приватизацији акције су, како је рекао Гемаљевић, добии само запослени у 
неким зависним фирмама ПКБ-а, али не и у матичној компанији. 
„Радницима ПКБ припада најмање 12 милиона евра или 15 одсто капитала само на основу цене 
од 120 милиона евра по којој је та компанија продата фирми Ал Дахра из Уједињених Арапских 
Емирата“, рекао је Гемаљевић. 
Додао је да у ту суму од 12 милиона евра није урачуната процена преостале имовине ПКБ од 
око 5.000 хектара и друге непокретности, а у коју спада и парцела Комарева хумка која се 
продаје за око 2,2 милиона евра. 
„Због некооперативног односа државе према бившим радницима и пензионерима који нису 
добили акције те фирме, а истовремено су изгубили право на бесплатне акције, које су добили 
сви грађани, тражићемо вештачење и преостале имовине и на основу тога утврдити удео од 15 
одсто који припада бившим радницима и пензионерима“, рекао је Гемаљевић. 
Удружење бивших радника и пензионера недавно је покушало да се вансудски нагоди са 
државом, али је Министарство привреде Србије то одбило и упутило их да правду потраже 
судским путем. 
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Протест Синдиката образовања: Четири године чекања на колективни 
уговор 
 
 
АУТОР:Бета 
 
 
Синдикат образовања Србије организовао је у подне на Тргу Николе Пашића у 
Београду протест запослених у високом образовању, који су незадовољни скоро 
четворогодишњим одлагањем Владе Србије да потпише колективни уговор. 
Запослени у установама високог образовања, уз потписивање колективног уговора, захтевају и 
изједначење цене рада са ценом рада запослених у основном и средњем образовању. 
Према наводима Синдиката, цена рада у високом образовању је за девет одсто нижа од цене 
рада за основне и средње школе, домове ученика и предшколске установе. 
Након протеста се огласило Министарство просвете, науке и технолошког развоја наводећи да 
за тако нешто није било основа. 
Председница овог синдиката Валентина Илић је, на протесту, рекла да Влада и надлежно 
министарство не желе да потпишу са синдикатима Посебни колектвини уговор за високо 
образовање чиме су запослене ускратили за основна права из радног односа, наводећи да је то 
"неодговорно" и да се дешава истовремено док власт означава високошколство "круном" 
образовања. 
На питање о евентуалном новом састанку с представницима Министарства просвете, она је 
рекла да синдикат нема званични позив, али да је из изјаве министра Младена Шарчевића 
сазнала да се планира за идућу недељу, наводећи да се нада да ће тако и бити. 
Коментаришући што се свега неколико десетина учесника окупило, она је рекла да је тешко 
доћи до медија, што се види, оценила је, и по томе да је данашњи скуп пратило свега пар 
медијских екипа, али верује да ће и такав имати "одјека" и најављује "много већи" протест на 
јесен, ако се до тада не потпише Посебни колективни уговор. 
Она је додала да људе од протесних окупљања одбија и то што мисле да је усмерен против 
неког, али то, навела је, није овде случај јер се њиме само тражи оно што "запосленима 
припада". 
Потпредседник овог синдиката Дејан Мицковић је рекао да је основица цене рада у високом 
образовању за девет одсто нижа у односу на друге делатности у образовању. 
Он је истакао да нема оправдања за такав однос, поготово у томе што поједини у високом 
образовању примају више стотина хиљада динара. 
"Не може због неких појединаца, који су аномалија система, да хиљаде људи који поштено 
обављају свој посао буду жртве тога", рекао је потпредседник овог синдиката Дејан Мицковић. 
"Ми не можемо да потпишемо колективни уговор којим би прихватили мање од оног што је већ 
дато другим областима образовања", рекао је Мицковић, наводећи да су, стицајем околности, 
средње и основне школе потписале веома повољан колективни уговор. 
Министарство: Нема основа за протест 
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Министарство просвете, науке и технолошког развоја је саопштило да протест 
нема основа и да је Посебни колективни уговор за више и високо образовање у 
изради. 
Уговор ће, како је наведено, ускоро бити потписан у договору синдиката образовања и овог 
министарства, али тек када се добије мишљење Министарства финансија. 
"Није ни солидарно да синдикати у високом образовању траже исто што је омогућено 
запосленима у предшколским установама и основним и средњим школама, јер је чињеница да 
запослени у доуниверзитетском образовању имају много мање плате и могућности, с једне 
стране, а с друге да је ДРИ установила да многи факултети и поједини запослени на њима себи 
дају плате од више стотина хиљада динара", речено је у саопштењу. 
 
 


