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У вртићима и до 60.000 прекобројно уписане деце 
Пише: В. Андрић 

 
Док држава најављује повећање броја деце између три и 5,5 година у вртићима, из синдиката 
предшколског васпитања и образовања поручују да приоритет треба да буде растерећење 
постојећих група. 
Босиљка Јовановић, председница Самосталног синдиката предшколског васпитања и 
образовања, каже за Данас да је у последњих неколико година број деце уписане преко 
норматива порастао са око 11.000 на 40.000 до чак 60.000.  
Синдикати запослених у предшколству упозорили су у писму премијерки Ани Брнабић и 
министру просвете Младену Шарчевићу да су услови за боравак деце и рад васпитача и 
помоћног особља у предшколским установама тешки и нехумани, износећи податак да су у 
једној соби смештене и по две васпитне групе.  
Поводом најаве министра просвете да ће кредит Светске банке омогућити повећање обухвата за 
око 17.000 места за децу узраста од 3 до 5,5 година у новим, реновираним или пренамењеним 
објектима, из синдикати питају чему повећан обухват, када још нису решени проблеми 
прекобројно уписане деце. 
Босиљка Јовановић каже да се то истиче као приоритет на свим састанцима радне групе за 
предшколско васпитање и образовање, која је, подсетимо, формирана при кабинету премијерке 
након последњег штрајка запослених у предшколству ради решавања нагомиланих проблема у 
овом сектору. 
Синдикат страхује да, ионако недовољна средства за растерећење постојећих група, не буду 
преусмерена на отварање нових прекобројних.  
– Већ дуже време упозоравамо надлежна министарства и Владу да је ситуација у предшколству 
алармантна, да запослени који раде у тешким условима оболевају изложени константном 
стресу, а деца немају адекватне услове за развој. Бројни проблеми који се тичу ниских примања, 
поштовања закона, иницијалног образовања васпитача и неплаћања стручне спреме 
дошколованих, преко 30 одсто запослених на одређено време… још нису решени ако се о њима 
разговара на Радној групи, у којој су поред синдиката представници Владе и ресорних 
министарстава – указује Јовановић.  
Синдикат на чијем је челу, како каже Јовановић, није против идеје да деца од три године 
похађају обавезан и бесплатни предшколски програм, јер то за запослене значи већи број 
слободних радних места, повећање капацитета предшколских установа и бољу социјализацију 
деце.  
Како сада стоје ствари, идеја да сва децу од три до 5,5 година обавезно иду у вртић, четири сата 
дневно, је на дугом штапу.  
Из Министарства просвете за Данас указују да треба правити разлику између обавезности 
похађања и обезбеђивања могућности бесплатног похађања програма у краћем трајању за децу. 
Обавезност похађања програма, како наводе, подразумева обезбеђивање потребних 
финансијских, просторних и кадровских услова, односно настојање државе да у перспективи 
подржи њихову ширу доступност и тиме пружи значајнију подршку породици кроз одређени 
број сати бесплатног програма за децу.  
– Наша намера је да наставимо са испитивањем различитих могућности и опција за 
обезбеђивање ширег обухвата деце, али не тако што би се увела обавезности похађања програма 
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већ истраживањем различитих модалитета и могућности да предшколски програми, нарочито у 
полудневном и краћем трајању, буду доступни што већем броју деце – кажу у Министарству. 
(Не)повољна статистика  
Према подацима Министарства просвете, око 63,5 одсто деце од три до 5,5 година је уписано у 
вртиће, што је и даље испод прокламованих стратешких циљева, а статистика је повољнија када 
је реч о припремном предшколском програму, који похађа између 95 и 98 одсто деце у години 
пред полазак у школу. 
 

 

Држава игнорише захтеве оружара 
Пише: З. Р. 

 
Скупштина фабрике Застава оружје управо је изабрала нови Надзорни одбор фабрике за чијег је 
за председника поново постављен пуковник Ивица Марјановић, који се на том месту налазио и у 
претходном сазиву НО, прецизније од марта 2017. године. 
Он је изабран, упркос томе што су од 2017. до данас, како наводе у оружарском Синдикату, 
направљена дуговања која се мере десетинама милиона евра, при чему су први пут укупне 
обавезе превазишле висину капитала предузећа. 
– Тај период је обележило урушавање фабричког система, сталне смене руководећег кадра, нова 
задуживања, блокада фабричких рачуна, промашене инвестиције, набавке са ценама знатно 
вишим од тржишних, прогон стручњака, као и узурпација руководних надлежности. Синдикат 
већ дуже време указује на неодговорно управљање фабриком, па се 13.марта,  као и 24. 
септембра 2019., обраћао Министарству одбране и Влади Републике Србије са захтевом да се 
смени Надзорни одбора, али и покрене питање одговорности за катастрофално управљање 
фабриком, наводи се у данашњем саопштењу Синдиката Заставе оружја.  
Истиче се, притом, да фабрика тоне под теретом задужености, услед чега је упошљеност у 
погонима све мања, јер недостаје репроматеријал, резни алати и дрзуги ресурси за одржање 
континуитета производње.  
– На састанку који је у Министарству одбране одржан прошлог четвртка, и којем су, поред 
генералних директора, присиуствовали и председници надзорних одбора и челници 
синдикалних организација  фабрикаОдбрамбене индустрије Србије, изнова је указано на 
погубне последице досадашњег рада Надзорног одбора Заставе оружја. Поновно постављење 
Ивице Марјановића за председника НО, и то упркос чињеници да је најодговорнији за то што 
Застава оружје нашла у најтежој ситуацији до сада, говори о потпуном одсуству намере и жеље 
да се фабрика врати у систем рада у коме је била деценијама уназад, констатује се у саопштењу 
оружарског Синдиката. 
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Јефтиног новца има у изобиљу, тешко му је одолети, и то брине ММФ 
Аутор:Војислав Стевановић 
 
Јефтин новац остаће светска финансијска стварност још неко време, процењује Међународни 
монетарни фонд. То такође наводи и на бриге, посебно према онима који се олако задужују. 
Време ниских каматних стопа и даље ће трајати, кажу прогнозе Међународног монетарног 
фонда. 
Јефтином новцу кога има у изобиљу тешко је одолети, а то, сматрају економисти ММФ-а, треба 
и да забрине. 
Трауматична сећања на последњу финансијску кризу још су свежа. Ипак, за банкарски сектор 
тренутно не треба бринути, оцењено је на представљању извештаја о глобалној финансијској 
стабилности. 
Бриге су ту, пак, кад је реч о небанкарским финансијским иституицијама. Трагањеи за 
приносима у свету ниских, често и негативних камата, осигураајуће куће и пензионе фондове 
води ка ризичнијим улагањима. 
Ниске камате могу навести и на грешке у креиању фскалних политика. Развијене земље, које 
имају простора у буџету, саветују у ММФ-у, треба да га искористе за подстицање тражње. 
Све остале државе треба да буду на опрезу, саветује Витор Гаспар, руководилац Одељења за 
фискалне послове ММФ-а. 
“Саветујемо опрез при креиању буџетских политика које треба да буду утврђене и 
средњорочним плановима. У супротном, као што смо много пута видели досад, уљуљкивање 
подстакнуто нискима каматама може да доведе до презадуживања. Последице могу да буду 
паника међу инвеститорима и поремећаји на тржишту”, упозорава он. 
У опасности су и компаније, које се све више задужују и доводе у питање способност да новац 
врате. ММФ процењује да 40 одсто дугова корпорација може да се подведе под ризичне уолико 
би дошло до глобалног пада привреде, што може да се пореди са временом пре кризе 2008. 
 
 

Италијанска компанија "Италиа ливинг" отвара погон у Врању 
Аутор:Бета  
 
Италијанска компанија "Италиа ливинг" из Барија, произвођач тапацираног намештаја, 
отвориће ускоро погон у Врању у просторијама које је до маја ове године користила руска 
компанија исте врсте, "Спилит". 
У саопштењу Градске управе Врања наведено је да је директор фирме "Италиа ливинг" Пиер 
Карбонара на састанку с градоначелником Слободаном Миленковићем казао да је изабрао 
Врање "због конкурентних предности у дрвној индустрији, у односу на друге градове у Србији". 
Производни погон ће добити нову опрему из Италије и а до краја ове године године имати 50 
запослених. 
Руска компанија за производњу намештаја "Спилит" пословала је у изнајмљеним погонима 
Холднинг компаније "Јумко" у Врању од августа 2017. године до маја ове године, када је власник 
без најаве затворио производњу и однео машине. 
 

 

http://rs.n1info.com/journalist55/Vojislav-Stevanovic
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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Зашто је смењен официр Војске Србије који је пријавио корупцију 
Аутор:Јелена Зорић 

 

После изјава надлежних да радник ваљевског Крушика, осумњичен да је одавао пословне тајне, 
не може бити узбуњивач јер није поштовао законску процедуру, те се медијима обратио, пре 
него послодавцима и тужилаштву, стиже вест да је један официр, по налогу министра војног 
Александра Вулина, прошле недеље, смењен. На ниже радно место, пребачен је управо зато што 
је одлучио да поштујући процедуру буде узбуњивач и надлежнима пријави корупцију у 
Министарству одбране. 
Официр је надлежнима пријавио да је комисија за пријем у радни однос добила усмени налог и 
то из кабинета министра Александра Вулина да се "морају запослити четири лица", која нису 
испуњавала потребне законске услове и затражио статус узбуњивача. 
Војни синдикат Србије наводи да се по пријави официра не поступа, већ уместо да га 
прогласе узбуњивачем зато што је пријавио корупцију у Министарству одбране, он је, прошле 
недеље, пребачен на ниже радно место. Крију и његов идентитет, страхујући да ће се са 
прогоном наставити. 
"Реч је о официру са највишим оценама, његов првопретпостављени старешина побунио се и 
није био сагласан са његовом сменом и био је изричит да се његовим премештајем чини штета 
војној служби, међутим није успео да га заштити. Зато ћемо ми, Војни Синдикат Србије, против 
министра Вулина због овога поднети кривичну пријаву, јер сумњамо да је управо он одговоран 
за мобинг узбуњивача", каже се у саопштењу. 
Послодавце и тужилаштво заобишао је Александар Обрадовић из ваљевског Крушика, већ је 
директно медијима доставио доказе да је отац министра полиције умешан у трговину оружјем. 
Доставио им је и документа да приватни извозници оружја, са којима Бранко Стефановић 
сарађује, по нижој цени, од домаћих извозника купују то оружје. 
Обрадовић је ухапшен, и даље је у кућном притвору, а то је, за јавност, била тајна дуже од 
двадесет дана. Зато што се најпре обратио медијима надлежни сматрају да не заслужује статус 
узбуњивача, док новинари који су објавили те информације тврде да није имао избора. 
"Није могао да информише директора Крушика, када је сам директор Крушика умешан. Према 
документима које ми је Александар доставио било је јасно да је Крушик оштећен за стотине 
хиљада долара - намерно, како би приватна компанија ГИМ остварила профит, а коју је према 
истим документима представљао отац министра полиције Небојше Стефановића. Дакле, није 
могао да информише директора Крушика о овом криминалу, није могао да информише 
полицију јер је у читав случај умешан отац министра полиције. Није могао да информише 
безбедносне снаге јер су и оне под кишобраном Небојше Стефановића. Није могао да 
информише ни тужиоца, јер је тужилац наложио његово хапшење", рекла је бугарска новинарка 
Диљана Гајтанџијева. 
Какав пролазе узбуњивачи у Србији најбоље показује то што нико не истражује да ли је у 
Крушику било корупције и све што је Обрадовић открио, каже новинар Бранко Чечен. 
"Ово друштво не жели корист од свог грађанина, ово друштво хоће да обесхрабри грађанина 
који упућује на корупцију, тако што га ухапси тајна служба, дакле ухапсила га је БИА", оценио је 
Чечен. 
Адвокат радника из Крушика, Владимир Гајић каже ће његов клијент тек када се поступак у 
којем га тужилаштво посматра као окривљеног за одавање пословне тајне, заврши он ће моћи 
да се појави као узбуњивач. 
 

 

http://rs.n1info.com/journalist83/Jelena-Zoric
http://rs.n1info.com/Vesti/a535064/Vojni-sindikat-Srbije-Vulin-smenio-oficira-uzbunjivaca.html
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Министарство финансија још увек рачуна проценат повишице пензија 
Аутор:Љубинка Малешевић 
 
НОВИ САД: До краја овог месеца више о 1,7 милион пензионера у Србији добиће једнократну 

новчану помоћ од 5.000 динара. 

Мада је претходних недеља једнократна новчана помоћ за пензионере најављивана за крај 
новембра или почетак децембра, председник Србије Александар Вучић пре неколико дана  
изјавио је да ће она стићи за 15 дана. 
То је оно што најстаријима следује до краја године, а већ од почетка наредне пензије ће бити 
повећане између 5,1 и 5,5 одсто. Такође, догодине ће се пензије обрачунавати по „швајцарској 
формули”, односно узимаће се половина раста трошкова живота и исто толико раста зарада, 
тако да ће пензионери тек тада тачно знати колики проценат ће им чек у 2021. бити већи. 
У Министарству финансија још увек рачунају колики ће тачно проценат повећања пензија од 
Нове године бити, а рачуница се прави за повећање од 5,1 и 5,5 одсто. Уколико повећање буде 5,1 
процената, то значи да ће пензионери у просеку добити 1.438 динара више, а уколико буде 5,5 
одсто, онда ће пензиони чек у просеку бити 1.551 динар већи. 
Повратак „швајцарске формуле” обрачуна 

У последњих пет година просечна пензија у Србији расте. Тако је 2015. била 23.196 динара, 
наредне 23.488 , а у 2017. достигла је 23.913. Већ 2018. је порасла на 25.278 динара, а ове године 
до сада износи 26.347. Швајцарски модел обрачуна од Нове године се враћа јер је он у Србији 
коришћен до 2006, и пензионери су њиме били задовољни. 
Иначе, укинут је на захтев Светске банке у оквиру тадашњег аражмана Србије с ММФ-ом. 
Најмање ће добити пензионери с најнижим примањима од 14.338,72 динара. У зависности од 
тога да ли ће пензији бити веће 5,1 или 5,5 одсто, они ће добити повшицу од 731 динар, односно 
788. У исто време, пензионери који тренутно примају највишу пензију од 132.065 динара, на 
пензионом чеку ће имати знатно више новца, односно повећање које им следи кретаће се од 
6.735 или 7.263 динара. Они пак који данас имају примања у висини просечне пензије, која 
износи 28.206 динара, могу од наредне године рачунати на повећање од 1.438 односно 1.551 
динар. 
По објашњењу директора Републичког завода за статистику Миладина Ковачевића, повећање 
пензија наредне године од 5,1 или 5,5 одсто се уклапа у пројекцију договора с ММФ-ом, тако да 
судбина пензионера не би требало да зависи од тога шта ће рећи та међународна финансијска 
организација. То повећање је, сматра Ковачевић, усклађено с критеријумом да маса пензија не 
прелази 11 одсто БДП-а, а уколико се рачуна на повећање примања најстаријих увећана за 5,1 
или 5,5 одсто, укупна маса пензија биће негде око 10,5 одсто БДП-а. 
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ОЖИВЕО БИВШИ ПОГОН ФАП Запослено 500 радника 
Извор:РТС, Б92 
 
У некадашњем погону ФАП-а, сада Индустријском парку који функционише као слободна зона, 
послује осам компанија уз све предности које нуди град и олакшице. 
Са становишта града на Лиму, у коме се углавном живи од пензија и плата запослених у јавним 
службама, индустријски искорак је и нада и охрабрење и место у којем је управо запослен 500. 
радник. 
У општини са око 27.000 становника, у којој се време мерило на оно пре и после ФАП-а, сигуран 
приход за пет стотина породица и најаве новог запошљавања у Слободној зони, сада могу бити 
разлог за останак у родном граду, у коме је незапосленост била један од највећих проблема. 
"Радио сам 27 година у ФАП-у. Искрено речено, значи много за мене и моју породицу и мислим 
за све ове људе који су се запослили", каже Милорад Лучић, машински инжењер у Инмолду. 
Драгана Новаковић, контролор у Инмолду, коначно ради у својој струци у свом граду и то након 
разних послова – у хладњачи, продавници, ресторану. 
Држава је, део имовине корпорације ФАП, без накнаде, пренела у власништво локалној 
самоуправи и тако је настала 14. Слободна зона у Србији. У њој успешно послују домаће, и 
компаније из Холандије, Турске и Шпаније. Повећавају и планирају повећање броја запослених. 
"Изгубила сам сваку наду чекајући на посао, сада ми се указала прилика, после десет година", 
каже Данка Спајић, новозапослена помоћна радница у фирми Флекс академи. 
Булент Ташћи, директор компаније Флекс академи, нада се да ће компанија и у наредним 
годинама учинити још добрих ствари. Очекује да то фирму још више повеже са Прибојцима. "Са 
данашњим даном имамо 15 запослених, до нове године биће око 25 запослених, јер имамо 
десетак који су на обуци у Пожеги", напомиње директор компаније Инмолд Горан Јанковић. 
Слободна зона Прибој, основана пре три и по године, једна је од најмлађих и најбрже растућих у 
Србији. 
"Сећам се како је изгледало овде пре тру и по године. Овде је била туга, депресија, срушени 
објекти, а данас имамо осам приватних фирми које запошљавају 500 људи", указује саветник 
председника Србије Јерг Хескенс. 
Пословање Слободне зоне увећало је и општинске приходе за готово стотину милиона динара на 
годишњем нивоу. Наредна година и долазак нових компанија, најављују нова радна места, и 
свакако другачију свакодневицу града на Лиму. 
 
 

ПРВЕ РЕАКЦИЈЕ КОМШИЈА НА НЕРАДНУ НЕДЕЉУ Продужено радно 
време суботом 
Извор:Инвеститор.ме  
 
У сусрет увођењу нерадне недеље, компанија Воли одлучила је да само у два велика маркета 
суботом продужи радно време до поноћи. 
У првој објави компаније на Фејсбук страници се, међутим, ти изузеци не наводе већ се истиче 
продужени рад суботом, уз додатне попусте. ВОЛИ је уклонио тај Фацебоок пост и објавио нови, 
где је наглашено да продужено радно време суботом важи само за два велика маркета у 
Подгорици, код Делте и на Забјелу. 

http://sport.blic.rs/autori/rts
http://sport.blic.rs/autorzy/b92
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У новој објави се наводи да “иницијална комуникација”, а која је изазвала негативне реакције 
јавности, није била јасна, те су направили нову. ПР менаџерка Оливера Шушкавчевић за Портал 
РТЦГ потврдила је да ће та два маркета од наредне суботе радити до поноћи. 
Шукаквчевић истиче и да радници неће радити прековремено, већ по осам сати. "Циљ је да у 
овом прелазном периоду изађемо у сусрет купцима, али да се на неки начин и ми у компанији 
припремимо за нерадну недељу", поручила је Шушкавчевић. 
Трговина на велико и трговина на мало, како је прописано новим законом, не може да се обавља 
недељом и у дане државних и других празника. 
Постоје изузеци, па ће се недељом радити у апотекама, специјализованим продавницама или 
киосцима за продају хлеба, пекарских производа и колача, цвећа, сувенира, штампе, средстава 
за заштиту биља или погребне опреме, бензинским станицама и продавницама за трговину на 
мало у оквиру бензинских станица. 
Недељом ће радити и пијаце са штандовима – тезгама, витринама и аутоматима изван пијаца и 
покретним продавницама; објекти смештени унутар затворених подручја аутобуских и 
железничких станица, аеродрома и лука; штандови и киосци у којима се продају робе за време 
одржавања приредби, фестивала и манифестација, сајмови и за време јавног приказивања 
филмских дела те складиштима за трговину на велико. 
 

 


