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Родитељи, предшколско за малу децу биће постепено уведено 
ИЗВОР: ТАНЈУГ  

 
Београд -- Обавезни предшколски програм за децу млађу од пет и по година уводиће се 
постепено, тамо где буде услова за то, незванично сазнаје Политика у Министарству. 
  
Лист, наиме, пише о томе да је најава министра просвета Младена Шарчевића да ће деца од 
треће године похађати обавезни и бесплатни припремни предшколски програм изазвала је 
негодовање међу представницима синдиката који заступају васпитаче, а с обзиром да они 
указују на то да још није решен ни проблем пребукираности вртића. 
Они су упозорили да ј број деце уписане преко норме у обраништима порастао са 11.000 на 
40.000 до 60.000 и указали на то да новац намењен решавању пребукираности никако не би 
смео да буде преусмерен на проширење предшколских група млађом децом. 
 
 

 
 

Штрајкују школе у целој Хрватској 

 

Чланови Независног синдиката запослених у средњим школама Хрватске и Синдиката 

хрватских учитеља објавили су да ће у понедељак штрајковати основне и средње школе у целој 

Хрватској, односно у свим жупанијама, укључујући и Град Загреб. 

Представници два образовна синдиката истакли су да је понуда хрватског премијера Андреја 

Пленковића о повећању основица није исто што и повећање коефицијента сложености посла, 

преноси Н1, наводи Индекс. 
 

"Наши захтјеви нису усвојени и то суставно говорим сваки дан. Влада није усвојила захтјеве два 

највећа образовна синдиката у Хрватској и једини логични слијед је наставак штрајка", истакла 

је председница Синдиката учитеља Сања Шпрем. 

Премијерова понуда да основица свима расте 6,12 одсто и да рачуница да ће сви имати једнако 

повећање плате - не значи и да се њихово заостајање исправило, додала је Шпрем. 

"Прво надокнада заостајања, а онда тек основица за све колико синдикати испреговарају", 

рекао је председник Независног синдиката запослених у средњим школама Бранко 

Михалинец. 

Истичу да је социјални дијалог прекинут, али да се ипак надају да ће бити настављен. 
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Када је реч о штрајку, рекли су да су направили план до празника Свих светих, односно до 1. 

новембра, а затим и до краја полугодишта. 

Од четвртка штрајкују и факултети 

Синдикат знаности и високог образовања најавио је једнодневни штрајк који ће се одржати у 

четвртак 24. октобра. 

Штрајк ће се одржати са захтевом за повећањем плата за чланове са најнижим платама. 

У штрајку ће учествовати и ненаставно особље и предавачи, њих око 700, најавио је на 

конференцији за новинаре главни секретар Синдиката знаности Вилим Рибић. 

Ако се синдикални захтев не реши, следећи штрајк одржаће се у среду 30. октобра. 

 

 

 
 

Љуштура Индустрије мотора Раковица продата за 1,1 милијарду 
динара 
 
Индустрија мотора Раковица АД у стечају продата је за 1,1 милијарду динара конзорцијуму који 
чине Институт за изградњу града и акционарском друштву Хемпро из Београда. 
Агенција за лиценцирање стечајних управника је 30. септембра организовала продају ИМР-а 
методом јавног прикупљања понуда. 
Одбор поверилаца донео је одлуку о прихватању понуде 15. октобра ове године. 
Вредност Индустрије мотора процењена је на 2,9 милијарди динара (2. 931.478. 556,72), а 
прихваћена је понуда од 1,1 милијарду динара (1.100.100.000). 
Процењена вредност од 2,93 милијарде динара односи се на седам погона, магацине, 
складишта површине 75.997 квадратних метара, и друге објекте, пренео је ТаЊуг. 
„У пакету” је и целокупна опрема фабрике за производњу мотора, трактора и кабина, алати и 
залихе материјала за производњу... 
Индустрија мотора Раковица, некадашњи производни гигант упошљавао је више од 7.000 
радника. 
ИМР је у стечају од 4. априла 2017. године. 
 

Обавезан вртић за млађе од пет година биће увођен постепено 
Аутор: Драгана Јокић-Стаменковић 

 
Планирано је да се обезбеди око 17.000 нових места за децу узраста од три до пет и по година у 
новим, реновираним, или пренамењеним објектима у најмање 30 градова и општина 
 
Планирани обухват деце млађе од пет и по година обавезним предшколским програмом биће 
увођен постепено и то тамо где има услова за то. Проширење предшколских група неће бити 
реализовано преко ноћи, већ постепено у складу са стратегијом развоја до 2030. године, 
незванично  сазнаје „Политика” у Министарству просвете. Тако да, места за панику нема. 
Недавне најаве Младена Шарчевића, министра просвете, да ће деца од треће године похађати 
обавезни и бесплатни припремни предшколски програм, дигле су буру у јавности, а нарочито 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/919/Dragana-Jokic-Stamenkovic
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међу представницима синдиката који заступају васпитаче. Они су одмах реаговали питајући 
зашто министар најављује шири обухват малишана у обавезним предшколским групама када 
још није решен проблем са којим васпитачи једва излазе на крај, а то је пребукираност вртића 
широм земље. Упозорили су на алармантну чињеницу да је број деце уписане преко норме у 
обданишта са 11.000 порастао на 40.000 до 60.000 и истакли да новац намењен за решење 
проблема те пребукираности нипошто не би смео бити преусмерен на проширење 
предшколских група млађом децом. 
У Министарству просвете за „Политику” истичу да су Национални миленијумски циљеви 
развоја у Републици Србији предвиђали да до 2010. године 70 одсто деце од три године до 
поласка у основну школу буде у вртићима. Статистика се, међутим, није поклопила са тим, али 
је тренутни обухват малишана тог узраста 72,35 одсто. 
– Обухват деце у вртићима од три  до пет и по година је био у сталном порасту и 2016/17. 
године износио је 58,9 одсто, 2017/18. године 61,3 одсто, док је лане био 63,5 одсто. Али још је 
недовољан са аспекта жељеног обухвата – истичу у Министарству просвете. 
Повећање броја деце у предшколским установама и већа праведност тог обухвата, захтева, кажу 
у министарству, унапређење организације служби локалне самоуправе, али и издвајања више 
новца за обданишта. 
Као важне мере у том циљу министарство види изградњу нових вртића и адаптацију и 
реконструкцију постојећих. 
– Пројектом „Инклузивно предшколско васпитање и образовање у 
Србији” који се реализује средствима из зајма Међународне банке за 
обнову и развој, између осталог, планирано је да се обезбеди око 17.000 
нових места за децу узраста од три до пет и по година у новим, реновираним, или 
пренамењеним објектима у најмање 30 градова и општина. Кроз пројекат „Подршка реформи 
система предшколског васпитања и образовања” из претприступних фондова Европске уније 
биће обезбеђена стручна подршка за запослене у вртићима у 50 локалних самоуправа ради 
развијања квалитетних инклузивних предшколских програма – наводе у Министарству 
просвете и додају да је ЕУ обезбедила и донацију за опремање вртића намештајем, 
дидактичком и ИТ опремом. 
У министарству истичу да је повећање броја малишана узраста до пет и по година који иду у 
предшколско планирано Акционим планом за примену Стратегије развоја образовања у РС до 
2020. године. Такође и нова развојна агенда Уједињених нација предвиђа да до краја 2030. све 
девојчице и дечаци имају приступ квалитетном предшколском програму. 
Доступност програма 
Треба правити разлику између обавезности похађања и обезбеђивања могућности да деца 
имају бесплатне краће програме у предшколским установама – истичу у Министарству 
просвете и додају да ће радити на повећању броја деце у вртићима, али не кроз увођење 
обавезног одласка у њих него кроз омогућавање да предшколски програми буду доступни што 
већем броју малишана и да их могу приуштити њихове породице. 
Иначе, припремни предшколски програм је од 2006/07. године обавезан за сву децу узраста од 
пет и по до шест и по година и бесплатан је у трајању од четири сата дневно, најмање девет 
месеци. Подаци Министарства просвете говоре да је од увођења поменуте обавезности 
достигнут готово потпуни обухват деце програмом и он је у 2017/18. години био 98 одсто. 
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Закон о социјалним картама ускоро пред посланицима 
 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић најавио је данас, 
у разговору са амбасадором Холандије Хилесом Арно Бесхор Плухом, да се усвајање закона о 
социјалним картама очекује током јесењег заседања парламента. 
Ђорђевић је истакао да се тиме завршава прва фаза процеса увођења система социјалних 
карата у Србији, наводи се у саопштењу Министарства рада, запошљавања, борачких и 
социјалних питања. 
Плух је констатовао да Србија и Холандија имају добре одное и да се сарадња претежно одвија 
у сфери економије. 
Он је истакао да постоји још простора за унапређење сарадње у областима које су у 
надлежности ресорног министарства. 
Холандија је један је од највећих страних инвеститора у Србији, са великим бројем друштвено 
– одговорних компанија које запошљавају српске раднике, рекао је Плух, саопштило је 
Министарство. 
 
 

 

Некретнинама послује 690 фирми без радника 
     

Агенција за привредни регистар објавила је на основу обрађених извештаја 103.995 

привредних друштава у Србији која су за прошлу годину доставила податке, да је чак 32.155 

фирме пословало без запослених, што је готово трећина од укупног броја предузећа. 
 

Лане је, показују подаци АПР-а, гоово свако треће регистровано предузеће пословало без 

запослених, а у 2017. годину било их је 32.722. Рачуница показује да је број предузећа без 

запослених лане смањен за 567. Број друштава без запослених лане је повећан у сектору 

пословања некретнинама – 39 више него у 2017, тако да их је било укупно 690. Повећан је и 

број таквих предузећа у грађевинарству, и то за 32, па их је лане било укупно 3.016. До 

повећања броја фирми без запослених лане је дошло и у сектору информисања и комуникација 

– 31, те их је тако у 2018. било 1.659. 

Део њих сваке године обрће милионе, а део исказује огромне губитке 

Годинама у српској привреди послује око 25.000 предузећа која некако опстају без запослених. 

Макар оних званично пријављених. Део њих сваке године обрће милионе, а део исказује 

огромне губитке. Те фирме ангажују готово десетину укупног капитала српске привреде, а да је 

при том њихов допринос укупним приходима државне економије упола мањи од добити коју 

саме остварују. 
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У сваком случају, иако без радне снаге, те фирме често остварују профит и он доприноси 

укупуном добитку српске привреде. Годинама оне послују у српској привреди и њихово 

пословање није незаконито, нити је код нас забрањено. Но, економски стручњаци оцењују да 

бизнисмени  злоупотребљавају ту могућност и неретко отварају фантомске фирме за прање 

новаца, као и да се велики део њих „специјализовао” за оснивање „феникс” пословања да би се 

некажњено извукли из дугова. Они једноставно своју презадужену фирму доводе намерно до 

стечаја, а претходно су све што је вредно пренели на новоосновано предузеће, најчешће без 

запослених. 

 

Регистар дисквалификованих лица 

Предузећа која послују  легално с нестрпљењем су чекала формирање регистра 

дисквалификованих лица, на основу којег ће моћи да се забрани оснивање нових фирми 

сваком ко је већ упропастио једну. Применом Закона о централној евиденцији привремених 

ограничења права лица регистрованих у АПР-у крајем 2015. године, први пут су се на једном 

месту нашли обједињени електронски подаци о решењима, пресудама и другим актима на 

основу којих су државни органи донели мере којима су забранили или ограничили обављање 

делатности или послова, забранили располагање новцем и уделима у привредним друштвима 

или забранили вршење дужности одговорног лица у фирмама и предузетничким радњама. 

Тренутно је, по подацима објављеним на сајту Агенције за привредне регистре, евидентирано 

488.740 мера привремених ограничења права за лица регистрована у АПР-у. 

 

Драгољуб Рајић из Мреже за пословну политику не види ништа спорно у томе да компаније 

оснују фирму за коју им не требају запослени, већ стручњаке може ангажовати по уговору и 

редовно држави плаћати порезе. 

– То је све у реду и све по закону – оценио је Рајић. – Истина је да се тиме што послују 

предузећа за које оснивач не гарантује имовином па су практично и без одговорности, ствара 

простор за махинације. Значи, неко може имати фирму у дуговима и прети му стечај. Може 

основати предузеће без запослених и преко њега наставити да ради, уколико му оно главно 

банкротира. 

Љ. Малешевић 

Протест особа са инвалидитетом, траже бољи положај у друштву 
Извор: Танјуг 
     

БЕОГРАД:  Чланови удружења особа са инвалидитетом ''Феникс'' протестовали су данас испред 

Министарства за рад, запошљавање,борачка и социјална питања указујући на тежак положаја 

инвалида у Србији уз захтев да се побољшају услови за живот особа са инвалидитетом (ОСИ). 
 

Представници удружења предали су ресорном министарству листу захтева у којима, између 

осталог, траже пријем код министра Зорана Ђорђевића, да се повећа износ за туђу негу и 

помоћ, уклоне архитектонске баријере испред свих објеката и омогући адекватан превоз 

особама са инвалидитетом. 
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''Пре две године је потписан споразум са ГСП-ом, али ми још увек немамо хидрауличне 

нископодне платформе у аутобусима. Данас би много више ОСИ било овде, да су могли да 

дођу'', рекао је за ТаЊуг председник удружења ''Феникс" Бранко Јокић. 

Чланови Удружења ''Феникс'' захтевају да ОСИ буду ослобођене плаћања ПДВ-а, као и да имају 

право на бесплатан такси превоз или другу врсту превоза који је прилагођен ОСИ.Траже и да се 

измени и правилник о условима за добијање инвалидских помагала, односно да рок замене 

помагала буде на сваке три године. 

Удружење захтева и да најближи чланови породице особе са инвалидитетом који нису 

запослени, а брину о ОСИ, добију статус личног асистента и месечна примања на нивоу 

просечне плате, као и да здрава деца, чији су родитељи ОСИ, буду ослобођена плаћања вртића, 

школарине, екскурзија. 

На списку захтева су и измена и допуна Закона о спречавању дискриминације ОСИ , измена 

закона о здравственој заштити, оснивање Савета за питања особа са инвалидитетом при Влади 

Србије, као и избор представника ОСИ у републички парламент, градске и општинске 

скупштине и секретаријате за социјалну заштиту. 

Јокић је оценио да је последњих година учињен одређени помак у побољшању ОСИ, али да то 

није довољно. 

''Многи објекти имају прилаз за ОСИ, попут станица МУП-а, али постоји проблем са другим 

установама и са стамбеним зградама. У Београду је то денекле решено, али није у другим 

градовима у Србији. Такође, постоји проблем са стазама за слепе'', казао је Јокић уз напомену 

да је највећи проблем у томе што се не поштује закон. 

Јокић је подсетио да је за данас била најављена четврта парада ОСИ која није одржана јер је, 

како каже, изостала подршка Града Београда и Министарства за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања. 

Зорица Марковић, мајка 15-огодишње Милице која болује од церебралне парализе, каже да су 

родитељи деце са инвалидитетом углавном препуштени сами себи, иако би, сматра она, 

требало да имају једнака права као хранитељи који брину о таквој деци. 

''Хранитељи имају право на туђу негу и помоћ, на месечну накнаду и радни стаж, а ми као 

родитељи немамо ништа. Не примамо никакву помоћ, а не можемо да радимо јер морамо да 

бринемо о деци 24 часа дневно'', рекла је Марковић. 

Драгана Јовановић, самохрана мајка 20-огодишње Николете која има церебралну парализу, 

скреће пажњу да деца са инвалидитетом и њихове породице живе у тешким материјалним 

условима свакодневно се суочавајући са дискриманицијом, а од државе, каже, очекују да их, на 

првом месту, саслуша. 

''Важно је да имамо бољу сарадњу и комуникацију, да држава схвати да су наша деца једнако 

битна као и остали чланови друштва. Углавном се сами сналазимо, помаже нам родбина али не 

можемо цео живот да се ослањамо на то. Треба да бринемо о њиховој будућности, а садашњост 

нам је много тешка'', рекла је Јовановић. 


