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Do 15. septembra po zakonu se mora doneti rešenje o visini minimalne zarade za sledeću godinu 

Sledi teška borba za rast minimalca 
Sledeće nedelje, tačnije 18. avgusta počinju razgovori sindikata, poslodavaca i države o visini 
minimalne zarade za narednu godinu i po svemu sudeći to će biti najteži pregovori poslednjih godina. 
 
Piše: M. Obradović 

Ekonomska kriza izazvana pandemijom učiniće nalaženje kompromisa težim nego ikad budući da su 
poslodavci u ogromnoj većini protiv bilo kakvog podizanja minimalne zarade, dok sindikati ostaju pri 
prošlogodišnjem dogovoru u okviru Socioekonomskog saveta da se minimalna zarada izjednači sa 
minimalnom potrošačkom korpom. 

S obzirom da minimalna potrošačka korpa iznosi 37.500 dinara, to bi značilo povećanje minimalca za 
više od 7.000 dinara ili čak 25 odsto. Prošle godine je minimalna zarada povećana za 3.000 dinara ili 
11 odsto, što je bilo najveće povećanje poslednjih godina. 

Kriza koja je pogodila privredu uzrokovala je da u anketi koju je uradila Unija poslodavaca Srbije, 
jedna od strana u pregovorima, čak 85 odsto poslodavaca bude protiv bilo kakvog povećanja. 

Prošle godine recimo njih 46 odsto je bilo za povećanje minimalca. SrĎan Drobnjaković, direktor 
Unije poslodavaca, potvrĎuje da postoji dogovor od prošle godine da se izjednače minimalna 
potrošačka korpa i minimalna zarada. 

„Prošle godine je minimalna zarada povećana za 11,3 odsto iako smo se mi zalagali da povećanje, kada 
su normalni uslovi, iznosi koliko i rast BDP-a i inflacija, što je bilo oko šest odsto. Ove godine u anketi 
je 85 odsto naših članova glasalo protiv ikakvog povećanja. Mi nećemo biti kruti u pregovorima, ali 
moramo da poštujemo stav članova. Ako budemo pod pritiscima, a bićemo kao i svake godine, sigurno 
ćemo tražiti drastično povećanje neoporezivog dela zarade kao i smanjenje nameta na zarade. 
Pregovori su ispred nas“, ističe Drobnjaković. 

On napominje da je zbog krize nelogično sada povećavati previše minimalac i to posebno pogaĎa mala 
i srednja preduzeća kojih je 95 odsto. 

„To u ovoj situaciji može da ih otera ili u sivu ekonomiju ili da otpuste radnike ili, što se u nekim 
slučajevima dešava, da uplate minimalac a onda traže od radnika da im deo novca vrate u kešu“, 
upozorava on. 

Ljubisav Orbović, predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS), ističe da je u anketi, za 
sada, njihovo članstvo većinskog stava da minimalna zarada treba da bude izjednačena sa 
minimalnom potrošačkom korpom. 

„Mi imamo platformu za pregovore i moraćemo da poštujemo stav našeg članstva. Ostaju pregovori 
pa ćemo videti šta će biti. Pominje se mogućnost da se odluka odloži zbog formiranja vlade. Zakon 
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kaže do 15. septembra da mora da se donese odluka, a opet zakonski vlada može da se formira do 3. 
novembra što bi bilo prekasno“, ocenjuje Orbović. 

U Srbiji oko 350.000 ljudi radi za minimalac koji ne može da pokrije minimalnu potrošačku korpu, 
koja je prema rečima Zorana Stoiljkovića, predsednika UGS Nezavisnost, kategorija daleko od realne 
potrošnje tročlane porodice već osnova za puko preživljavanje. 

„Ideja je bila da ove godine minimalna zarada dostigne minimalnu korpu, odnosno tih oko 37.000 
dinara. Da li će toliko biti – videćemo. Ove godine su pokazatelji lošiji nego što se očekivalo, a 
videćemo kakve će biti projekcije za 2021. godinu. Ako ne ove, onda bi trebalo sledeće godine da se 
izjednače minimalna zarada i potrošačka korpa“, smatra Stoiljković. 

On ističe da država može izaći u susret poslodavcima i smanjiti namete na zarade, posebno što 
najmanje zarade imaju najveće opterećenje. 

„Ove godine stvar je urgentna jer nemamo vladu, a može se desiti da je e bude ni 15. septembra. Zato 
sindikati, poslodavci i stručna javnosti treba da pojačaju argumentaciju da doĎemo do rešenja“, ističe 
Stoiljković. 

Prethodnih godina država je podnosila veći deo tereta povećanjem neoporezivog dela zarade (sada je 
16.000 dinara) i smanjenjem (simboličnim doduše) nameta na rad. MeĎutim, postavlja se pitanje da 
li će to biti opcija i za sledeću godinu jer se ove godine očekuje veliki deficit budžeta (oko sedam odsto 
BDP-a) i rast javnog duga i da li će država biti spremna da se odrekne dela prihoda. 

Ljubodrag Savić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smatra da ne treba država da snosi 
taj trošak i da poslodavci u tržišnoj privredi ne bi trebalo da stalno od države da traže pomoć. 

„Pitam se kako te velike privrednike sa velikim kapitalom i jahtama jedna, ne mala, kriza baci u takav 
problem da ne mogu da prežive. Ali ako država pokaže dobru volju prema poslodavcima i ne poveća 
minimalac, šta će radnici sa minimalnom zaradom manjom od 300 evra. Najveći broj ljudi u Srbiji su 
radnici i imaju tri, četiri člana porodice. Da li oni mogu da prežive sa 30.000 dinara. Ako se korona 
uskoro ne završi doći će na red i treći set mera za pomoć privredi. Kako oni očekuju od radnika i 
države da ih razumeju, a nisu spremni da pomognu radnicima“, pita se Savić. 

Ako sindikati i poslodavci do 15. septembra ne naprave dogovor, država po zakonu sama odreĎuje 
visinu minimalne zarade. U stvarnosti, svake godine upravo država ima poslednju reč, iako se radi o 
razgovoru tri navodno ravnopravne strane. 

Najmanji minimalac u Albaniji 

U Srbiji je neto minimalna zarada za 2020. godinu  30.022 dinara što je svrstava meĎu evropske 
zemlje sa najmanjim minimalcem. Evrostat vodi statistiku po visini bruto minimalnih zarada (koja u 
Srbiji iznosi 343,5 evra). Manje od toga imaju Bugari sa 312 evra i Crnogorci sa 331 evrom. Najmanji 
minimalac ima Albanija sa 213,5 evra. Od zemalja u okruženju, Hrvatska ima 546 evra (u neto iznosu 
436 evra), Slovenija 941 evro, Rumunija 466 evra, i MaĎarska 487 evra. Zapadnoevropske zemlje 
imaju daleko veće minimalne zarade, pa je u Francuskoj najmanja plata 1.539 evra, a u Nemačkoj 
1.584 evra. Danska, Italija, Kipar, Austrija, Finska i Švedska nemaju minimalnu zaradu. 
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Norveška pomaţe preduzetnicima i malim preduzećima u Srbiji sa više od 
pola miliona evra 
 
Norveška, preko projekta „Noveška za vas – Srbija“ podržava 68 preduzetnika, mikro i malih 
preduzeća u manje razvijenim opštinama u Srbiji sa više od 525.000 evra za unapreĎenje 
produktivnosti i otvaranje novih radnih mesta, saopšteno je danas. 
 
Piše: Beta 

Kao rezultat ovih aktivnosti, očekuje se zapošljavanje najmanje 70 osoba kroz poboljšanje poslovanja 
postojećih preduzeća i osnivanje novih firmi. 

Kako je navedeno, ova podrška odobrena je u okviru sprovedenog javnog poziva koji ima za cilj da 
doprinese uravnoteženijem društveno-ekonomskom razvoju kroz povećanje mogućnosti zapošljavanja 
i poveća socijalnu koheziju u manje razvijenim područjima. 

„U narednim godinama, Norveška se nada značajnom napretku srpskog društva, koji je u korelaciji sa 
prioritetima naših programa finansijske podrške Srbiji, usklaĎenim sa srpskim prioritetima i 
agendom pristupanja EU. Posebno bih naglasio važnost ekonomskog razvoja, koji se temelji na 
inovacijama, preduzetništvu, otvaranju novih radnih mesta i predvidljivijim okvirom za 
funkcioniranje tržišta“, rekao je rekao je norveški ambasador u Srbiji Jorn Eugen Jelsta. 

Ukupna vrednost projekata, koje će sprovesti 31 početnik u poslovanju, iznosi oko 290.000 evra, od 
čega Norveška finansira 247.000 evra, dok budući preduzetnici učestvuju sa oko 43.000 evra. 

Podršku će dobiti i 37 mikro i malih preduzeća, za projekte ukupne vrednosti 365.000 evra, od čega  
Norveška izdvaja 279.000 evra, dok kompanije sufinansiraju ukupno 86.000 evra. 

„Podrška je usmerena na nabavku odreĎene opreme i mašina, koja je neophodna privrednim 
subjektima kako bi poboljšali poslovanje i zaposlili nove radnike. U predstojećem periodu, radićemo 
zajedno sa preduzetnicima i firmama na ispunjenju ciljeva poziva“, rekla je v.d. menadžerke projekta 
„Norveška za vas – Srbija“ Milica Došenović. 

Kroz poziv, koji je trajao od 21. maja do 15. avgusta 2019, zainteresovani su mogli da podnesu predlog 
projekta za nabavku opreme ili uvoĎenje usluga u iznosu do 10.000 evra, uz finansijsko učešće 
aplikanta. 

Tokom trajanja poziva, projekat je organizovao devet informativnih sesija na kojima je učestvovalo 
112 zainteresovanih. 

Projekat „Norveška za vas – Srbija“ ima za cilj da doprinese ravnomernom društveno-ekonomskom 
razvoju u Srbiji kroz povećanje mogućnosti zapošljavanja, posebno ranjivih i marginalizovanih grupa, 
podršku socijalnoj koheziji, unapreĎenje lokalne infrastrukture, podršku integracijama Srbije u 
Evropsku uniju i jačanje informacione bezbednosti Vlade Srbije. 

Projekat finansira Norveška sa 6,18 miliona evra, a aktivnosti na terenu sprovodi Kancelarija 
Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS). 
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Vlada Srbije usvojila Uredbu o Programu podsticanja zapošljavanja mladih 
„Moja prva plata“ 
 
Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Uredbu o Programu podsticanja zapošljavanja mladih 
„Moja prva plata“, za čiju će se realizaciji u 2020. i 2021. godini obezbediti sredstva u iznosu od dve 
milijarde dinara, navedeno je u saopštenju. 
 
Piše: FoNet 
     

Kako je istaknuto, ovim programom stvaraju se dodatne mogućnosti za osposobljavanje, sticanje 
prvog radnog iskustva i povećanje prilika za konkurentnije istupanje mladih na tržištu rada i njihovo 
zapošljavanje. 

Država će za deset hiljada mladih ljudi, koji su završili srednje škole i fakultete, pokrivati deo troškova 
njihove plate i time ih motivisati za pronalaženje prvog posla, a poslodavcima olakšati odluku da ih 
zaposle. 

Sredstva će biti prosleĎena Nacionalnoj službi za zapošljavanje, koja sprovodi Program. 

Nove mere, koje su danas usvojene, rezultat su sastanka koji je održala premijerka Ana Brnabić u 
Vladi Srbije sa privrednicima, predsednikom Privredne komore Srbije Markom Čadežom i direktorom 
Nacionalne službe za zapošljavanje Zoranom Martinovićem, navodi se u saopštenju. 

TakoĎe Vlada Srbije je danas donela odluku da se Republici Liban uputi 100.000 evra novčane 
pomoći radi otklanjanja posledica nastalih nakon razorne ekspolozije u luci “ Bejrut“. 

Šarčević razgovarao sa sindikatima o modelima nastave u osnovnoj i 
srednjoj školi 
 
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević odrţao je danas 
sastanak sa predstavnicima četiri reprezentativna sindikata u obrazovanju, saopštilo je 
njegovo Ministarstvo. 
 
Piše: Beta 
     

Kako se navodi u saopštenju, na sastanku sa predstavnicima Sindikata obrazovanja Srbije, Sindikata 
radnika u prosveti Srbije (SRPS), Unijom sindikata prosvetnih radnika i Granskog sindikata 
prosvetnih radnika Srbije Nezavisnost razgovaralo se o realizaciji i modelima nastave u osnovnoj i 
srednjoj školi, koje je usvojio Krizni štab za zaštitu stanovništva od širenja zaraze korona virusom.dj 

Šarčević je ocenio da je sastanak bio konstruktivan i kazao da su se saglasili da je specifičnost svake 
ustanove i regije drugačija i da ustanove, u skladu sa svojom autonomijom mogu da izaberu koji će od 
ponuĎenih modela da primenjuju u skladu sa svojim resursima. 

Ministar je kazao da će se ovakvi sastanci održavati u narednom periodu najmanje na 15 dana. 
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On je naveo  da su zajedno „prošli kroz uputstva za organizovanje nastave“ i dobili vrlo konstruktivne 
predloge sindikata u vezi sa srednjim stručnim obrazovanjem, nedostatkom prostora, ocenjivanjem… 

„Četrdesetčasovna radna nedelja i pedagoška norma moraju da se poštuju i tu je odgovornost 
direktora“, naveo je ministar, dodajući da nisu tačne informacije da nastavnik pre podne radi u školi 
sa Ďacima uživo, a da posle podne radi na onlajn platformi i putem televizije. 

On je objasnio da nastavnik koji radi sa grupama učenika u školi tog dana završava svoje radno vreme 
za ono što predaje, a učenici koji su ostali kod kuće prate nastavu na daljinu i tako će raditi na smenu. 

Platforme će služiti za dopunu, rekao je, tamo gde radna lista to dozvoljava. 

On je dodao i da je prednost na neposrednoj nastavi, pa će se razne sekcije i drugi vidovi rada 
realizovati kasnije. 

U rad mlaĎih razreda uključiće se dodatni resursi prema rasporedu časova, kao što su profesori 
stranih jezika, veroučitelji, profesori graĎanskog, a imaće podršku od strane stručnih saradnika, kao i 
od nastavnika koji predaju predmete veština u drugom ciklusu obrazovanja. 

Šarčević je naveo i da je razgovarao sa prof. dr Damirom Mandićem, dekanom Učiteljskog fakulteta i 
predsednikom zajednice učiteljskih fakulteta, da kroz realizaciju svoje prakse u nastavi pomognu i 
studenti završnih godina studija, kao i studenti sa master studija. 

Ružica Todić Brdarić, potpredsednica Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije Nezavisnost, 
istakla je da je Ministarstvo uradilo planove, koji treba da pomognu na koji način će se krenuti sa 
školskom godinom i da u tom delu sindikati nisu bili uključeni. 

„Danas smo analizirali predočene modele i ukazali na ono što je za nas bitno. Najbitnija je bezbednost 
zaposlenih i bezbednost učenika. TakoĎe, pratićemo sva rešenja u vezi sa četrdesetočasovnom radnom 
nedeljom i ukoliko primetimo elemente prekovremenog i prekonormnog rada fokusiraćemo se da i to 
bude ispoštovano u skladu sa zakonom“, kazala je Todić Brdarić. 

Zvonimir Jović, potpredsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, rekao je da je dobro što se 
deca vraćaju u škole, ali da se mora voditi maksimalno računa o bezbednosti kako dece, tako i 
zaposlenih. 

Neki od njihovih predloga odnose se na veličine učionice i broj učenika, četrdesetočasovnu radu 
nedelju, mere higijene koje se sprovode u školi, kao i da oni koji boluju od hroničnih bolesti rade 
onlajn. 
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Љајић: Процене су да ће штета у туризму бити милијарду евра 

Извор: Tanjug 
     

БЕОГРАД: Због недоласка страних туриста Србија ће, према проценама, претрпети штету од 
око милијарду евра, изјавио је министар трговине, туризма и телекомуникација Расим Љајић. 

 
Љајић је рекао да је страних туриста било, али да су, са становишта резултата, занемарљиви. 
Прва два месеца су, каже, била фантастична, у јануару је остварен раст страних туриста од 28 
одсто. 

Пад креће у марту, у априлу већ има 95 одсто мање страних туриста, у јуну 85 одсто мање. 

"Наше процене су биле са почетка кризе да ће штета по основу девизног прилива бити 
милијарду евра. Сигурно ће домаћи туристи да смање домаћу штету, али не довољно", рекао је 
Љајић за РТС. 

Неке домаће дестинације су, истиче, експлодирале, али ће бити тешко рећи колико домаћи 
туристи могу да надоместе штету, а коначно ће се знати на крају сезоне. 

Каже да су Стара планина, Голија, Ивањица, Власина потпуно нове дестинације занимљиве 
домаћин гостима, а читава западна Србије је их је пуна. 

Указује да су Соко Бања, Златибор, Врњачка бања претекле Београд по броју ноћења што је, 
наводи, очекивано у оваквим околностима. 

Додаје нема најава да ће до краја сезоне бити отворене Грчка и Црна Гора. 

"Ми не можемо да говоримо о томе, немамо никакве информације и није реално очекивати", 
додаје Љајић. 

Када је реч о могућем увођењу карантина и пи-си-ар тестова за стране туристе, министар је 
рекао да се та опција још увек разматра. 

Говорећи о пласирању наше робе на КиМ, каже да се месечно на Косово испоручи роба вредна 
око 20 милиона евра. 

"До јуче од 1. априла 86 милиона евра робе која је пласирана, али то је дупло мање него 2018. 
пре такси. Још увек се није вратило и тешко ће ићи тај процес. Док неком не смркне другом не 
сване, друге земље су ушле на то тржиште", наводи Љајић. 

Највише се испоручују пшеница, електрична енергија, кукуруз, производи металске 
индустрије. 
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"Прехрамбена индустрија се још није вратила. Сва негативна кампања је оставила последице", 
наводи министар. 

 

OD PONEDELJKA PRIJAVE ZA PROGRAM "MOJA PRVA PLATA" Ko sve 
ima pravo na devet meseci subvencija 

 T.K. 
 

Od ponedeljka, 17. avgusta, počeće prijavljivanje poslodavaca za program "Moja prva plata". Kroz taj 
program će plate novozaposlenim mladim ljudima delom finansirati država, a sa radom će početi od 
novembra. 

Šansu za zaposlenje preko ovog programa dobiće 10.000 mladih, a država će za tu pomoć izdvojiti dve 
milijarde dinara. 

Ko moţe da se prijavi 

Program "Moja prva plata" namenjen je onima koji su završili srednju školu ili 
fakultet, nemaju radnog iskustva, a u potrazi su za svojim prvim poslom. 

Država će kroz ovaj program pokrivati jedan deo troškova njihove plate, dok će ostatak novca za platu 
ovako zaposlenih mladih ljudi obezbeĎivati poslodavci. 

Za one sa diplomom srednje škole, država će davati 20.000 dinara, a za mlade radnike sa 
fakultetskom diplomom 24.000 dinara, za period od devet meseci. To je prema najavi, za prvi probni 
period, prvu godinu njihovog zaposlenja. 

Tokom konkursa firme će prijaviti svoje potrebe za radnicima. 

Kako će teći prijava 

Poziv za prijavu poslodavaca u okviru programa objaviće Nacionalna služba za 
zapošljavanje, a prijavljivanje će biti preko sajta "Moja prva plata" do 25. septembra. 
Poslodavac će trebati da unese opis radnih pozicija, poslova, radnih zadataka kao i 
ostalih uslova koje očekuje da kandidat ispuni. 

Mladi, odnosno kandidati koji žele da se prijave za rad u kompanijama, moći će to da urade od 1. do 
15. oktobra preko aplikacije koju kreira Kancelarija za IT i eUpravu u saradnji sa PKS, NSZ, uz 
podršku Ministarstva finansija i Vlade, dok će se od 1. novembra obavljati povezivanje kandidata i 
poslodavaca koji su oglasilili radne pozicije. 
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Cilj programa je, prema rečima ministra Siniša Malog, da se motivišu mladi da što pre naĎu posao, a 
da se sa druge strane olakša odluka poslodavaca da ih zaposle. Kako je naveo "najteže je naći prvi 
posao", pa država ovim potezom želi da im olakša zaposlenje i sticanje prakse. 

STIŢE NOVI ZAKON O SEZONCIMA Lakše angaţovanje bebisiterki, 
konobara, građevinaca 

Tanjug 
 

Srbija će dobiti novi zakon o pojednostavljenom angažovanju sezonskih radnika u turizmu i 
ugostiteljstvu, graĎevinarstvu, i poslovima za pomoć u kući, a po uzoru na postojeći zakon o 
sezoncima koji rade u poljoprivredi, rečeno je Tanjugu u NALED-u. 

Plan je da se na osnovu postojećeg zakona i softvera, koji je namenjen za radnike na poljoprivrednim 
radovima, izradi novi dokument koji bi trebalo da omogući da se iz sive zone sklone svi oni koji rade 
na povremenim poslovima čuvanja dece, čišćenju domaćinstva ili daju privatne časove školarcima... 

"Država je preduzela prve korake, i to je vrlo pohvalno. Formirana je radna grupa koja treba da izradi 
predlog zakona o pojednostavljenom angažovanju sezonskih radnika u ugostiteljstvu i turizmu, 
graĎevini i poslovima za pomoć u kući, koji su nam posebno važni, jer tu većina ljudi radi u sivoj 
zoni", kaže izvršna direktorka NALED-a Violeta Jovanović. 

Novim zakonom bi se desetine hiljada ljudi mogli prevesti iz sive zone u legalne tokove, uverena je 
Jovanovićeva. 

Angažovani na tim poslovima bi imali penziono i zdravstveno osiguranje što je, prema njenoj oceni, 
posebno važno u uslovima pandemije kada ljudi ostaju bez posla. 

"Ovakvi sistemi kratkoročnog angaţovanja 'na dan' će im omogućiti da nastave da rade 
legalno, da imaju plaćene poreze i doprinose, i bar na neki način prebrode ovaj period 
krize", rekla je Jovanovićeva. 

U proteklih godinu i po dana od početka primene zakona i aplikacije za prijavljivanje sezonaca koji 
rade u poljoprivredi, angažovano je 37.000 radnika, što je u državnu kasu po osnovu naplaćenih 
poreza i doprinosa unelo oko 3,3 miliona evra, odnosno oko 390 miliona dinara. 
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Šarčević kaţe da je sastanak bio konstruktivan, prosvetari demantuju 
 
 
AUTOR: 
N1 Beograd 

 
 

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević odrţao je sastanak sa 
predstavnicima četiri reprezentativna sindikata u obrazovanju, saopštilo je njegovo 
Ministarstvo. Šarčević je za RTS rekao da su predlozi sindikata bili konstruktivni i da je 
raščišćena dilema o tome koliko će prosvetari raditi prema novom planu. Međutim, u 
Uniji prosvetnih radnika kaţu da je ministar Šarčević sastanak napustio nakon samo 
deset minuta, i da dogovor po tom pitanju zapravo nije postignut. 

Kako se navodi u saopštenju, na sastanku sa predstavnicima Sindikata obrazovanja Srbije, Sindikata 
radnika u prosveti Srbije (SRPS), Unijom sindikata prosvetnih radnika i Granskog sindikata 
prosvetnih radnika Srbije Nezavisnost razgovaralo se o realizaciji i modelima nastave u osnovnoj i 
srednjoj školi, koje je usvojio Krizni štab za zaštitu stanovništva od širenja zaraze kovidom-19. 

Šarčević je ocenio da je sastanak bio konstruktivan i kazao da su se saglasili da je specifičnost svake 
ustanove i regije drugačija i da ustanove, u skladu sa svojom autonomijom mogu da izaberu koji će od 
ponudjenih modela da primenjuju u skladu sa svojim resursima. Ministar je kazao da će se ovakvi 
sastanci održavati u narednom periodu najmanje na 15 dana. 

On je naveo da su zajedno "prošli kroz uputstva za organizovanje nastave" i dobili vrlo konstruktivne 
predloge sindikata u vezi sa srednjim stručnim obrazovanjem, nedostatkom prostora, ocenjivanjem... 

"Četrdesetčasovna radna nedelja i pedagoška norma moraju da se poštuju i tu je odgovornost 
direktora", naveo je ministar, dodajući da nisu tačne informacije da nastavnik pre podne radi u školi 
sa Ďacima uživo, a da posle podne radi na onlajn platformi i putem televizije. 

On je objasnio da nastavnik koji radi sa grupama učenika u školi tog dana završava svoje radno vreme 
za ono što predaje, a učenici koji su ostali kod kuće prate nastavu na daljinu i tako će raditi na smenu. 

Platforme će služiti za dopunu, rekao je, tamo gde radna lista to dozvoljava. On je dodao i da je 
prednost na neposrednoj nastavi, pa će se razne sekcije i drugi vidovi rada realizovati kasnije. 

http://rs.n1info.com/journalist12/N1-Beograd-
http://rs.n1info.com/journalist12/N1-Beograd-
http://rs.n1info.com/journalist12/N1-Beograd-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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U rad mlaĎih razreda uključiće se dodatni resursi prema rasporedu časova, kao što su profesori 
stranih jezika, veroučitelji, profesori graĎanskog, a imaće podršku od strane stručnih saradnika, kao i 
od nastavnika koji predaju predmete veština u drugom ciklusu obrazovanja. 

Šarčević je naveo i da je razgovarao sa prof. dr Damirom Mandićem, dekanom Učiteljskog fakulteta i 
predsednikom zajednice učiteljskih fakulteta, da kroz realizaciju svoje prakse u nastavi pomognu i 
studenti završnih godina studija, kao i studenti sa master studija. 

Ružica Todić Brdarić, potpredsednica Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije Nezavisnost, 
istakla je da je Ministarstvo uradilo planove, koji treba da pomognu na koji način će se krenuti sa 
školskom godinom i da u tom delu sindikati nisu bili uključeni. 

"Danas smo analizirali predočene modele i ukazali na ono što je za nas bitno. Najbitnija je bezbednost 
zaposlenih i bezbednost učenika. TakoĎe, pratićemo sva rešenja u vezi sa četrdesetočasovnom radnom 
nedeljom i ukoliko primetimo elemente prekovremenog i prekonormnog rada fokusiraćemo se da i to 
bude ispoštovano u skladu sa zakonom", kazala je Todić Brdarić. 
Jović: Ministar napustio sastanak, dogovor nije postignut 

Zvonimir Jović iz Unije sindikata prosvetih radnika kaţe, međutim za Nova.rs da su se 
"sloţili samo da se ne slaţu". 

Navodi da je dobro što je do sastanka došlo, ali da je to trebalo da se desi još krajem jula ili početkom 
avgusta, da bi se zajedno usaglasili o upustvu kako organizovati nastavu od jeseni. 

Prema njegovim rečima, sindikati su izneli brojne zamerke, ali je pitanje šta će od toga biti uvaženo. 

"Stav koji mi tvrdo zastupamo je da ugrožene kategorije nastavnika, i učenika naravno, kao i oni koji u 
domaćinstvu imaju osobu koja spada u ugroženu kategoriju, mogu nastavu da drže ili prate samo 
onlajn", objašnjava Jović. 

Jović je za N1 kazao i da su sindikati tražili da se "svaki čas uraĎen preko norme plati". 

"Oni to pokušavaju da izbegnu, a pokušavaju da izbegnu tako što neće poštovati zakon, a opet, i ako 
ne poštuju zakon, opet je to malo časova da bi se taj način nastave koju oni planirao, realizovao", 
kazao je Jović. 

Dodaje da je Šarčević otišao sa sastanka. 

"On je izašao sa sastanka, dalje razgovore nije pratio...stigli smo o jednoj stvari možda da pričamo, ali 
to nije ispratio do kraja, tako da njegova izjava nije u potpunosti tačna. Nismo postigli dogovor da se 
prekovremeni rad plaća i ministarstvo na to ne pristaje", naglasio je Jović. 
 

 


