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Минималац приближити потрошачкој корпи
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић

Поједини синдикати траже повећање за 11.000 динара, послодавци не дају више од пет до шест
одсто, а ако не буде договора влада ће дати свој предлог колико треба да кошта радни сат
Савез самосталних синдиката Србије затражиће да нова минимална цена рада буде већа за око
11.000 динара у односу на садашњу која износи 24.024 динара, што значи да би минимални
радни сат уместо 143 динара колико сада кошта убудуће вредео 209 динара.
На питање како су дошли до ових 11.000 динара, Љубисав Орбовић, председник Савеза
самосталних синдиката Србије (СССС), каже да је то једини начин да се минималац приближи
минималној потрошачкој корпи која је у априлу износила 36.637,79 нето динара, што је за
12.000 мање од садашњег минималца.
Он је скептичан да ће успети за толико да повећају минималац, јер се послодавци у најави
противе томе, али додаје да неће пристати ни на предлог послодаваца да се цена рада повећа
само за проценат раста БДП-а плус раст инфлације, јер би то била минимална корекција.

Почетна цена за ПКБ 104,5 милиона евра
Аутор: Јована Рабреновић
На продају 16.785 хектара земљишта на Палилули, у Сурчину и Зрењанину, стадо, грађевински
објекти, опрема, залихе резервних делова, : Процењена вредност земљишта, грађевинских
објеката и опреме је 208,5 милиона евра
На тендеру за продају имовине Пољопривредног комбината „Београд” (ПКБ), који је данас
објављен у нашем листу, Министарство привреде за њу тражи најмање 104,5 милиона евра, а
колика ће бити коначна цена показаће јавно надметање.
Рок за пријаву је 10. септембар ове године, а право учешћа имају правна лица која се као
претежном делатношћу баве пољопривредом и/или трговином пољопривредним
производима. Други услов је да су самостално или на консолидованом нивоу остварили приход
од најмање 400 милиона евра у последњој пословној години. Учесник на тендеру може бити и
конзорцијум под условом да носилац конзорцијума, који има најмање 51 одсто учешћа,
испуњава квалификационе услове.
На продају је не само имовина ПКБ-а већ и зависних друштава – Еколаба, Института ПКБ
Агроекономик и Ветеринарске станице ПКБ.
Предвиђена је продаја 16.785 хектара земљишта у општинама Палилула, Сурчин и Зрењанин,
грађевински објекти који се користе у пословне сврхе, опрема, залихе резервних делова, стадо.
Процењена вредност земљишта, грађевинских објеката, опреме је 208,5 милиона евра, удела од
29 одсто капитала Еколаба у власништву Акционарског фонда 214.700 евра, а 45,77 одсто
Института ПКБ Агроекономик 431.300 евра.

3

Битка за минималац: 11.000 РСД више? Запањен сам
Није тачно да су синдикати тражили повећање минималца за 5.000 динара, већ за 11.000,
рекао је Душко Вуковић, потпредседник Самосталног синдиката Србије.
Сцреенсхот
Он је гостујући у Јутарњем програму ТВ Прва рекао да су
тражили да радни сат буде плаћен 209 динара.
Минимална цена рада у Србији
"Био сам изненађен и са ових 5.000 динара, а са овим
је од почетка 2018. повећана са
сам запањен“, каже на то Небојша Атанацковић из Уније
130 на 143 динара по сату и
послодаваца.
сада износи 24.822 динара
месечно. Минимална месечна
Према његовим речима, синдикати и треба да траже
зарада је прошле године била
повећање, али морају да буду реални у сагледавању тога
22.620 динара и од Нове
колико је то могуће, да не би цела држава „била на
године је повећана за 2.202
минималцу“.
динара. Минималац у нашој
Како је рекао, прво мора да се повећа могућност наше
земљи прима око 350.000
привреде, као што је раст БДП, да бисмо могли да
радника.
повећавамо зараде. Посебно, јер, објашњава, већи
минималац тражи и повећање осталих зарада.
Као представник послодаваца он истиче да су спремни да прихвате било који износ уз одређену
компензацију као што је на пример, повећавање неопорезивог дела зараде.
"Не разумем логику неких послодаваца да се повећава
минималац само на основу раста БДП. Морамо да
пружимо радницима и неку врсту задовољства“, каже
Вујовић.
То је могуће, каже, и кроз одређену пореску политику:
"Онај ко прима минималац не треба уопште да плаћа
порез, али онај који има преко 200.000 не сме да плати
само 10 одсто“.
И Атанацковић је сагласан да не би требало да се
опорезује минимална зарада.

На питање зашто радници не
могу да искористе право на
плаћени ноћни рад, Вуковић
каже да је пре свега проблем у
систему: "То је постало толико
девијантно понашање
послодаваца, а механизми су
такви да радници живе у
страху. Створен је амбијент где
је раднику тешко да оствари то
право“.

Како каже Вуковић, синдикат сматра да је реално
повећање минималца и наводе да се неће бранити да је тако.
"Да ли је могуће да ви стално живите у некој кризи, ако подаци говоре да растемо? Изашли смо
из тешких политичких и економских времена, требало би да живимо боље, људи више нису
спремни да примају мало“, каже он.
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Уколико се не договоре представници синдиката и послодаваца, одлуку о минималцу онда
доноси држава, и то је до сада обично била пракса.

Дан грађевинара: "Наши неимари добри и способни, пројекти говоре"
ИЗВОР: ТАНЈУГ

Поводом 8. августа, Дана грађевинара Србије, председник Савеза самосталних синдиката
Србије, Љубисав Орбовић, свим неимарима Србије честитао је празник.
Пожелео им је успех на путу оживљавања грађевинарства, како је рекао, привредне гране од
виталног значаја за свеукупан друштвени и економски напредак.
"Сећајући се вредних градитеља и њихових дела - грађевина, мостова, здања огромне и
непроцењиве вредности, морамо имати у виду и њихов тежак и одговоран посао, често уз
отежане услове рада, несигурност и недовољну безбедност", навео је Орбовић, саопштио је
ШШ.
Он каже да је то и подстицај СССС у борби за побољшање положаја грађевинара, искорењавање
„рада на црно“, стварање услова у којима ће грађевинарство бити покретачка снага привредног
развоја, а капиталне инвестиције усмерене и на повећање зарада, сигурне и безбедне услове
рада.

СССС: Побољшаћемо положај грађевинара
Председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) данас је грађевинарима честитао
празник, уз поруку да ће синдикат допринети борби за побољшање положаја те гране,
искорењавању рада „на црно“ и стварању услова у којима ће грађевинарство бити покретачка
снага привредног развоја.
Сећајући се вредних градитеља и њихових дела – грађевина, мостова, здања огромне и
непроцењиве вредности, морамо имати у виду и њихов тежак и одговоран посао, често уз
отежане услове рада, несигурност и недовољну безбедност“, навео је Орбовић у честитки.
Он је поручио и да ће се синдикат залагати да капиталне инвестиције буду усмерене и на
повећање зарада, као и сигурне и безбедне услове рада.

Мали: Србија међу три земље Европе са растом од 4,5 одсто
Србија се налази међу три земље у Европи са стопом привредног раста од 4,5 одсто у првих
шест месеци 2018. године, то је највећа стопа раста у последњих десет година, изјавио је
министар финансија Синиша Мали на ТВ Пинк.
Како је рекао, раст грађевинске индустрије повећан је за 25 одсто у односу на исти период
прошле године и истакао да су томе допринеле обимне инвестиције, градња аутопутева и
станова и реконструисање пруга.
Прерађивачка индустрија бележи раст, као и пољопривреда, Туризам има раст од 12,9 одсто,
док је извоз у ИТ индустрији достигао раст од 30 одсто, изјавио је Мали.
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Према његовим речима, истварен је суфицит од 49,1 милијарди динара и поред тога што је
отплаћено око 3,1 милијарду евра заједно са пратећим камтама.
Мали је подсетио да је циљ стратегије за смањење незапослености био да што више људи нађе
посао, макар и са нижим примањима и доддао да се ради на томе да се обезбеде услови за веће
плате.
Он је рекао да ће се висина повећања плата и пензија знати у септембру након доласка
делегације Међународног монетарног фонда.
Мали је најавио и смањење неких пореза и усвајање закона о накнадама.

Влада о платама запослених у државној управи у септембру
Новом Уредбом о коефицијентима,која би требало прецизно да дефинише колико ће износити
плате запослених у државној управи, биће усвојена до краја септембра, а према предлогу за
обрачун коефицијената у јавном сектору предвиђа се да распон између најмање и највеће плате
буде 1:12.
Уредба о коефицијентима, која би требало прецизно да дефинише колико ће износити плате
запослених у државној управи, биће усвојена до краја септембра. Овај рок постављен је у
програму који је Влада Србије потписала с Међународним монетарним фондом.
Према аранжману, који се стручно зове Инструмент координације политике (ПЦИ),
дефинисано је да од 1. јануара коначно почне да се примењује Закон о систему зарада у јавном
сектору.
Овај пропис усвојен је још почетком 2016. године, али је његова примена до сада одложена два
пута, јер у међувремену нису били усвојени сви подзаконски акти.
У Министарству државне управе и локалне самоуправе потврдили су за „Политику” да ће
предлог уредбе бити готов до краја септембра.
Медији су већ објавили предлог радне верзије о коефицијентима, према којој ће плате лекара
специјалиста бити веће за 15 одсто, а медицинске сестре имаће за 12 одсто веће зараде.
То не значи да ће наставнику или лекару плате бити увећане тог момента, већ значи да ће бити
у систему у којем ће повећање, када се за то стекну услови, бити могуће, реално и правично.
Релативна промена односа у коефицијентима схваћена је и као раст или смањење плата, што
није тачно. Повећање плата зависи искључиво од стања у буџету, те ће, сходно томе, плате и
даље бити онолике колико пара има у буџету, објашњавају у Министарству државне управе и
локалне самоуправе.
Плате у јавном сектору тренутно се формирају према чак 23 различите основице, више од 500
коефицијената и више од 200 додатака на основну плату, пише лист.
Према Предлогу обрачуна коефицијената председник Републике би уместо досадашњих
125.000 имао плату од 275.000 до 300.000 динара, као и предесдник Владе и председник
Уставног суда Србије.
Министрима би платила скочила са 85.000 динара на 250.000 до 275.000 динара, колико би
имали и посланици.
Наставник у високо-школском образовању имао би до 100.000 динара, у средњем образовању
до 55.000 динара, као и васпитач у предшколској установи, док би учеитељ имао до 50.000
динара.
Предлаже се да доктор специјалиста има плату до 110.000 динара, докрор медицине до 88.000,
медицинска сестра до 47.500, а техничко особље, које је до сада имало од 25.000 до 40.000, по
новим коефицијентима би добило плату до 38.000 динара.
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РТВ НОВИ ПАЗАР

Обележен Дан грађевинара
Грађевинари у Србији обележили су свој дан у знак сећања на штрајк у којем су се 1940. године
на улицама борили за своја права, тражећи боље услове рада и скраћење радног времена.
Састанак Савеза синдиката по први пут одржан је у Новом Пазару.
Грађевинари траже веће плате и бољу безбедност на послу. У последњих годину дана смањио се
број повреда на раду, а ове године било је три смртне повреде у грађевинарству.
“Узрок одласка грађевинских радника у иностранство није недостатак грађевинских школа, већ
ниске зараде”, рекао је Саша Торлаковић, председник синдиката радника грађевинарства и
индустрије грађевинског материјала Србије.
Нови Пазар је други град у Србији по броју издатих грађевинских дозвола после Београда.
„Према статистичким подацима има око 114.000 грађевинских радника, међутим, то није
реалан број јер се на основу анкета одређује запосленост“, рекао је Торлаковић.
Н. Х.

Пензије веће од 1. јануара?
Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА
Када ће најстарији у Србији коначно добити дуго најављивано повећање. Требало би да се
пређе на усклађивање пензионих чекова два пута годишње
РАСТ БДП у другом тромесечју био 4,4 одсто уместо прогнозираних 3,6, што је како је истакла
премијерка Ана Брнабић добар знак, јер ће српским пензионерима без проблема ускоро
примања моћи да се повећају. С друге стране, најстарији окупљени око Удружења синдиката
пензионера су и даље сумњичави и сматрају да ту нема никаквог повећања, већ да им се "мора
вратити оно што им се у последње готово четири године отима".
Професор др Милојко Арсић са Економског факултета у Београду каже за "Новости" да су још
пре годину дана истраживачи окупљени око публикације "Квартални монитор" прогнозирали
су да ће раст БДП у овој години износити око четири одсто, а сличне прогнозе је у то време
објавио и Фискални савет, из чега следи да остварени раст у овој години није изненађујући.
- Међутим, важно је имати у виду да је на релативно висок раст у овој години значајно утицао
једнократни опоравак делатности као што су пољопривреда, грађевинарство, електропривреда,
као и да би без тога он био 3,2 процената - каже професор.
- Сада је приличано сигурно да ће раст у овој години бити већи од 3,5 одсто колико је
планирала Влада, и да ће достићи вероватно нешто више од четири. Ако би инфлација била у
складу са званичном пројекцијом, бржи раст БДП од званично планираног донеће додатне 34
милијарде динара, од чега држава добија око 12 милијарди, док ће предузећима,
предузетницима и пољопривредницима припасти по овом основу 22 милијарде динара.
Држава би могла да оствари додатне приходе по основи сузбијања сиве кеономије, али и
уштеде по основи трошкова камата, гаранција и слично. Тако би уз непромењену политику
могла да оствари суфицит од око 0,5 процената БДП, што износи 25 милијарде динара. С
обзиром на то да би за за нас примереније био дефицит од око минус 0,5 одсто БДП, следи да
фискални простор у овој години износи 45 до 50 милијарди динара.
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Професор Арсић се пита како ће држава искористити овај простор. Да ли ће додатно повећати
плате и пензије или повећати јавне инвестије, улагања у здравство, образовање, иновације или
смањити порезе. Које комбинације повећања расхода и смањења пореза ће бити одабрана,
зависи од тога колико држава води рачуна о краткорочним, а колико о дугорочаним
резулатима.
- Ако се изразито даје предност краткорочнм резулатима, тада ће се више повећати пензије и
плате, што ће довести до раста стандарда у овој години, али ће шансе за раст у наредним
годинама бити мале - истиче наш саговорник. - Ако се даје предност томе да се из године у
годину остварују високе стопе раста привреде држава ће више повећати јавне инвестиције,
улагања у образовање, иновације, здравство, смањити порезе и одустати од узимања дивиденди
јавих предузећа. У овом случају стандард ће у овој години умерено расти, али се стварају добри
услови да он континуирано иде навише из године у годину.
За професора Арсића до укидања закона о смањењу пензија би могло да дође до краја ове
године, а то би повећало расходе за неколико милијарди динара у овој, док би у наредној, по
овом основу, такође били повећани за око 25 милијарди динара. Иначе само укидање закона
значи да се поново успоставе односи између различитих пензија који су постојали пре њиховог
смањења, а који одговарају уплаћеним доприносима.
- Билансно би било одрживо да се свим пензионерима, осим укидања закона додатно повећају
пензује за два до три процената или да се онима који имају мале чекове додели једнократна
социјална помоћ од неколико хиљада динара - каже он.
По његовом мишљењу, испуњени су сви услови да се од наредне године пређе на једногодишње
усклађивање пензија по неком унапред одређеном правилу. Србија већ неколико година има
ниску инфалацију, и таква се очекује и у наредним годинама, па су стога нестали разлози да се
пензије усклађују два пута годишње. Правило за повећање чекова би требало законом
дефинисати, како би се спречиле неодговорне одлуке и политичке манипулације, које су иначе
врло изражене претходних неколико година.
И за предсеника Александра Вучића нема дилеме око повећања пензија и да ће оно стићи до
краја године. И он је недавно подсетио да је раст економске активности у првих шест месеци
достигао 4,5 одсто, што је више од прогнозе и ММФ-а и Светске банке, које су ишле за проценат
ниже.
Момо Чолаковић из ПУПС-а каже за "Новости" да све што се може чути ових дана око
повећања чекова је у складу са оним што су премијерка Ана Брнабић и председник Вучић већ
најавили. У новембру би Скупштина Србије требало да изгласа укидање Закона о привременом
смањењу пензија, што је позитивна ствар за кориснике.
- Сматрам да је добро и да буде одређених повећања - каже наш саговорник. - У наредним
годинама требало би прећи на усклађивање два пута годишње, а могло би и једном, али то
захтева промену Закона о пензијско инвалидском осигурању. Мислим да ни то није лоша идеја.
Чолаковић наводи да држава мора да води бригу о најсиромашнијим који не могу од својих
примања да живе, а таквих је 1,2 милиона у Србији, али ипак треба видети да ли је можда боље
да то иде кроз социјалну помоћ, како се не би нарушио систем ПИО.
ШВАЈЦАРСКА ФОРМУЛА
За усклађивање пензија, по мишљењу професора Арсића, код нас би била погодна швајцарска
формула. Према њој се чекови усклађују тако да расту брже од инфлације, али нешто спорије
од раста зарада. Према овој формули, ако би номиналне плате у овој години расле шест одсто,
док би инфлација износиле три, тада би се пензије у наредној године повећале за 4,5
процената.
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Принудна наплата реже и пензије
К. М.
Дуговања за комуналне услуге најчешћи разлог за смањење примања пензионера по основу
извршитељских закључака. Више од 17.000 старијих од 65 година прима умањене чекове због
неплаћања струје или због улоге жиранта за кредит своје деце
ПЕНЗИОНЕРКИ из Новог Сада са пензионог чека скинуто је 19.000 динара због нагомилане
камате по основу дуга од 26 динара за комуналне услуге.
Неплаћени рачуни за "Инфостан" још из 2015. године претходне године дошли су на наплату
једном београдском пензионеру, па је уместо 21.000 динара примио свега 7.000 динара
пензије. Иако пензионери важе за најредовније платише, данас више од 17.000 пензионера
прима умањене пензије по основу извршитељских закључака на основу дуговања за струја и
комуналије, али и заостале алиментације, улоге жиранта за кредит деце или пријатеља.
Статистика Коморе извршитеља говори да чак око 99 одсто пензионера у Србији одмах по
примању месечних прихода издваја за измиривање својих обавеза и месечних рачуна за
комуналије. Тек један одсто пензионера у Србији или њих око 17.000 има заостала дуговања
према различитим повериоцима, који ангажују привате извршитеље за наплату дуговања
према њима. Најчешћа дуговања због којих се терете месечна примања пензионера су дуговања
према јавним комуналним предузећима, неплаћени рачуни за телефон и нагомилана дуговања
према електродистрибуцији.
Законска регулативе регулисала је и ово подручје, па пензионери које не измирују своја
дуговања од ангажованих извршитеља најпре лично добијају решење о извршењу дуговања
или се дешава да се достава обави преко огласне табле суда. Тада пензионер, односно дужник
за наплату својих дуговања сазнаје тек када прими умањену пензију.
- Извршитељи могу да наложе заплену и до две трећине месечних примања пензионера, или у
случају ниских месечних примања до половине пензије, док је код дужника са минималном
пензијом дозвољена једна трећина пензије - објашњава јавни извршитељ са Новог Београда. Дужници некада тврде да су изненађени и да их нико није обавестио, али наравно да то тако не
функционише. Решење се најпре доставља лично, а ако то не буде могуће након два покушаја
на адресу пензионера, онда обавештење једноставно буде окачено у суду.
Износи због којих се комунална предузећа одлучују за ангажовање извршитеља могу бити и
свега неколико хиљада динара, па је одлука искључиво на повериоцу да ли ће тражити наплату
дуга од пензионера. Од увођења приватних јавних извршитеља, број оних којима се по основу
извршитељског захтева одбија од пензију драстично је повећан, наводе из Републичког фонда
за пензионо и инвалидско осигурање (ПИО).
Осим дуговања за комуналне делатности, ту су и неплаћене алиментације, дугови према
приватним повериоцима и слично. Само у 2015. години исплата дела пензија била је
обустављена код 20.313 пензионера, када се укупан остатак дуга кретао око 2,8 одсто укупних
средстава за месечну исплату пензија. Иако постоји тренд све веће наплате дуга по
изршитељским закључцима, на почетку 2018. године извршење се спроводило код 17.442
корисника пензија, од којих су чак једну петину чинили пензионери са минималним месечним
примањима.
И СТАРИЈИ АНГАЖУЈУ ИЗВРШИТЕЉЕ
Јавни извршитељи често се нађу и у служби самих пензионера. Овај случај посебно је чест код
потраживања која се односе на неплаћене доприносе за здравствено и социјално осигурање
или мањак плаћених доприноса. Наиме, послодавци тадашњим запосленима, а данас
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пензионерима нису уплаћивали доприносе, или су уплаћивали мање износе од договорених и
од месечних примања.

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТВРДИ: Отказ сам добила због гашења телевизора из
утичнице
Б. РАДИВОЈЕВИЋ

Биљана Цупаћ оптужује управу Завода за патологију говора: Неправедно сам отпуштена
У ЗАВОДУ за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију добија се отказ због
непрописног гашења ТВ - уместо даљинским, директним извлачењем утичнице из струје. Због
тога је медицинска сестра Биљана Цупаћ остала без посла у Стационару овог завода у
Липовици. Званично објашњење је - изазивање опасности по пацијенте и њихове пратиоце. А у
томе што о истим тим пацијентима, углавном деци, усред Липовичке шуме, ноћу најчешће
брине само једна медицинска сестра, нико, изгледа, не види опасност. И поред тога што међу
одраслима овде на лечењу има и оних који су понекад агресивни, као што је 1. јуна, око 22 сата
један пацијент није дозвољавао да се угаси ТВ, иако је тако наложено кућним редом, него је
викао, псовао, чак и отео мобилни телефон медицинској сестри. Др Љиљана Аврамовић, в. д.
директора Завода, тврди да се у овој установи - све ради по закону.
Присећајући се шта се догодило те вечери, Биљана Цупаћ, која је у овом Стационару радила 10
година и једно време била и главна сестра, каже да би отказ највероватније добила и да није
ишчупала кабл ТВ из утичнице, само би онда образложење било да није обезбедила кућни ред.
Петог дана од инцидента ова медицинска сестра обавештена је да је добила отказ, и да истог
дана врати службени мобилни телефон, кломпе и мантил.
- Још ми нису дали ни радну књижицу, нити отказ уговора о раду - прича Биљана. - Мој случај
не води ниједан од три правника Завода, него је в.д. директорке ангажовала приватног
адвоката. Ја јесам извукла кабл ТВ из утичнице, ало то сам учинила да спроведем кућни ред и
заштитим остале од пацијента који је те вечери био аресиван. Мој отказ заправо има позадину,
а то је чињеница да сам указивала на проблеме у организацији рада у Стационару.
У стационару у Липовици ноћу дежура само једна медицинска сестра,
Биљана каже да је највећи проблем што "ноћу нема лекара, антишок терапије, игала, завоја":
- Управа сматра да нам лекар ноћу није потребан, јер имамо уговор са Заводом за хитну
медицинску помоћ, а Липовица није тако близу да би хитна сваки час долазила. Ноћу је све на
једној медицинској сестри, и 20 до 30 пацијената.
Докторка Љиљана Аврамовић у среду није хтела да улази у детаље отказа медицинској сестри:
- Као директор установе дужна сам да спроводим закон, а сестру Цупаћ питајте које је правне
механизме досад искористила и зашто "правду" покушава да тражи кроз медије - рекла нам је
др Аврамовић.
Живорад Мркић, председник Новог синдиката здравства, управо директорку Аврамовић криви
за све пропусте у организацији рада у Стационару у Липовици, и каже да ће овај синдикат
искористити све правне могућности да заштити отпуштену медицинску сестру Биљану.
- Болница без лекара, иако звучи невероватно, то је у Липовици у ноћној смени "редовно
стање". Деца која се ту лече поред говорног, често имају и психофизиолошке поремећаје, а
медицинска сестра је ноћу једини медицински радник у Стационару.

10

Иако "не жели да води случај преко новина", директорка Завода нам је, ипак, рекла да су
дежурства укинута 2004. године, и да она као директор рехабилитационе установе, што је и
Стационар у Липовици, нема право на дежурног лекара на списку запослених.
РЕШЕЊЕ ПА НА СУД
БИЉАНА Цупаћ каже да чека решење о престанку радног односа и да ће одмах потом тужити
Завод и в. д. директора. И синдикалац Живорад Миркић најављује кривичну пријаву против
директорке Завода за патологију.

Највеће плате сеоским учитељима
И. МИЋЕВИЋ
До краја месеца биће завршен правилник о платним разредима који ће уредити систем
расподеле зарада у јавним службама. Шарчевић: Онај ко ради у најтежим условима и ко се
усавршава, може да очекује примања већа од осталих
ПРЕМА постојећим зарадама у просвети, увођење платних разреда донеће највероватније
наставницима распон плата од тренутних почетних 49.500 па и до 67.000 динара. Када се у то
урачуна најављено повећање основне зараде и до десет одсто, месечна примања просветара
могла би да буду у максималном износу и од 75.000 динара. Тај износ моћи ће да добију само
они са највишим педагошким звањима и са вишедеценијским радним стажом, а таквих је мало
у просветном систему. За већину, коверта ће бити дебља само за увећање које је најављено за
крај године.
Министар просвете Младен Шарчевић потврдио је за "Новости" да ће се расподела зарада
према новим платним разредима, на којима заједнички ради неколико министарстава,
обрачунавати према основици која треба да буде увећана пре краја године.
- Још не знамо тачан износ, да ли ће то бити десет одсти или један, два процента мање. То
зависи од стања буџета и повећање тек треба да буде одређено. Просвета је, свакако, један од
приоритета за повећање - каже Шарчевић за "Новости". - Рано је говорити и о свим детаљима
платних разреда, јер су преговори још у току. Свакако, они ће донети могућност да људи
напредују, а кроз виша звања и да добију бољу плату.
Министар објашњава да ће плате расти зависно од радног стажа, као и до сада, али и према
напредовању у звањима. Тренутно, наставници када напредују у служби могу да добију неко од
четири педагошка звања и са њима ће бити у већој платној групи од осталих колега. Биће у
истој групи као лекари.
- Очекујем да кроз напредовање у звањима плата постепено буде увећана за око 25 одсто
просветних радника - најављује министар Шарчевић. - Наставници ће бити у осмој платној
групи, али они са звањима биће разврстани у девету, боље плаћену групу. Ту ће бити и 502
наставника који раде у отежаним условима - учитељи који предају у комбинованим
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одељењима, углавном у сеоским школама, или раде са децом са сметњама у развоју. Нови
Закон о платним разредима никоме неће донети смањење зарада.
У Унији синдиката просветних радника потврђују да и они учествују у преговорима, а последњи
састанак са министрима просвете, финансија и државне управе био је крајем јула. Према
речима Јасне Јанковић, председнице Уније, очекују нови позив.
- Имамо неколико отворених питања. Рецимо, због чега су директори школа стављени у високи
11. платни разред. Ако тако остане, то ће направити велике разлике у платама и довешће до
тога да ће се директори грчевито борити за фунције и биће спремни на све, само да их не
изгубе. Забрињава и што се нигде не виде радници на минималцу, па не знамо шта њих може
да чека. За нас је спорно и што су наставници одвојени од лекара, па ће плата доктора
почетника бити једнака заради професора са највишим звањем и најдужим могућим стажом.
Јасна Јанковић каже да, према њиховој рачуници распон плата, према садашњој основици
треба да буде од 49.500 до око 67.000 динара, али се не зна на који начин ће се она повећавати.
Око 16 одсто увећања моћи ће да се стекне на основу радног стажа, али синдикат има дилему по
којим правилима ће бити додатно увећање, јер како тврди, само 500 људи у Србији има неко од
педагошких звања која предвиђају повећање.
Правилник о платним разредима у јавним службама, који ће се односити на просвету,
здравство, културу, науку и још неколико мањих сектора биће завршен до 1. септембра,
потврђено је "Новостима" у Министарству државне управе и локалне самоуправе. Његова
примена почеће када и примена Закона о платама у јавним службама, од Нове године.
- Постојећи коефицијенти у тренутном систему нису упоредиви међу секторима, што је један од
великих разлога због чега смо и започели реформу система плата - објашњавају у
Министарству државне управе и локалне самоуправе. - Радимо на увођењу јединственог
система коефицијената за цео јавни сектор (без јавних предузећа). Увођење таквог система
ради се у сарадњи са надлежним државним органима, али и у редовним консултацијама са
синдикатима. Он ће довести до транспарентнијег, правичног и упоредивог система зарада што
је важан сегмент у управљању како људских, тако и финансијских средстава.
БИЋЕ БОЉЕ И СЕКТОРУ БЕЗБЕДНОСТИ
УВОЂЕЊЕ платних разреда у јавној администрацији је реално очекивати од Нове године.
Ресори су завршили у целости свој део посла, у току су разговори са синдикатима, а онда до
краја године би требало да прођу скупштинску процедуру - рекла је за "Новости" Ана Брнабић,
председница Владе Србије.
Не треба, како је истакла, очекивати само повећање зарада, већ ће свако знати колико ће да
заради, а уводе се и награде за квалитетан и вредан рад, "што је посебно важно за просвету".
Премијерка је рекла да ће повећање плата уследити после сагледавања фискалних ефеката и да
ће се односити на просвету, здравство и сектор безбедности, истичући да су плате мале
нарочито у Војсци Србије. (В. М.)
УСЛОВИ РЕАЛНИ И ПРАВИЧНИ
У МИНИСТАРСТВУ државне управе и локалне самоуправе објашњавају да повећање плата
зависи искључиво од стања у буџету, те сходно томе плате ће и даље бити онолике колико пара
има у буџету.
- Од Нове године сва радна места биће уведена у нови систем, али то не значи да ће наставнику
или лекару тог момента бити увећане плате, већ значи да ће бити у систему који ће учинити да
повећање, када се за то стекну услови, буде реално и правично - поручују из овог министарства.
12

Шта нам доноси дуално образовање?
В. Н.

Компаније ће добити кадар који одговара специфичним захтевима посла, ученици ће имати
могућност да се запосле после завршене школе, а наставници ће унапредити своја практична
знања
„ДОК уче теорију, ђаци у компанијама у пракси пролазе и потврђују све оно што су прочитали у
уџбеницима“. Да ли је то поједностављено дуално образовање, једна од главних тема у нашим
медијима у протеклом периоду?
Тема јесте „горућа“ јер, са једне стране, привредници већ дуго не крију да млади по завршетку
стручних школа немају знање које је функционално, док са друге стране млади често говоре да
им послодавци траже радно искуство које по завршетку школовања они нису добили. Чини се
да дуално образовање представља излаз из овог зачараног круга и „мири“ једне и друге. Јер, и
једни и други се слажу да је неопходно да ђаци уче на лицу места, у компанијама које раде по
најбољим светским стандардима. Рекло би се, стога, да је дуални модел образовања у интересу
свих, и система образовања и привреде, али што је најважније – младих људи, односно свих
оних који одмах по завршетку стручних школа желе да почну да ред.
Шта на то кажу они који су „на лицу места“? Наташа Зечевић, директорка Техничке школе „23.
мај“ у Панчеву где је отворен нови образовни профил „Техничар за прераду нафте и гаса“ и где
концепт дуалног образовања већ „живи“, каже да постоје бројне предности овог модела који је
у панчевачкој школи направљен у сарадњи са инжењерима НИС-а. „Компаније ће добити
кадар који одговара специфичним захтевима посла, ученици ће имати могућност да се запосле
после завршене школе, а наставници ће унапредити своја практична знања и радиће са децом
која су мотивисана да уче“, објашњава она, додајући да су Новим Законом о дуалном
образовању, школе и компаније обавезане да ближе и боље сарађују.
„Основни задатак средњег стручног образовања је да оспособи ученике за рад. То је могуће
само уз помоћ компанија које треба јасно да поставе стандарде квалификација. На основу тога,
школе и наставници тачно знају шта су исходи образовања и шта један техничар треба да зна,
уме и може“, закључује Зечевић.
Ово није једини пример на којем НИС ради на образовању младих. Ова компанија у сарадњи са
Рударско-Геолошким факултетом из Београда и Техничким факултетом „Михајло Пупин“ у
Новом Саду акредитовала је неколико смерова за потребе бизниса у нафтној индустрији, док је
у Техничкој школи у Зрењанину отворено одељење трогодишњег образовног смера „Руковалац
постројења у производњи нафте и гаса.
И Никола Ћурчин, директор Електротехничке школе „Никола Тесла” из Панчева у потпуности
је сагласан да компаније и образовни систем требају да сарађују. „Суштина средњег стручног
образовања је у примени теоријских знања кроз вежбе и практичну наставу. Компаније су те
које ће кроз своја планирања људских ресурса моћи да користе систем средњег стручног
образовања у складу са својим потребама и интересовањима ученика“, наводи Ћурчин. Према
његовим речима, сарадња коју је ова школа остварила са НИС-ом у виду практичне наставе,
допринела је квалитету образовања, јер је рад у савременим условима подстрек и за наставнике
и за ученике, што је допринело повећању броја заинтересованих ученика за стручне смерове.
„Ове године после више од деценије, уписали смо чак седам одељења, што је преко 200
ученика“ истиче Ћурчин.
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Синдикати: Цена за ПКБ биће четири пута нижа од реалне
Аутор текста:Бета
Тендер за продају имовине Пољопривредног комбината Београд требало би да буде објављен
наредних дана, а синдикат тог предузећа упозорава да ће почетна цена бити најмање четири
пута нижа од реалне.
"Још немамо званичне информације о томе колика ће бити почетна цена, али према
досадашњим сазнањима износиће нешто више од 104 милиона евра, што је за нас равно
распродаји", изјавио је председник Самосталног синдиката ПКБ-а Милисав Ђорђевић.
Он каже да у ту цену није урачунат сточни фонд, чија ће се вредност процењивати када се
изабере најбољи купац који ће стадо додатно платити.
Према процени рађеној крајем децембра 2017. године, вредност сточног фонда ПКБ-а је била
17,3 милиона евра.
Вредност непокретне имовине ПКБ-а према процени која је обављена ових дана је 208,4
милиона евра, али ће на тендеру почетна цена имовине бити 50 одсто њене процењене
вредности.
"Питали смо Министарство привреде зашто је понуђена цена на овом тендеру за 50 милиона
евра нижа него 2015. године када је била око 154 милиона евра и када цена земљишта расте, а
одговорили су нам да ће они објаснити разлоге за такву цену", рекао је Ђорђевић.
На продају ће бити понуђена имовина ПКБ-а - пољопривредно земљиште, грађевински објекти
који се користе у пословне сврхе, опрема, залиха резервних делова, стада и удела ПКБ у
зависним друштвима.
Заинтересованим купцима биче понуђен капитал у власништву Републике Србије и
Акционарског фонда у зависним друштвима Еко-лаб и ПКБ Агроекономик.
По подацима Самосталног синдиката ПКБ-а, имовину предузећа чини око 17.000 хектара
пољопривредног земљишта, око 70 километара каналске мреже за наводњавање, око 17.000
грла стоке, и друга непокретна имовина и механизација.
ПКБ има око 1.700 радника којима су, како твде у синдикату, обећане отпремнине од 450 евра
по години стажа.
ПКБ је недавно огласио продају непокретности и грађевинског земљишта у Ковилову укупне
површине 3,6 хектара по почетној минималној цени од 1,5 милиона евра.
На продају су понуђене и две парцеле градског грађевинског земљишта у Борчи од 1,8 хектара
и 1,2 хектара, по почетној минималној цени од 939.113 евра, односно 284.000 евра.
Министарство привреде је прошле године објавило јавни позив за прикупљање писама
инвеститора заинтересованих за учешће у поступку приватизацију ПКБ-а и четири зависна
предузећа - Пољопривредна авијација ПКБ, ЕКО - ЛАБ, ПКБ Агроекономик и Ветеринарска
станица ПКБ.
За ПКБ тада су били заинтересовани Индустрија меса "Матијевић" и МК Комерц, као и Ал
Дахра из УАЕ, док имена компанија из Велике Британије, Сингапура и Кине нису саопштена,
али није било обавезујућих понуда.
У синдикату су рекли да су последњих месеци ПКБ обилазили представници арапских и
кинеских фирми.
Ђилас: Почетна цена само око 100 милиона евра
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Почетна цена за продају Пољопривредне корпорације Београд (ПКБ) износиће само 12,35
милијарди динара, односно око 100 милиона евра, што је дупло мање од цене по којој је то
предузеће нуђено на продају 2013. године, изјавио је шеф одборничке групе "Савез за Србију" у
Скупштини Београда Драган Ђилас.
Он је у саопштењу навео да ће купац ПКБ-а за ту цену добити 17.000 хектара земљишта на
ободу Београда, целокупну механизацију, канале за наводњавање, фарме, зграде, институт…
"Сточни фонд ПКБ-а процењен је на додатних 17 милиона евра, а купац мора само наредне три
године да настави све привредне активности које ПКБ данас обавља", упозорио је Ђилас и
додао да је реално очекивати да ће купац после тога угасити сточни фонд и производњу млека
и посветити се искључиво земљорадњи.
Подсетио је да је Град Београд 2013. године, када је он био градоначелник, одбио покушај
републичке власти да прода ПКБ, због стратешке одлуке да се ПКБ развија.
"Тада је процењена вредност била око 200 милиона евра, а као градоначелник сам сматрао да
је та цена била бар дупло мања од реалне, што је био и став тадашње градске управе", истакао је
Ђилас.
Оценио је да цена по којој ће ПКБ сада бити понуђен на продају показује "колики је ниво
пљачке грађана Београда и Србије под влашћу Српске напредне странке" и да је "после
Аеродрома 'Никола Тесла' и 'Галенике' на ред дошао и ПКБ.

Тајна о тајни - ко је "сакрио" детаље уговора о Железари?
Аутор текста:Јована Штетин
Да ли је тачно да "Влада Србије никада није тражила" да уговор о управљању смедеревском
железаром са ХПК Инжињерингом буде тајна, како је то изјавила премијерка Ана Брнабић?
Она се иначе, позвала на захтев Комисије за заштиту конкуренције у којој, међутим, за Н1 кажу
да они нису ниједну уговорну страну спречавали да објави детаље уговора.
"Та Влада никада није тражила да тај уговор тајан, то је био захтев Комисије за заштиту
конкуренције, која је назависна", рекла је председница Владе Србије.
Да ли је заиста било тако? Није, подсећају у организацији Транспарентност Србија. Те 2015.
године Комисија за заштиту конкуренције јесте заштитила податке, али управо на захтев,
између осталог, тадашњег министра у Влади.
"Та изјава једноставно није тачна, зато што комисија није ништа захтевала, већ су се Петер
Камараш и представник Владе Републике Србије, бивши министар Сертић, обратили комисији
захтевом да подаци буду поглашени тајним", казао је Немања Ненадић из Траспарентности
Србија.
У комисији за Н1 кажу да су они поступали у складу са чланом 45 Закона о заштити
конкуренције - то заправо значи да се ова институција не бави судбином осетљивих
информација мимо поступка који сама води.
То даље значи да не постоји никаква забрана да уговорне стране саопште податке које желе,
под условом да желе.
Није проблем да председница Владе то не зна, каже консултант за страна улагања Махмут
Бушатлија, али онда не би требало да "тајну" пребацује на терен комисије.
"Било би поштеније да каже - ја у томе нисам учествовала, питајте неког ко је учествовао - него
да прича нешто што јој је вероватно речено да каже, а ни не разуме добро то", каже Бушатлија.
Једна од тајни из уговора била је и цифра од 340.000 евра месечно без бонуса - колико су Петер
Камараш и менаџмент коштали Србију.
"Код нас је сваки комерцијални уговор тајна. Све док ми будемо тајили од грађана који то
плаћају, све оно како се располаже њиховим капиталом - ми ћемо имати проблема", додаје
Бушатлија.
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А Немања Ненадић каже: "Добили смо још једну потврду да не треба улазити у тајне уговоре и
да не треба улазити у аранжмане који предвиђају и који измештају одлуку о томе ко је у праву
ван наше земље".
Управо таква одлуку донео је Лондонски суд за међународну арбитражу - Железара у
Смедереву мора да плати 12,4 милиона евра због незаконито раскинутог уговора 2016. године,
непосредно пре продаје кинеском Хестилу.
Интересантно је да је јавност прво сазнала за ову одлуку, па тек онда детаље из уговора, који је
потписан пре три године и који је исто толико био строго чувана тајна.

РАДИКАЛИЗОВАЛИ ШТРАЈК ГЛАЂУ Борац тврди да је у знак
протеста ексером ПРОБИО ШАКУ
П. Вујанац

Борци штрајкачи глађу у Ваљеву радикализовали су протест, а председник њиховог Удружења
Љубомир Брадић показао је новинарима шаку коју тврди да је пробио ексером кроз две дрвене
плоче!
Девет ваљевских резервиста од недеље штрајкује глађу, а пошто представници Министарства
рада, запошљавања, социјалне политике и борачких питања, који су их посетили јуче нису
испунили прва три њихова захтева, Брадић је одлучио, како тврди, да се самоповреди.
- Да ли су сада задовољни председник Србије и градоначелник Ваљева, који су мислили да ово
нећу урадити? Србија треба да се стиди у каквим условима њени борци, породице погинулих
бораца и ратни војни инвалиди живе. Зар је могуће да држава не може, како нам је било
обећано, да укључи два бедна бројила за двојицу бораца који су социјални случајеви и четири
године живе без струје – рекао је председник Удружења бораца ратова од 1990. године и
поручио да ће резервисти наставити радикални штрајк до испуњења свих захтева, укључујући и
оставке ресорног министра Зорана Ђорђевића и државног секретара Министарства Негована
Станковића.
Борци штрајкују глађу у Ваљеву
Борцима је, наиме, прво обећано да ће њихова три хитна захтева – укључење струје двојици
бораца, сређивање спомен-обележја погинулим ратницима у центру Ваљева и ревизија решења
о одузимању радне способности за једног борца, бити решени до јуче у поподне, али се то није
догодило.
- Посебно нека је срамота градоначелника Ваљева Слободана Гвозденовића, јер је његова
одговорност да наложи да спомен обележје, које две године није одржавано и постало је ругло,
среди. Ни то нам није испунио, заборавивши да су га управо ови људи довели на власт. Сада
ћемо све борце дигнути за његову смену – поручио је Брадић.
Штрајкачи глађу траже и исплату ратних дневница уз образовање радне групе која ће се тим
питањем бавити, лечење тешко оболелих ратних војних инвалида на Војномедицинској
академији без упута, као и лечење у ваљевском Дому здравља бораца који немају здравствену
књижицу.
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Како до права родитеља на одсуство с посла ради посебне неге детета?
Од 1. јула почела је примена Закона о финансијској подршци са децом, према којем министар
надлежан за социјална питања прописује ближе услове одсуства с рада или рада с половином
пуног радног времена родитеља, односно усвојитеља, хранитеља или старатеља детета млађег
од пет година коме је потребна посебна нега.
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања донео је Правилник о ближим
условима, поступку и начину остваривања права на одсуство с рада или рада с половином
радног времена ради посебне неге детета. Према овом акту, о степену сметњи у психофизичком
развоју и инвалидитету детета мишљење даје надлежна комисија Фонда ПИО, а трошкови
њеног рада финансирају се из буyета Србије. До сада је овај посао обављала комисија у Дому
здравља, а разлог за поверавање овог посла комисији Фонда ПИО, кажу законодавци, јесте у
чињеници да ће овом променом „независни стручњаци одобравати дуже одсуство искључиво
породиљама којима је то неопходно“ и тако спречити злоупотребе и бројне економскофинансијске проблеме који из тога произилазе.
Паво на одсуство с рада ради посебне неге детета има родитељ, односно усвојитељ, хранитељ
или старатељ, уколико је оно млађе од пет година и коме је неопходна посебна нега због
сметњи у развоју и инвалидитета, осим за случајеве предвиђене прописима о здравственом
осигурању. Они имају право да, по истеку породиљског одсуства и одсуства ради неге детета,
одсуствују с рада или раде с половином радног времена ради посебне неге детета.
Деца са сметњама у развоју и инвалидитету јесу она која имају озбиљне или комплетне
тешкоће у једном или више посматраних развојних домена, као и деца с теже нарушеним
здравственим стањем и оштећењем телесних структура.
Право на одсуство с рада или рада с половином радног времена и право на накнаду зараде
утврђује се на основу поднетог захтева за вештачење здравственог стања детета. Захтев за
остваривање права, с медицинском документацијом, подноси се општинској, односно градској
служби дечје заштите према месту пребивалишта, а може се поднети 45 дана пре истека
одуства с рада ради неге детета.
Општинска, односно градска служба дечје заштите позива родитеља, односно подносиоца
захтева да дође на вештачење са дететом у надлежну установу која мора бити наведена у
позиву, а то мора бити одређена филијала Фонда ПИО.
Првостепена комисија обавља вештачење здравственог стања детета на основу непосредног
прегледа детета, медицинске документације и других доказа. Изузетно, наводи се на сајту
Фонда ПИО, првостепена комисија може дати позитивно мишљење за признавање права и без
непосредног прегледа детета односно само на основу разматрања медицинске документације
из које се неспорно може утврдити здравствено стање детета.
По завршеном вештачењу Првостепена комисија даје мишљење које доставља општинској
односно градској служби дечје заштите, која је у обавези да га достави подносиоцу захтева и
његовом послодавцу или само подносиоцу захтева у случају права на остале накнаде по основу
посебне неге детета.
Мишљење другостепене комисије коначно
Уколико је родитељ, старатељ, хранитељ или усвојеник незадовољан одлуком Првостепене
комисије о праву на одсуство ради неге детета има право да у року од осам дана уложи
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приговор другостепеној комисији. По пријему приговора другостепена комисија преиспитује
мишљење Првостепене, поново разматра медицинску документацију и може поново позвати
подносиоца захтева да са дететом дође на поновни преглед. Она у року од 15 дана од дана
пријема приговоре даје своје мишљење које је онда коначно.
Послодавац на основу мишљења Првостепене комисије доноси решење о праву на одсуство с
рада или рада с половином радног времена ради посебне неге детета и доставља га општинској
или градској служби дечје заштите и подносиоцу захтева . Уколико подносилац захтева није
задовољан мишљењем Првостепене комисије, има право да уложи приговор о којем одлучује
Другостепена комисија Републичког фонда ПИО.
Првостепена комисија Републичког фонда ПИО за вештачење има четири члана, од којих је
један лекар вештак специјалиста Фонда ПИО, један лекар специјалиста педијатар из развојог
саветовалишта или службе за здравствену заштите деце, један здравствени сарадник и један
представник надлежног органа јединице локалне самоуправе задужен за послове дечије
заштите. Рад Првостепене комисије организује се у јединицама локалне самоуправе у којима
филијале Републичког фонда ПИО имају седиште. Рад Првостепене комисије се организује ван
радног времена, најмање једном у 15 дана, а по потреби и чешће у зависности од броја поднетих
захтева.
Другостепена комисија такође има четири члана, али се налази у просторијама Дирекције
Републичког фонда ПИО у Београду. Чине је лекар вештак специјалиста РФ ПИО, специјалиста
педијатар, здравствени сарадник и представник Министарства за рад, запошљавање, борачку и
социјалну политику.Љ. Малешевић
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