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Неисплаћивање зарада кривично дело 

Има наговештаја да ће Влада прихватити предлог синдиката да се неисплаћивање 
зарада третира као кривично дело, рекао председник Савеза самосталних 
синдиката Србије Љубисав Орбовић. 

Председник савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић рекао је да има 
наговештаја да ће Влада Србије усвојити инцијативу синдиката да се неисплаћивање зарада 
радницима третира као кривично дело. 

"Иницијативу је прихватио Социјално економски савет, али, нажалост, даљи ток одредиће 
Влада која у претходном мандату није ништа урадила. Сада имамо наговештаја да ће то бити 
прихваћено и да ће то ући у законску регулативу", рекао је Орбовић гостујући у Дневнику РТС-
а. 

На замерку новинара да Савет не функционише, Орбовић је рекао да Савет није 
профункционисао пошто је премијер презаузет.  

"Сада је премијер стални члан Савета и то је један квалитет. Проблем је што је премијер 
презаузет и немамо састанке. Морамо наћи решење да то профункционише, да то не буде 
строго везано на његово присуство" изјавио је Орбовић. 

Говорећи о изменама Закона о раду, Орбовић је рекао да је за сада све још на нивоу разговора 
са послодавцима, и да су за синдикат неприхватљива многа решења. 

"Да се Закон поштује у свим срединама, у целој Србији, ми не бисмо имали оваквих проблема. 
Не би било привилегованих послодаваца који закон не поштују" казао је Орбовић. 

Према његовим речима само је питање момента када ће експлодирати иницијална каписла која 
ће покренути лавину незадовљства радника и истакао да су најугроженији радници запослени 
у малим предузећима и објектима, који немају синдикате. 
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Орбовић посетио рударе у борској Јами 
БОР – Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић 

посетио је данас рударе у борској Јами и сишао на 720 метара испод земље, до 

рудног тела „Т“, где се упознао са условима рада дубоко под земљом. 

 

„Ових дана говори се о закону о раду, говори се да радници имају велика права, да у Србији 

треба ускратити права радницима. Овим желимо да изазовемо послодавце и представнике 

Владе да, кад буду одлучивали о том закону, дођу прво овде, па да виде да ли су права 

запослених у јамској експлоатацији велика и да ли им треба ускратити та права“, рекао је 

Орбовић. 

Он је казао да је, када се доносио закон о пензијском и инвалидском осигурању, синдикат 

покретао питање бенефицираног стажа. 

„Када је тај закон доношен, покретали смо питање да се рударима са 40 година стажа са 

бенефицијама, независно од година живота, омогући да могу да оду у заслужену пензију. Када 

смо то предлагали, појавили су се и други синдикати и цифра је постала велика, тако да Влада 

то није прихватила, а са тиме се није сложио ни ММФ“, рекао је Орбовић новинарима у борској 

Јами. 

Председник Савеза самосталног синдиката Србије је напоменуо да око 1.700 јамских радника у 

Србији не може да оде у пензију, иако је са бенифицијом 12 месеци за 18 стекло тај услов. 

Љубиша Миљковић, главни пословођа Јаме и председник Самосталног синдиката Рудника 

бакра Бор (РББ), упознао је Орбовића са проблемима са којима се јамски радници сусрећу. 

Он је нагласио да је „циљ самосталног синдиката РББ да при Самосталном синдикату Србије и 

рудари добију грану која ће се искључиво бавити рударством“, са чиме се сложио и Орбовић. 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 
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http://www.pravda.rs/2013/01/14/orbovicveci-deo-predloga-zakona-o-radu-neprihvatljiv/ 

Орбовић:Већи део предлога Закона о раду 

неприхватљив 
БЕОГРАД – Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић 

изјавио је данас да је велики део предлога Закона о раду неприхватљив и 

наговестио да би Влада могла да прихвати иницијативу тог синдиката да се 

неисплаћивање зарада третира као кривично дело. 

Он је оценио да је само питање шта ће бити „каписла“ која ће покренути лавину незадовољства 

код људи, посебно код оне популације која је незапослена. 

Орбовић је подсетио да је синдикат поднео иницијативу да се неисплаћивање зарада третира 

као кривично дело и да је она прихваћена у Социјалноекономском савету. 

-Даљи ток ће морати да одради Влада Србије и има наговештаја да ће бити прихваћено, рекао је 

Орбовић гостујући на РТС-у. 

На констатацију да Социјалноекономски савет још није профункционисао, Орбовић је нагласио 

да је овај савет добио на значају тиме што је премијер његов члан, али и да је проблем што је 

премијер презаузет. 

-Имамо проблем што је премијер презаузет и састанци Социјалноекономског савета се не 

одржавају. Најављен је састанак са премијером како би се и овај проблем превазишао. 

Нагомилало се много проблема и савет мора да има редовна заседања, нагласио је Орбовић. 

Орбовић је истакао да се проблем са исплатама зарада лакше решава тамо где постоје 

синдикати, невезано да ли је у питању приватно или државно власништво. 

-Велике проблеме имамо где нема синдиката и ту радници немају коме да се жале. Чак постоји 

страх да дођу код нас да се жале, јер да би се покренуо поступак, запослени морају да потпишу 

тужбу, а синдикат све касније ради. То ствара кочницу код радника, истакао је Орбовић. 

Он је рекао да није довољно што шамо синдикати реагују на чињеницу да скоро сваки четврти 

радно способан човек без посла, а да скоро 100.000 људи раде а не примају плате и да се мора 

радити на стварању бољег амбијента за запошљавање и запослене. 

Говорећи о предлогу Закона о раду он је рекао да су поједини његови делови прихватљиви, али 

да је велики део ипак неприхватљив. 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 
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БЕТА 

http://www.naslovi.net/2013-01-14/beta/sindikati-galenike-protiv-trazenja-strateskog-partnera/4320853 

Синдикати Галенике против тражења 
стратешког партнера 
   

Бета  
 

БЕОГРАД, 14. јануара 2013. (Бета) - Самостални синдикат и Синдикат "Независност" у 
Галеници позвали су у понедељак Владу Србије да не тражи стратешког партнера за ту 
фармацеутску компанију, већ да је сама докапитализује. 
 
У отворерном писму премијеру и министрима у Влади Србије, ти синдикати оцењују да је 
докапитализација најбоље ресење јер оставља могућност да се стабилизује пословање, упосле 
капацитети и да се уз унутрашњу реорганизацију, која је у току, висеструко увећа вредност 
компаније. 
 
"Тек тада би требало размисљати о потреби проналазења озбиљног стратешког партнера, јер 
би и држава и Галеника а.д. тада имале далеко бољу стартну позицију", наводи се у писму 
премијеру Ивици Дачићу. 
 
У супротном, како се истиче, ако се распише тендер, купац ће на послетку добити средјену 
компанију, без дугова и оптерећења и наставити да убира високи профит. Годисњи промет 
Галенике, према синдикатима, би у нормалним околностима био од 80 до 100 милиона евра. 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/orbovic:neisplacivanje-zarada-krivicno-delo_363904.html 

Орбовић:Неисплаћивање зарада кривично 
дело 
Извор: Бета 

БЕОГРАД  

Председник савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић рекао је 
данас да има наговештаја да ће Влада Србије усвојити иницијативу синдиката да 
се неисплаћивање зарада радницима третира као кривично дело. 

"Иницијативу је прихватио Социјално економски савет, али нажалост даљи ток одредиће Влада 
која у претходном мандату није ништа урадила. Сада имамо наговештаја да ће то бити 
прихваћено и да це то ући у законску регулативу", рекао је Орбовић за РТС. 

http://www.naslovi.net/2013-01-14/beta/sindikati-galenike-protiv-trazenja-strateskog-partnera/4320853
http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/orbovic:neisplacivanje-zarada-krivicno-delo_363904.html
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На замерку новинара да Савет не функционише, Орбовић је рекао да Савет није 
профункционисано пошто је премијер презаузет. 

"Сада је премијер стални члан Савета и то је један квалитет. Проблем је што је премијер 
презаузет и немамо састанке. Морамо наћи решење да то профункционише, да то не буде 
строго везано на његово присуство" изјавио је Орбовић. 

Говорећи о изменама Закона о раду, Орбовић је рекао да је за сада све још на нивоу разговора 
са послодавцима, и да су за синдикат неприхватљива многа решења. 

"Да се Закон поштује у свим срединама, у целој Србији, ми не бисмо имали оваквих проблема. 
Не би било привилегованих послодаваца који закон не поштују" казао је Орбовић. 

Према његовим речима само је питање момента када ће експлодирати иницијална каписла која 
ће покренути лавину незадовљства радника и истакао да су најугроженији радници запослени 
у малим предузећима и објектима, који немају синдикате. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:414675-Vranje-U-Jumku-popucali-svi-savovi 

Врање: У Јумку попуцали сви шавови 
Ј. СТОЈКОВИЋ  

Репрезентативни синдикати "Јумка" траже 17 заосталих зарада, боље услове рада 

и смену руководства. Просечна плата 13.000 динара. Траже помоћ државних 

функционера 
 

ВРАЊЕ - Представници два репрезантативна синдиката у компанији "Јумко" затражили су 
хитан састанак са највишим државним руководиоцима како би почело решавање нагомиланих 
проблема, који годинама муче раднике посрнуле текстилне компаније, чији је већински 
власник држава. 
- Користили смо сва легитимна средства да укажемо на наше проблеме. Не знамо како да 
натерамо неког да поче да решава проблеме радника који раде у немогућим условима за 
просечно 13.000 динара. Један од наших захтева је и смена руководства - каже Снежана 
Величковић, председница Асоцијације слободних и независних синдиката у "Јумку". 
Овом захтву се придружио и Самостални синдикат фабрике. Захтеви су упућени на адресе 
премијера Дачића, потпредседника Вучића и министра финансија Динкића. 
- Тражимо хитан састанак са државним функционерима јер је ситуација неподношљива. Поред 
смене руководства, тражимо и повезивање радног стажа од 2010. године, исплату 17 заосталих 
зарада, као и отпремнине, добијене судске спорове, боловања и социјалне програме - кажу 
синдикалисти. 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:414675-Vranje-U-Jumku-popucali-svi-savovi
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ПОТРАЖИВАЊА- ОД како сам ја директор, плата закасни највише пет дана и за 12 месеци 

прошле године радници су добили 12 плата. Компанија нема могућности да исплаћује заостале 

зараде које им се годинама дугују - каже Стошић. 

Најновији сукоб на релацији радника и руководства избио је после одлуке да се машине погона 
"Трикотаже" преселе у погон "Конфекција В", што је руководство "Јумка" образложило 
уштедом енергије. 
Генерални директор "Јумка" Зоран Стошић каже, за "Новости", да овакви "испади синдиката" 
само наносе штету компанији, која је на добром путу да постане фирма интересантна за 
инвеститоре. 
- Све захтеве, који су идентични као и пре неколико месеци, детаљно смо размотрили и нема 
основа за овакву реакцију - каже Стошић. - На синдикате гледам као на партнере, али њихови 
представници у последње време само наносе штету компанији и изазивају неповерење 
пословних партнера. 
Пресељење погона "Трикотажа" у погон "Конфекција" је урађено по налогу државе, која је 
већински власник, а има за циљ уштеду енергената. 
- Узалудно је да грејемо погон површине 6.000 метара квадратних, када у њему ефективно 
ради 60 радника, који, наравно, неће остати без посла, већ ће бити смештени у други погон - 
каже Стошић. 
У захтевима радника стоји и исплата 17 заосталих плата, што је, према речима Стошића, веома 
тенденциозно, јер то нису плате, већ полумесечне рате и фактички им се дугује осам и по плата 
за период из 2003. и 2004. године. 
 

КОЛЕКТИВ 

http://kolektiv.co.rs/predsednik-saveza-samostalnih-sindikata-srbije-u-celodnevnoj-poseti-rtb-u/ 

Председник Савеза самосталних синдиката 

Србије у целодневној посети РТБ-у 
Разговори са борским рударима 

  

РТБ.   -  Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић посетиће у 

понедељак, 14. јануара, Рударско-топионичарски басен Бор и разговараће са борским рударима 

који раде 720 метара испод земље, на XВИИ јамском хоризонту у рудном телу „Т“. Орбовић ће, 

са сарадницима, посетити и јамски „кафић“, а након тога разговарати са генералним 

директором РТБ-а Благојем Спасковским.Организатор и домаћин првом човеку амосталних 

синдиката Србије је Самостални синдикат Рудника бакра Бор. 
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