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Газди све, раднику мрвице 
Биљана СТЈЕЉА  

Да ли је друштво социјалне правде, гарантовано Уставом, после деценијске 

транзиције постало утопија. Скупље школарине и здравствена заштита. Изменама 

закона ограничавају слободе и права радника. Јаз између шаке ултрабогатих и 

масе хиперсиромашних 

ДРУШТВО социјалне правде у Србији гарантује и Устав, али грађанима делује само као - сан. 
Све скупље школарине и здравствена заштита, ограничене слободе и права радника, рекордна 
стопа незапослених демантују (политичке) амбиције зацртане разним законима. Да ли је, у 
таквим условима, макар друштво минималних социјалних разлика достижно? 
Зоран Стојиљковић, професор Политичке социологије савременог друштва на Факултету 
политичких наука, подсећа на старо правило по којем све странке у изборној кампањи улазе у 
љубавни однос са сиромашним бирачима, а доласком на власт у брак са међународним 
финансијским институцијама. 
- Они којима су најпунија уста социјалне правде и обећања о благостању по правилу највише 
капитализују своју политичку моћ. Уосталом, тајкуни настали деведесетих су то успели уз 
помоћ власти. Зато је и данас на делу буразерски капитализам, јавни и приватни монопол, а 
сведоци смо све већих социјалних разлика јер су радницима припале мрвице, а политичким 
елитама кајмак. 
Србија би, према мишљењу проф. Стојиљковића, требало да нађе средње решење између 
неолиберализма и државе која туторише од колевке па до гроба: 
- Сасвим је погрешно и неправедно да се становништво препусти стихији, тржишту и 
ризицима... Исправно је да им обезбеди једнаке могућности и да спречи да слабији буду 
предмет манипулација. Значи, морало би да се инсистира на превентивној социјалној држави, 
односно да не лечимо последице већ делујемо на узроке. Зато мора да постоји једнака 
могућност образовања за све грађане, лечења, мора да буде развијена социјална мрежа односно 
да имамо приступ спортским институцијама, домовима културе, информацијама... А како ће то 
да искористе појединци зависи од њих и то ће стварати разлике. 
 

У овом тренутку чини се да сви потези иду у супротном правцу. Изменама Закона о раду 
планира се смањење отпремнина, а истовремено повећање рада на одређено са годину на три, 
либерализација отказа... Нацртом закона о штрајку раднички бунт је сасвим обесмишљен, јер 
осим што је запосленима забрањен излазак на улице, цела процедура око организације 
штрајка је бирократизована до крајности. Управо овакве норме ће, упозоравају синдикалци, 
додатно појачати несигурност и неправду. 
ПРАВДА И ТРЖИШТЕЈАВНОСТ, јавно добро, права грађана... све би то, када би постојало и 
било заштићено, аутоматски водило држави у којој има и више социјалне правде и више 
тржишта - каже професор Владимир Милутиновић. - Правда и тржиште су појмови који су 
међузависни. Не би требало да правду прогласимо за илузију због тржишта, јер ће са 
илузорном правдом нестати и тржиште. 
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- Међународна радничка организација има јасну представу о томе како би социјална правда 
могла да буде остварена. А то значи да се морамо залагати да сви људи на свету уживају 
поштовање и живе достојанствено - каже Ивица Цветановић, председник Конфедерације 
слободних синдиката. 
У Србији најмање 700.000 грађана располаже са мање од 75 евра месечно, а према подацима 
Уједињених нација тај број у последњих пет година повећава се за чак 100.000 људи годишње. 
Скоро 800.000, односно сваки четврти радно способан становник, нема посао. Најмање 60.000 
радника нема никакву плату, око 150.000 радника има рупе у стажу, а скоро пола милиона их је 
на минималцу. А према последњим подацима Министарства рада, запошљавања и социјалне 
политике, у јуну су искључиво од социјалне помоћи живеле 103.874 породице, односно 28.210 
више него пре две године. 
- Ако је човек осуђен да живи у сиромаштву онда су повређена његова основна људска права - 
додаје Цветановић и каже да је зато неопходно створити мрежу организација и активности које 
промовишу социјалну правду на националном, регионалном и међународном нивоу. - У Србији 
не постоји прави социјални дијалог јер нема жеље да се чује, а камоли уважи глас радничке 
класе и синдиката. Овде је пожељно да радна снага буде јефтина а квалификована и без свести 
о својим радним правима, како би се привукли страни капитал и инвеститори. 
И Владимир Милутиновић, професор филозофије, сматра да социјална правда као појам 
свакако не припада прошлости, пошто је правда основни политички појам: 
- Међутим, тренутни друштвени систем дизајниран је и све више се дизајнира да буде у 
интересу само послодаваца. Права "политичка флоскула" је тврдња да ће нови Закон о раду 
допринети смањењу незапослености, иако ће он омогућити лакше отпуштање. Уопште, све 
"структурне реформе" о којима се у нашој јавности говори као о неопходним и нужним 
представљају промене система у интересу послодаваца. И то у интересу који се сасвим лако 
може изразити у новцу. Ако по новом Закону о раду послодавац мора да издвоји мању 
отпремнину него раније онда је то на сасвим једноставан начин у његовом интересу. 

 

Он додаје да се свакако социјална правда данас не може остваривати укидањем тржишне 
привреде, али тврди да има начина да се она, и у том оквиру, повећа: 
- Најпре би требало напустити мантру да нас "приватници све хране", пошто највећи део буџета 
пуне грађани преко ПДВ, акциза и доприноса на плате. Није тачно да "приватни сектор" 
финансира "јавни сектор". Грађани финансирају јавни сектор. Они због тога могу суверено да 
одлучују о његовом коришћењу. Требало би напустити идеју да обавезно треба приватизовати 
структурне монополе, пошто се тако не гради тржишна привреда. И можда најважније, треба 
политичке одлуке учинити много транспарентнијим, пошто су код нас читави делови система 
потпуно нетранспарентни и због тога служе за пребацивање јавног новца у приватне руке. 
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Заштитник грађана Саша Јанковић подсећа да држава заснована на начелима социјалне 
правде, каква је по Уставу наша, не сме терати своје грађане у економску пропаст: 
- И више од тога, када дођу у стање социјалне нужде мора им помоћи. Што помоћи има мање, 
то се правичније мора делити. 
Његовој канцеларији се жали све већи број радника који су под старе дане доведени на руб 
сиромаштва јер им послодавци годинама нису плаћали ни зараде ни пензијски стаж. 
Он зато наглашава да у Србији постоји обавезно пензијско осигурање и да је уплаћивање у 
пензијски фонд законска обавеза послодавца: 
- Радник не сме да сноси штету због тога што послодавац крши закон. Онај ко свој радни стаж 
може доказати радном књижицом, а висину плате платним листићем, морао би остварити 
право на пензију из обавезног јавног фонда без обзира на то да ли је држава послодавца терала 
да поштује закон или не. 
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Пензију доноси – треће дете 
Р. Драговић  

Русија увела „матерински капитал“, Француска и Шведска пример за целу Европу 

ПРОБЛЕМ негативног природног прираштаја, због кога Србија у сваку нову годину улази мања 
за просечно 30.000 становника, или град величине Зајечара, није особина само српског 
друштва. Исту муку муче и неупоредиво богатији народи, а демографија је све чешћа тема и у 
врху ЕУ. За јачање популације владе страних земаља повлаче различите потезе - од новчане 
помоћи мајкама до утицања на свест жена о потреби да оставе веће потомство. 
 

Демографи и статистичари су јасни - уколико постојећи трендови, које диктира мали број 
рођења деце, висока просечна старост и снажни одлив ка иностранству, буде настављен, Србија 
ће већ за неколико деценија спасти на мање од шест милиона становника. Колико је положај 
Србије тежак, показује и чињеница да ћемо бележити губитак становништва чак и у 
измаштаном случају да жене у годинама пред нама почну да рађају и по петоро или шесторо 
деце. Степен фертилитета жена у Србији је 1,4 деце, што гарантује црну будућност, јер је за 
просту репродукцију неопходно да буде скоро дупло већи. 
Пракса из света показала је да се тамна демографска слика народа поправља повећањем 
наталитета или "увозом" становништва. У држави влада општа сагласност да је последњи час 
да се нешто предузме, али се конкретни потези још не повлаче. Демографски процеси притом 
су спори, тако да први ефекти мера које се данас примењују треба очекивати тек за педесетак 
година. 
"Плафон" десет одстоДемографи Француску узимају као идеални пример државе која је мерама 
побољшала природни прираштај. Они, међутим, напомињу и да "плафон" тако изазваног 
демографског скока може да буде свега - десет одсто. То је максимум повећања популације који 
може да буде достигнут чак и најефикаснијом демографском политиком. 

Да је питање обнове популације судбоносно, али и да га политичке елите избегавају, сматра 
професор Милош Банићевић из Удружења педијатара Србије. Он има свој предлог за излазак 
државе из демографске кризе: 
- Жени која роди троје деце у браку са истим мушкарцем требало би да припадне право на 
националну (државну) пензију када треће дете наврши 18 година - тражи Банићевић. - Уверен 
сам да оваква мера не би повредила ничија права, а пружила би наду у биолошки опоравак 
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становништва Србије. Држава више не би смела да избегава суочавање са чињеницом да 
деценијама бележимо непрекидни пад броја живорођене деце. 
Као узор за прављење стратегија за опоравак демографске слике нације може да послужи 
Шведска, која је у први план ставила развој свести грађана о потреби остављања потомства. 
Захваљујући томе ова скандинавска земља достигла је ниво да просечна жена рађа 1,9 деце, 
што је у самом европском врху. Тамошња демографска политика већ годинама се базира на 
стварању што бољих услова за слетање рода. Мајке, а све чешће и очеви, тако, имају читав низ 
повластица које се тичу посла, радног времена, примања, здравствене заштите... 
Захваљујући државној политици, Русија, која је губила и око милион становника годишње, 
први пут је после дужег времена успела да избалансира однос броја рођених и умрлих. 
Суштина државне интервенције у демографији јесте "матерински капитал" - новчани износ 
намењен мајкама које роде друго дете. Износ сваке године расте, а од прошле године је око 
10.000 евра. Лествица коју је председник Путин поставио као циљ јесте да просечна руска 
породице буде са троје деце. План је да се новчано стимулисање настави до 2016. године, после 
чега би требало да почне друга фаза мера - побољшање услова живота у којима долазак бебе на 
свет не би било оптерећење за просечног грађанина. 
Истраживања економисте Горана Николића показују да би овакав модел у Србији годишње 
коштао око 20 милиона евра, што је цифра која је превелик залогај за нашу демолирану 
привреду. 
Француска се узима као модел државе која упорно, већ готово читав век, спроводи политику 
повећања броја становника. У земљи петлова укинут је порез за запослене мајке, а држава 
новчано стимулише рођење трећег детета. Францускиње на располагању имају низ установа за 
бригу о деци - јаслица, обданишта, играоница, дневних боравака... Повећању популације 
допринео је и велики број имиграната из Азије и Африке, који просечно имају више деце од 
домаћег становништва. 
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Мртва трка с бедом 
Б. СТЈЕЉА 0 

Ребалансом буџета повећани расходи државе због све већег броја најугроженијих. 

Новчану социјалну помоћ ће ове године добијати укупно 270.000 људи 

Више од 80 одсто угрожених породица сматра да им помоћ државе није довољна 

У СРБИЈИ једино сиромаштво расте, па су - упркос уштедама у готовом свим ресорима - 
ребалансом буџета повећана давања Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 
Додатним новцем ће се, пре свега, проширити списак адреса на које ће се слати социјална 
помоћ и дечји додатак. 
 

- Пре ребаланса буџета је, примера ради, планирана подела помоћи за 95.000 породица, 
односно 245.000 особа. То је коштало 12.370.000.000 динара - објашњава Мића Лишанин из 
Сектора за бригу о породици и социјалну заштиту Министарства рада.  
- Међутим, планирани број корисника је достигнут већ у марту тако да је ребалансом било 
потребно обезбедити додатна средства. Зато ће помоћ добити још 10.000 породица, односно 
25.000 појединаца за шта је обезбеђено још 844 милиона динара. И за дечје додатке је 
ребалансом обезбеђено више новца, односно додатних 150 милиона па ће 12.764.645.000 
динара бити утрошено на највише 415.000 дечака и девојчица. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:444885-Mrtva-trka-s-bedom
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У Министарству рада кажу да се од усвајања новог закона о социјалној заштити (април 2011) 
непрестано увећава број корисника социјалне помоћи. 
МЕСЕЧНА ПОМОЋЗаконом из 2011. године износи социјалне помоћи се рачунају путем 
основице које је тада била 6.050 динара. Она се сваког 1. априла и 1. октобра повећава за 
проценат инфлације. Било је пет усклађивања. Данас је основица 7.530 динара и она је помоћ 
за појединца који живи сам и нема прихода. 

Тако је пре два лета новчану помоћ подизало 75.664 породица, док то данас чини њих 103.874. 
То је повећање од 37,3 одсто. Пре две године је просечно породици давано 7.274 динара, док се 
данас уплаћује по 10.310 динара, што је повећање од 43,1 одсто. А самим тим су и расходи 
министарства двоструко увећани. У јуну 2011. је за социјалну помоћ потрошено 503.206.567 
динара, а у прошлом месецу чак 1.081.211.299 динара. 
Ипак, према истраживањима Центра за либерално- демократске студије, више од 80 одсто 
угрожених породица сматра да им ова помоћ државе није довољна. Влада Србије, међутим, 
нема намеру да у наредној години драстично увећава дотације.  
Зато и у ЦЛДС прогнозирају да ће издвајања бити све скромнија, јер су се правила игре 
променила још у априлу 2011. ступањем на снагу новог Закона о социјалној заштити. Од тада 
важи нови принцип по којем ће они који су способни да раде све теже остваривати права на 
социјалну помоћ, а и износи ће им бити све мањи, док би се требало да повећа помоћ 
инвалидима, вишечланим породицама, остарелом становништву... 
Упркос томе што буџет Министарства рада спада међу најскупље у држави, економиста 
Милојко Арсић рачуна да издвајања за социјану заштиту и нису тако велика. Ако се изузму 
дотације за пензионере, за социјалу дајемо само два одсто БДП, што је два пута мање него што 
улажемо у образовање, три пута мање него за здравство. Простора за већа издвајања, међутим, 
неће ни бити јер се о расходима може размишљати тек када се повећа запосленост и постигне 
већи захват пореза. 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:444924-Luka-Novi-Sad-ponovo-radi 

Лука Нови Сад поново ради 
Н. СУБОТИЋ  

После штрајка у "Луци Нови Сад" заоштрена ситуација почиње да се нормализује. 

Радницима обећано да неће бити отказа, смањења плата и приватизације 

"ЛУКА Нови Сад", после једнодневног штрајка, поново ради, а сви радници су на својим 
радним местима. Штрајк је прекинут у четвртак у 17 часова, пошто је постигнут договор 
представника синдиката и новог руководства овог предузећа, на чијем је челу проф. др 
Александар Милованчев, кога је Скупштина акционара "Луке" изабрала на ову функцију. 
 

Радници су, како објашњава Звонимир Матковић, председник синдиката ове компаније, 
обуставили штрајк кад су их нови руководиоци уверили да неће бити отпуштања, смањења 
плата и приватизације Луке. 
- На радним местима су сви радници и лука ради пуним капацитетом - каже Матковић. - 
Штрајк смо прекинули кад смо од новог руководства написмено добили одговоре на наше 
захтеве, тако да су све моје колеге на радним местима и претовар се несметано одвија. 
Штрајк у "Луци" је почео кад је Миленка Миливојевића, досадашњег директора ове компаније, 
сменио Милованчев, кога су, иначе, републичке власти, власници више од 99 одсто капитала 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:444924-Luka-Novi-Sad-ponovo-radi
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ове компаније задужиле за сазивање Скупштине предузећа, без које је, као и без осталих органа 
управљања, "Лука" радила 2,5 године. Радници, незадовољни овом сменом, ступили су у 
штрајк. 
ЗАБРАЊЕН УЛАЗ"ЛУКА Нови Сад" је, подсећамо, две и по године радила без највиших органа 
предузећа, јер су радници ове компаније бившим члановима Скупштине и Надзорног одбора 
забранили улазак у предузеће, због одлуке УО, који је затражио од Скупштине да одобри 
формирање фирме ћерке, којој би била пренета имовина "старе" Луке. Истовремено, то ново 
предузеће требало је да буде понуђено на продају компанији из Француске. 

Милованчев је, иначе, у саопштењу достављеном медијима поводом штрајка, оптужио за 
његово организовање смењеног директора Миливојевића, а такође и Владу Војводине и позвао 
је раднике да прекину са штрајком, који је оценио као незаконит. 
Милованчев је, такође, навео како рад није обустављен због заштите економских интереса 
запослених, већ да су радници престали да раде по наређењу Миливојевића, који се 
супротставио одлукама органа управљања који је, на основу својинских права, изабрао власник 
предузећа - Република Србија. 
- Незаконит престанак рада је побуна против власника Луке - Републике Србије и њених 
интереса - додао је Милованчев.  
- На жалост, запослени који су прекршили Закон, не уживају заштиту коју предвиђа Закон. 
Одговорни су за насталу штету и против њих се могу предузети дисциплинске мере, укључујући 
прекид радног односа. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/394473/Imacemo-najgori-zakon-o-strajku-u-Evropi 

ЗАБРАНА ШТРАЈКАЧИМА ДА ИЗАЂУ НА УЛИЦЕ НЕ ПОСТОЈИ НИГДЕ 

Имаћемо најгори закон о штрајку у Европи 

Марко Р. Петровић  

Забрана штрајка ван радног места, што предвиђа нацрт закона о штрајку, није у складу са 

стандардима ЕУ, а могло би да се тумачи и као вид забране или ограничавања права на штрајк, 

оцењују у Еурофаунду, агенцији ЕУ која се бави побољшањем услова за живот и рад у Европи. 

Питање права на штрајк и места за његово организовање није јединствено регулисано на нивоу 

ЕУ, већ је препуштено националним законодавствима, а према речима Манса Мартенсона, 

портпарола Еурофаунда, ово заправо отвара питање не само права на штрајк него и права на 

протест. 

 

- Широм ЕУ има земаља у којима можете да протестујете где год хоћете, а ограничење постоји 

једино у Великој Британији, где је то право ограничено само на радно место и области око 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/394473/Imacemo-najgori-zakon-o-strajku-u-Evropi
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њега. Ово, међутим, има своје историјске разлоге у великим штрајковима и протестима рудара 

- каже Мартенсон за “Блиц”. 

 

На питање да ли одредба о томе да је место штрајка “у просторијама послодавца” заправо, 

представља вид забране или ограничавања права на штрајк, Мартенсон одговара да, иако нема 

целокупну слику стања у Србији, свакако може да указује на исправност такве претпоставке. 

  

Закон против инвестиција 

 

Делегација Немачке привреде у Србији упозорила је на то да јавна расправа о нацрту новог 

закона о штрајку није транспарентна и да ће закон, ако се усвоји у предложеној форми, утицати 

на погоршање стања у српској привреди и на успоравање страних инвестиција, као и на могуће 

измештање садашњих производних погона неких немачких и страних инвеститора ван граница 

Србије, наводи се у саопштењу. Немачка делегација напомиње да ниједан страни инвеститор 

не жели да инвестира у земљи где у својој компанији не би могао да контролише токове 

производње или где се доводе у питање наруџбине из уговорних обавеза које су везане 

роковима у процесу серијске производње. 

На нивоу ЕУ, иначе, свега неколико земаља има закон којим уређује питање штрајка, док је у 

већини држава то питање решено законима о раду. У земљама региона, попут Хрватске, 

Словеније и Црне Горе, такође немају одредбу којом се ограничава кретање штрајкача. У 

Словенији се, на пример, и даље примењује закон о штрајку из времена СФРЈ који не забрањује 

штрајк на улици. 

 

Небојша Рајковић, генерални секретар Асоцијације слободних и независних синдиката, 

оцењује да се овим нацртом закона обесмишљава штрајк. 

 

- Зашто би неки комунални радник штрајковао у предузећу, а не испред свог послодоваца, 

дакле локалне самоуправе, који му даје плату, одређује буџет...? Увођење минимума процеса 

рада за све који су у штрајку такође представља меру којом се штите политичари. Минимум 

процеса рада има смисла ако је у питању заштита безбедности и здравља становништва. Није 

ми, међутим, јасно како ће то, на пример, просветни радници да угрозе безбедност и здравље 

становништва ако не одржавају минимум процеса рада држањем часове од 40 минута - каже 

Рајковић. 

 

Зоран Мартиновић, државни секретаре Министарства рада, међутим тврди да предложени 

закон о штрајку треба да на неки начин усклади ову област са Уставом и другим законима 

Србије и одговори на захтеве Европске комисије у процесу придруживања ЕУ. Он је казао да ће 

“овај закон бити средство у рукама запослених и послодавци не могу од њега да очекују 

равнотежу, јер се подразумева да су они произвели разлог за штрајк”. Мартиновић сматра да 

примедбе око места одржавања штрајка нису основане јер, како је рекао, “за разлику од старог 

закона, који као место штрајка дефинише искључиво просторије послодавца, нови закон 

предвиђа да место одржавања штрајка може бити и друга локација у складу са законом”. 
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Потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије Зоран Михајловић рекао је да је нацрт 

закона искорак у односу на важећи Закон о штрајку, али да би требало прецизније одредити 

спорне делове. Он је навео да би требало прецизирати да се, осим код послодавца, штрајк може 

организовати и “на другим местима”, будући да се у нацрту наводи да се то може учинити и “на 

други начин”. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/394602/Oni-se-bogate-a-radnicima-ne-placaju-doprinose 

Они се богате, а радницима не плаћају 
доприносе 

Гордана Булатовић  

Преко 6.000 послодаваца у Србији не плаћа редовно порезе и доприносе за своје запослене. За 

разлику од оних који раде за државу или у фирмама у реструктурирању, за раднике у 

приватном сектору нема наде да ће им се из буџета икада повезати стаж. 

 

 

Кликни за увећање (+) 

Послодавци данас укупно држави дугују држави око 1,2 милијарде евра на име неплаћених 
доприноса за своје запослене. Од тога је око 80 милијарди само затезна камата. Већ сада се 
рачуна да се неће ни наплатити око 12 милијарди динара дуга које су направиле фирме у 
реструктурирању, које ће, чак и ако се нађе нови власник, бити продате без дугова, односно 
стара потраживања ће им бити заборављена. Због лоше праксе из претходних година чак 
108.000 запослених у Србији данас има тзв. рупе у стажу, односно нису им плаћени доприноси 
за социјално и пензионо осигурање. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/394602/Oni-se-bogate-a-radnicima-ne-placaju-doprinose
http://www.blic.rs/data/images/2013-07-20/362598_11_origh.jpg?ver=1374348137.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2013-07-20/362598_11_origh.jpg?ver=1374348137.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2013-07-20/362598_11_origh.jpg?ver=1374348137.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2013-07-20/362598_11_origh.jpg?ver=1374348137.jpg
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Подаци до којих је „Блиц“ дошао указују на то да је држава годинама гледала кроз прсте онима 

који својим запосленима нису уплаћивали доприносе. Притом закон је осмишљен тако да, 

уколико запослени и пријави послодавца због неплаћених дажбина, због чега ризикује да 

изгуби посао, држава кажњава послодавца, али га не обавезује да испуни своју исто законом 

прописану обавезу. Иначе, прошле године поднето је тек 8.073 прекршајне пријаве због тога 

што послодавац није платио доприносе својим запосленим. 

 

Од приватних фирми које највише дугују држави по основу пореза и доприноса на плате својих 

запослених највећи број је оних из сектора производње намештаја, грађевине, трговине и 

саобраћаја. Како нам је потврђено, нити један страни улагач, осим оних који су регистровани у 

офшор зонама, није на списку оних који нису платили доприносе и порезе на зараде својих 

запослених. 

  

И научници Винче без доприноса 

 

Међу онима који имају највећи дуг по основу неплаћених 

дажбина на зараде су и Институт Винча, као и „Кирило 

Савић“. Научницима и осталим запосленима у Винчи 

дугује се око 100 милиона динара, док је у „Кирилу Савићу“ 

око 80 милиона динара. 

Порезе и доприносе нису за своје запослене плаћали ни 

власници и менаџери фудбалских клубова у Србији. На 

листи највећих дужника по основу доприноса су ФК 

Партизан, ОФК Београд, ФК Војводина, ФК Напредак... 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/394296/Najavljena-nulta-tolerancija-Blokade-firmi-do-naplate-poreskog-duga 

Најављена "нулта толеранција": Блокаде 
фирми до наплате пореског дуга 

Бојана Анђелић  

Министарство финансија ће од почетка наредног месеца блокирати трансфере свих локалних 

самоуправа чија предузећа или установе не потпишу споразум о репрограму или не измире 

пореске дугове. О томе је, сазнаје „Блиц“ ових дана, одлуку донела Влада. С друге стране, међу 

приватним фирмама које дугују за порез готово да нема оне чији рачуни нису блокирани. 

Изузетак је „Симпо“ и још неколико фирми које су у поступку репрограма. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/394296/Najavljena-nulta-tolerancija-Blokade-firmi-do-naplate-poreskog-duga
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Кликни за увећање (+) 

 

Нулта толеранција за финансијску дисциплину - тако је министар финансија Млађан Динкић 

јуче објаснио силне блокаде рачуна приватних, али и државних фирми као разлог примене 

овог модела наплате вишегодишњих дугова за порез. 

 

- У случају „Симпа“, они ће морати или да плате дуг, што је мало вероватно, или ће тај дуг бити 

претворен у државно власништво над компанијом - рекао је јуче министар финансија. У 

питању је, да подсетимо, компанија у којој је држава, са 28,8 одсто власништва, највећи 

појединачни власник. Око 47 одсто власништва имају физичка лица, а како се незванично 

могло чути, претходних месеци „дуг за порез толерисан је јер се очекивала приватизација ове 

фирме“. Иначе, „Симпо“ је јуче саопштио да је њихов дуг за порезе знатно мањи, што је током 

дана Пореска управа демантовала, наводећи таксативно колико појединачно дугује свака од 

повезаних фирми у тој компанији. У коначном збиру према њиховим подацима то је 5,7 

милијарди динара. 

  

Око 4.500 запослених у овој фирми једино има покривено здравствено осигурање.  

Овај модел, сазнајемо, неће важити за приватне фирме попут „Фармакома“, „Дунав групе 

агрегати“ или „Вујић Врање“. Процене су, иначе, да у приватним активним фирмама које се 

налазе на списку највећих дужника ради око 40.000 људи. Њима се не уплаћују доприноси, а 

већина не добија ни плату. 

 

- Криза је све довела у тешку ситуацију па и нас. Ја сам савестан привредник. Порезници треба 

да јуре фантомске фирме, а не нас. Дугујемо за порезе, доприносе и плате, али ћемо то платити 

кад-тад и имамо од чега јер компанија има вредну имовину - каже Видоје Вујић, власник 

фирме „Вујић Ваљево“ која дугује око 300 милиона динара дажбина држави. 

 

 

 

http://www.blic.rs/data/images/2013-07-18/362166_bankrot_origh.jpg?ver=1374179743.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2013-07-18/362166_bankrot_origh.jpg?ver=1374179743.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2013-07-18/362166_bankrot_origh.jpg?ver=1374179743.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2013-07-18/362166_bankrot_origh.jpg?ver=1374179743.jpg


12 

 

Богићевић: Проблем и држави 

 

- Имамо проблем, али га има и држава. Ако нам не 

онемогуће да радимо, то ће довести у питање егзистенцију 

4.000 радника и њихових породица. Плате касне, али се 

некако сналазимо. Није једноставно. Настао је проблем јер 

су нас банке неправедно блокирале, али верујем да ће то 

бити решено наредних дана - каже Мирослав Богићевић, 

власник „Фармакома“ који за порез дугује 180 милиона 

динара. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/394285/Radnici-nece-moci-da-strajkuju-na-ulici 

ДРЖАВА ПРОПИСУЈЕ ПРОТЕСТЕ САМО У КРУГУ ФАБРИКЕ 

Радници неће моћи да штрајкују на улици 

Исидора Крањчевић  

Радници ће моћи да штрајкују само на радном месту мирним окупљањем у кругу послодавца и 

мораће да воде рачуна да не наносе штету имовини послодавца. Ово су само неке од новина 

нацрта закона о штрајку којим нису задовољни ни синдикати ни послодавци. 

У Асоцијацији слободних и независних синдиката кажу да је нацрт рестриктиван и да 

органичава право на штрајк и право радника да изађу на улице. 

 

- Минимум процеса рада на начин на који га дефинише нацрт начин је да се ограничи штрајк. 

Продужени су рокови за организовање штрајка, а место штрајка је “у просторијама 

послодавца”. Захтеваћемо да се у овај члан дода одредба “или на другом месту”, јер би једино 

на тај начин штрајк на улици био законит. Сада постоји одредба “на други начин”, што не 

подразумева да је штрајк на улицама законит. Уведена је арбитража у Агенцији за мирно 

решење спорова, иако она сада решава тек четири колективна спора годишње - наводи 

Небојша Рајковић, генерални секретар АСНС. 

 

После четири године израде, нацрт је дат на јавну расправу, где је доживео критике и 

послодаваца и синдиката. Зоран Михајловић, потпредседник Савеза самосталних синдиката, 

који је и учествовао у изради нацрта, каже да се законом враћа социјални дијалог. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/394285/Radnici-nece-moci-da-strajkuju-na-ulici
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Шта доноси нацрт закона о штрајку: 

  

Штрајк се организује на радном месту мирним 

окупљањем или на други начин. 

Штрајк се организује тако да не наноси штету имовини 

послодавца. 

Пријава штрајка најкасније пет дана пре почетка. 

Штрајк није дозвољен припадницима Војске, БИА, 

службеницима на положају, хитној медицинској помоћи, 

контроли летења. 

У току штрајка послодавац не може да замени учеснике у 

штрајку другим радницима. 

У хемијској индустрији, индустрији челика, црне и 

обојене металургије, обавезан минимум процеса рада. 

  

  

- Залажемо се да из Закона буде изузета арбитража која продужава рокове за организовање 

штрајка. Тражићемо да у случају да се штрајк спроводи због неисплаћених зарада, послодавац 

мора да исплати раднике за време проведено у штрајку - наводи Михајловић. 

 

Драгољуб Рајић из Уније послодаваца истиче да ниједна њихова примедба није прихваћена и 

да ће овакав закон директно утицати на смањење страних инвестиција. 

 

- Овај нацрт омогућава да пар људи започне штрајк, да он траје неограничено, да нико не 

одговара за то. Не можете очекивати да дођу страни инвеститори ако неко може да опструира 

њихов рад - тврди Рајић. 

  

Министарство: Радници заштићени 

 

У Министарству рада тврде да нацрт закона потпуније 

дефинише права запослених у штрајку. „Штрајк је, по 

новом нацрту, могуће организовати на радном месту и на 

другом месту док садашњи закон прописује да место 

окупљања не може бити ван пословног простора 

послодавца. Минимум процеса рада одређивао би се 

колективним уговором, а у случају да га нема, одредила би 
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арбитража уместо послодавац“, тврде у министарству. 

 

 

 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Koliko-je-prekobrojnih-medju-104_000-prosvetara.sr.html 

Колико је прекобројних међу 104.000 
просветара? 

Око 3.000 наставника у септембру мораће у пензију по сили закона, а не зна се колико ће их 

имати смањен фонд часова због „мањка” ђака 

 

 Поништавање мале матуре није изазвало само хаос у школама у којима су испод црте остали 
многи „вуковци” и одликаши, већ је, уз усвајање нових законских одредби, унело и додатну 
збрку око утврђивања вишка наставника и одељења по школама. И док синдикати баратају 
бројем од три до пет хиљада наставника који на јесен иду у пензију, просветне власти 
одговарају да ће се права слика знати тек за месец дана. 

У школској 2013/2014. години имаћемо 1.500 ђака првака мање и око 6.870 средњошколаца 
мање, што ће се такође директно одразити на број школа, одељења и наставника. А то – колико 
Србија има наставника, ђака, школа и одељења, колико има ђака у одељењу, колика је 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Koliko-je-prekobrojnih-medju-104_000-prosvetara.sr.html
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просечна старост наставника… – код нас је готово немогуће утврдити, јер се подаци разликују у 
зависности од тога да ли се питају синдикати, просветне власти или званична статистика. 

Одговоре на ова питања нисмо добили у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, 
али нам је помоћник министра др Зоран Костић рекао да се по школским управама, заједно са 
директорима школа и представницима синдиката, прикупљају подаци и формирају листе 
могућих технолошких вишкова. – Тај посао треба да се заврши до 15. августа. Након тога следи 
обрада прикупљених података и почетком школске године имаћемо тачне бројеве – каже 
Костић. 

Подсећања ради, Скупштина Србије је недавно усвојила измене Закона о основама система 
образовања и васпитања, по којима „наставнику, васпитачу или стручном сараднику престаје 
радни однос на крају школске године у којој наврши 40 година стажа или 65 година живота и 
најмање 15 година стажа осигурања”. То практично значи да ће бити пензионисани сви 
наставници, васпитачи, педагози, психолози који поменути услов буду испунили до 31. августа, 
када се званично завршава ова школска година. Бранислав Павловић, председник Синдиката 
образовања Србије, каже да у школама има 104.000 запослених и да се сматра да је од тог броја 
25 одсто ненаставно особље. На наше питање да ли је то мало или много у односу на број ђака, 
он одговара подацима норвешког синдиката просвете: ова земља има 150.000 наставника, а 
мање ученика него ми. И Павловић каже да ће се права слика о броју наставника који су 
технолошки вишак знати тек после 15. августа, а да је могуће да ће због хаоса око мале матуре 
то пролонгирати и после почетка нове школске године. – Од септембра, према проценама које 
сам чуо од Костића, у пензију по сили новог закона иде око 3.000 наставника. 

Тако ће се решити ситуација коју имамо у неким школама: да предаје наставница са 67 година 
или да је неко директор у 69. години. То, међутим, не значи да ће се проблем решити, и даље ће 
бити технолошких вишкова – каже Павловић, коме је остало још три године до пензије. А 
према проценама Уније синдиката просветних радника Србије, око 5.000 запослених у 
школама испуњава услов за пензију. Синдикалци и просветне власти не могу да се сложе ни 
око броја ђака у одељењима. Иако су Национални просветни савет и синдикати захтевали да се 
законом пропише да у одељењу не сме да буде више од 25 ученика, Обрадовић је то одбацио са 
образложењем да на нивоу целог система образовања тренутно просечно има 20,5 ученика по 
одељењу, то јест 20,4 у средњим школама и 19,1 у основним. 

Одељења са више од 30 ђака, по његовим речима, има само у медицинским и правним 
школама и гимназијама. 

– Тренутно у основним и средњим школама у Србији има 855.103 ученика, распоређених у 
40.554 одељења, што је 21,09 ученика по одељењу. Међутим, ви имате 500 школа са више од 
1.500 ђака, школе са више од 40 ђака у одељењу на траженим занимањима, али и школа са 
једним ђаком, тако да овај број не приказује право стање ствари – став је Драгана Матијевића, 
председника УСПРС-а. А према подацима Форума средњих стручних школа, популарне школе у 
Београду, попут економских и медицинских, имају по 36 ђака у одељењу, негде и 38, док 
машинске, грађевинске, текстилне – од 15 до 26. 

Сандра Гуцијан 
 
Просечна старост наставника 51,5 година 
Европска статистика, за разлику од наше, врло је прецизна и обухвата најразличитије области. 
У Европској унији је запослено нешто више од пет милиона наставника, који у просеку чине 2,1 
одсто радно активног становништва једне земље. 
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Разлике наравно постоје, па је тај проценат најнижи у Немачкој, Естонији и Бугарској (1,6), а 
највиши у Луксембургу (3,6 ), Литванији и Белгији (3,5). Према подацима Европске комисије 
објављеним у најновијој публикацији „Кључни подаци о наставницима у Европи”, у већини 
земаља просветни радници одлазе у пензију са 65 година, мада има изузетака: у Словенији је 
доња граница 58, а у Норвешкој 68 година. 

Када је реч о старосној структури, исти је проблем у готово свим земљама Европе: већина 
наставника има више од 50 година. У Србији је, према подацима синдиката, просечна старост 
запослених у просвети је 51,5 година. Највише младих наставника између 30 и 39 година има у 
Пољској и Португалији. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/U-Srbiji-plata-jeftinija-od-struje.sr.html 

У Србији плата јефтинија од струје 

 

БЕОГРАД – Струја у Србији ће и после поскупљења од 1. августа бити међу најјефтинијима у 
региону, али је и просечна плата у Србији међу најнижима. 

Просечна нето зарада у Србији у мају је била 41.821 динар (363 евра), а просечна цена струје по 
киловату са поскупљењем од 10,9 одсто, биће 6,15 динара за домаћинства, односно 5,4 
евроцента. 

То значи да се за просечну плату може купити 6.811 киловата, што је мање него што за 
просечни износ плате могу да купе грађани у неким околним земљама. 

У региону више киловата за просечну плату могу да купе Хрвати и Словенци. Мање струје од 
грађана Србије за просечну плату могу купе становници Мађарске, Македоније, Босне и 
Херцеговине и Црне Горе. 

Просечна зарада у Црној Гори је 480 евра, док је просечан рачун за струју за јуни био око 30 
евра, а цена струје је међу најскупљима у региону. Од 1. августа и у Црној Гори струја ће бити 
скупља за 2,4 одсто, тако да ће цена киловат часа са садашњих 8,13 евроценти, бити повећана 
на 8,32, односно 9,9 евроценти са ПДВ-ом. 

У тој земљи грађани за струју дугују преко 120 милиона евра, а просечан дуг је око 400 евра. 

Просечна плата у Републици Српској је око 405 евра. Летња тарифа киловат сата кошта 5,2 
евроцента, што значи да се за просечну плату може купити 7.486,63 киловата. Зимска тарифа 
кошта око 6,8 евроценти, па се у зимском периоду може купити 6.029,31 киловат сати стује. 

Просечна плата у Федерацији Босне и Херцеговине је око 426 евра, а цена једног киловат сата 
електричне енергије у домаћинствима је око осам евроценти по пуној, скупој тарифи, а четири 
евроцента по киловат сату за јефтинију тарифу, која се наплаћује за струју потрошену током 
ноћи. 

Једно просечно четворочлано домаћинство у БиХ месечно потроши око 250 киловат сати 
струје, односно за тај издатак мора да издвоји око 20 евра, а на коначни рачун се обрачунава и 
порез на додатну вредност (ПДВ) у износи 17 одсто. За просечну плату једна породица би могла 
да купи струје довољно за две године просечне потрошње. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/U-Srbiji-plata-jeftinija-od-struje.sr.html
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Просечна нето плата у Словенији је око 1.000 евра. Електрична енергија по вишој тарифи је 7,5 
евроценти за киловат сат, а по нижој 4,1 евроцента. Уколико грађани имају једнотарифно 
бројило онда плаћају 6,6 евроценти за киловат сату. 

У Хрватској је просечна зарада 730 евра, а цена струје је 9,7 евроценти по киловат сату, тако да 
се за просечно примање може купити 7.604 киловат сати струје. 

Танјуг 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/izmene-zakona-o-strajku-opasne-po-srpsku-privredu 

Измене Закона о штрајку опасне по српску 
привреду 

Делегација немачке привреде у Србији упозорила је данас на то да јавна расправа 
о нацрту новог закона о штрајку није транспарентна и да ће, ако се усвоји у тој 
форми, знатно утицати на погоршање стања у српској привреди и успоравање 
страних инвестиција. 

Уколико се предложени нацрт усвоји као закон, он ће у огромној мери утицати на успоравање 
страних директних инвестиција у Србију, а могао би утицати и на дислокацију, односно 
измештање производних погона неких садашњих немачких и страних инвеститора ван граница 
Србије, наводи се у саопштењу. 

Немачка делегација напомиње да ниједан страни инвеститор не жели да инвестира у земљи где 
у својој компанији не би могао контролисати токове производње или где се доводе у питање 
наруyбине из уговорних обавеза које су везане роковима у процесу серијске производње. 

Директор Делегације немачке привреде у Србији Михаел Шмит нагласио је да је промена 
актуелног Закона о раду, за који су заинтересоване све компаније, а међу њима и 370 немачких 
које послују у Србији и запошљавају више од 25.000 људи – неопходна, али да неће ни бити 
потребна уколико актуелни нацрт закона о штрајку буде ушао у даљу процедуру. 

– И поред тога што смо покушали да о овом нацрту и јавној расправи информишемо све наше 
чланице, имам утисак да је веома мали број њих уопште обавештен о томе, мада смо већ 
добили негативне реакције о нацрту од компанија које спадају у највеће немачке послодавце у 
земљи – рекао је Шмит, а наводи се у саопштењу. 

Како је казао, “није реч о само два-три члана нацрта, већ је у њему велики број недефинисаних 
и проблематичних ставки да би га тек тако и у таквој форми усвојило Министарство рада, 
запошљавања и социјалне политике и као такав ушао у даљу парламентарну процедуру на 
усвајање”. 

У Делегацији немачке привреде у Србији су, такође, мишљења, да је овакав нацрт закона о 
штрајку противан интересима и страних и домаћих послодаваца те да ће његовим евентуалним 
усвајањем сигурно знатно опасти интерес немачких предузећа за даље директне инвестиције у 
Србију. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/izmene-zakona-o-strajku-opasne-po-srpsku-privredu
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Та делегација је саопштила и да јавна расправа није “видљива” у јавности и да је 
концентрисана на само три јавне расправе, и то у летњем месецу јулу, када су многобројни 
кључни актери и велики део јавности на годишњем одмору. 

Потребно је, како наводе, да се промени састав садашње Радне групе и испоштује једнака 
трипартитност у дијалогу. 

Делегација немачке привреде указала је и на то да је актуелни нацрт тог закона много горе 
решење од старог Закона, који датира још из 1996. године, и да је неопходно или написати 
потпуно нови нацрт или значајно изменити садашњи, који ће испоштовати критеријуме 
равноправности свих страна. 

Потребно је да се у нацрту, у свим члановима који су нејасни, непотпуни или могу различито да 
се тумаче, сасвим прецизно и јасно наведу права и обавезе обеју страна. 

За послодавце је садашњи нацрт закона (и без локаута), потпуно неприхватљив у 
многобројним предложеним члановима и, уколико се донесе у тој форми, знатно ће утицати на 
погоршавање и несигурност свих привредних токова у Србији, подсећа се у саопштењу. 

 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1363732/Puna+%C5%A1kola+vrata%2C+niotkuda+%C4%9

1aka.html 

Пуна школа врата, ниоткуда ђака 

Мањи број ученика и поништена матура олакашли упис у гиманазије и популарне 
средње школе, док ће занатске школе остати полупразне. Према проценама 
синдиката, више од 200 одељења биће угашено, а око 500 наставника који неће 
имати коме да предаје, страхује од отказа. 

Од првог септембра велики број средњих стручних школа имаће полупразне учионице. Разлог 
је, како тврде професори - све мањи број ученика, али и пропали матурски тестови који су 
олакшали уписивање у гимназије и популарније средње школе медицинске, правне или 
економске струке. Синдикати процењују да ће више од 200 одељења у средњим школама бити 
угашено, а око 500 наставника, који неће имати коме да предаје, страхује од отказа. 

Припремила Иванка Ристовски 

Судећи по резултатима уписа, овогодишња генерација осмака је амбициозна. Највише су их 
привукле гимназије које су предворје за факултете - у занатлије мало ко је хтео. Школа "Дрво 
арт" прошле године имала је девет одељења првог разреда, ове - једва четири. У целој Србији, 
од Суботице до Врања, на пример, само тридесет ученика определило се за столарски занат. 

Према упутсву о формирању одељења да је непоходно бар 15 ђака да би се формирало одељење, 
испада да столара ове школске године уопште неће бити, иако је то дефицитарно занимање, 
каже Зорица Ђокић из Техничке школе "Дрво арт" из Београда 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1363732/Puna+%C5%A1kola+vrata%2C+niotkuda+%C4%91aka.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1363732/Puna+%C5%A1kola+vrata%2C+niotkuda+%C4%91aka.html
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Слична ситуација је и са керамичарима, пекарима, кожарима, текситилцима. У Форуму 
стручних средњих школа кажу да је у унутрашњости још гора ситуација. 

Зидар, тесар, обућар, крзнар, термотехницар, механицар за расхладне уређаје и низ других 
занимања неопходна су за рад и функционисање једне државе. Поставља се питање да ли ћемо 
ми ове мајсторе увозити из иностранства, упозорава Милорад Антић из Форума стручних 
средњих школа. 

У полупразним школама, и професори су вишак. Страх од отпуштања многима је, кажу, 
загорчао летњи распуст. 

Миљан Мићуновић из београдске Хемијске школе истиче да је у овом тренутку у тој школи са 
смањеном, а и са потпуним губитком норме око 30 професора. 

Према процени Уније синдиката просветних радника, више од 30 хиљада професора неће 
имати пун фонд часова. Ипак, растерећење доноси нови закон о основама система образовања 
и васпитања по којем се у пензију одлази са 40 година радног стажа или 65 година живота и 
најмање 15 година стажа, па се очекује да неколико хиљада запослених у школама отићи у 
пензију. 

Јасна Јанковић из Уније синдиката просветних радника констатује да ће одлазак у пензију 
неколико хиљада људи релаксирати систем, а они који немају довољно часова преузеће 
њихове. "Да ли то знаћи и увођење младих људи, сигурно и то значи, јер нама су у школама 
млади људи неопходни, јер младост је оно што школу подиже, закључује Јанковићева. 

У Министарству кажу да се тренутно прикупљају подаци, а коначне листе технолошких 
вишкова знаће се до 15. августа. 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/okoncan-strajk-u-jkp-stan_408741.html 

Окончан штрајк у ЈКП "Стан" 

НОВИ САД   

Чланови синдиката Независност обуставили су штрајк, а упркос томе што ниједан 

од њихових захтева није испуњен, они штрајк сматрају успешним. 

Како се наводи у саопштењу ове организације, на прекид штрајка одлучили су се "због здравља 

свих запослених и проблема који би даљим одржавањем штрајка могли избити". 

Подсећамо да су радници овог предузећа у штрајк ступили 1. јула, зато што њих 370 није 

примило мајску плату, нису су им плаћени путни трошкови, не добијају регрес, а послодавац не 

примењује колективни уговор. 

 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/okoncan-strajk-u-jkp-stan_408741.html
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/strajkacima-stana-prete-otkazom_408301.html
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zbog_visoke_cene_izgubljen_deo_posla_sa_fijatom.4.html?news_id=264641 

Синдикати Железнице жале се да немају дијалог са пословодством 

Због високе цене изгубљен део посла са 
Фијатом 

АУТОР: Б. К. 

Београд - Железнице Србије препустиле су приватном предузећу део услуга за Фијат на 

индустријском колосеку у Крагујевцу, истакли су на јучерашњој конференцији за новинаре 

представници три репрезентативна железничка синдиката. 
Они су рекли да је посао изгубљен јер је Железница понудила двоструко већу цену од приватне 
фирме "Комбиновани превоз". 

- То је алармантна ствар. На наше тржиште улази приватни оператер само зато што је приватна 
фирма изашла са понудом од 40 евра, док је Железница тражила 90 иако ми имамо 
субвенционисане цене нафте - нагласио је Небојша Никић, председник Синдиката извршних 
служби српских железница. 

Према његовим речима, возови сада из Фијата касне од 90 до 120 минута у отпреми, те због 
тога касне и други возови, али да информација о кашњењу са индустријског колосека у 
Крагујевцу није стигла до генералног директора Железнице, Драгољуба Симоновића, јер је 
"није проследио директор за саобраћајне послове, који је у родбинским везама са приватником 
који је добио посао са Фијатом". 

Иначе, репрезентативни синдикати Железнице тврде да месецима уназад покушавају да 
закажу састанак са генералним директором Симоновићем, али безуспешно, што су оценили као 
"опасан преседан који на мала врата уводи самовољу". Како су навели, Симоновић је примио 
синдикате који укупно броје око 500 чланова, али не и ова три са више од 13.000 чланова. 
Предложили су, кажу социјални дијалог а међу питањима која желе да отворе су и њихово 
обавезно учешће приликом одлучивања о социјалном, економском и радно-правном статусу 
запослених. Они траже и доследно поштовање Закона о раду и колективног уговора. Њих 
брине и што руководство тврди да у претходном периоду није било отказаних теретних и 
путничких возова, што, како кажу, није тачно. „У последњих седам дана отказано је 106 
теретних и 101 путнички воз", казао је Никић. 

 

 

 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zbog_visoke_cene_izgubljen_deo_posla_sa_fijatom.4.html?news_id=264641
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http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=07&dd=19&nav_category=12&nav_id=734123 

Примедбе на закон о штрајку 

ИЗВОР: БЕТА 

Београд -- Синдикати и послодавци у Србији имају бројне примедбе на Нацрт 

закона о штрајку, али сматрају да је потребан закон који би вратио социјални 

дијалог. 

 Савез самосталних синдиката Србије, Уједињени грански синдикат "Независност" и Унија 

послодаваца Србије сматрају да је главна замерка предложеним новинама у организовању 

штрајкова то што није добро дефинисан минимум процеса рада за време штрајка. 

Потпредседник СССС Зоран Михајловић казао је агенцији Бета да тај синдикат сматра и да би у 

новом закону о штрајку требало да буде уведена и одредба да послодавац мора да исплати 

раднике за време штрајка, ако је тај штрајк покренут због тога што послодавац не исплаћује 

зараде.  

 

"Нигде у свету не постоји да послодавац има право да не исплаћује зараде и то мора да се 

санкционише законом", казао је Михајловић.  

 

СССС тражи и да се из закона изузме арбитража која продужава рокове за организовање 

штрајка.  

 

Председник Уједињеног гранског синдиката "Независност" Бранислав Чанак казао је агенцији 

Бета да тај синдикат има замерке на захтев послодаваца да и они имају право на њихов штрајк, 

истичући да њему то више личи на "личну освету", јер послодавци не могу да објасне шта ће им 

штрајк, већ им је аргумент да "то право имају и друге земље, па што не би имали и ми".  

 

Чанак је подсетио да се закон о штрајку припрема већ четири године, наглашавајући да је циљ 

свих који су у томе учествовали да се донесе модеран закон који не ускраћује права ни држави, 

ни послодавцима, ни радницима.  

 

У Унији послодаваца Србије (УПС) агенцији Бета је речено да Нацрт закона о штрајку даје 

читав низ права запосленима, док послодавце уопште не штити, и да ће, уколико се усвоји без 

измена, знатно успорити стране инвестиције.  

 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=07&dd=19&nav_category=12&nav_id=734123
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Према речима директора УПС-а Драгољуба Рајића, замерка Уније је то што је минимум 

процеса рада дефинисан само за државна предузећа, није одређена ни одговорност ако се 

утврди да је штрајк нелегалан, а и послодавцима није дозвољено да предузиму контрамеру.  

 

"Оно што је предложено у Нацрту закона о штрајку је у интересу синдиката, односно само је 

уступак синдикату, јер се ускоро очекује закон о раду. За државу је овакав закон, који као да је 

писан још пре 30 година, контрапродуктиван, и економију може само да погура уназад", казао 

је Рајић.  

 

У Асоцијацији слободних и независних синдиката (АСНС) агенцији Бета су казали да је Нацрт 

закона о штрајку недовршен, непрецизан и рестриктиван и као такав погодан за произвољну 

примену и бројне злоупотребе и државе и послодаваца.  

 

Генерални секретар АСНС Небојша Рајковић казао је да су предлози о организовању штрајка 

"скуп неартикулисаних, недовољно дефинисаних и разрађених идеја и има практично значај 

декларације".  

 

"Закон уместо да елиминише конфликте, како је конципиран, својим решењима их креира", 

казао је Рајковић.  

 

И делегација немачке привреде у Србији има замерке на Нацрт закона о штрајку и упозорава 

да ће, ако се усвоји у форми о којој је 12. јуна почела јавна расправа, која треба да траје до 2. 

августа, утицати на знатно погоршање стања у читавој привреди Србије.  

 

У саопштењу Делегације немачке привреде у Србији је наведено да ће, уколико се такав закон 

усвоји, успорити стране директне инвестиције у Србији, а могао би да утиче и на измештање 

садашњих производних погона неких немачких и других страних инвеститора ван граница 

Србије.  

 

Истакнуто је и да јавна расправа о Нацрту закона о штрајку није транспарентна јер се 

организују само три расправе и то у летњим месецима, када су људи на годишњим одморима.  

 

"Нацрт овог закона много је горе решење од старог закона из 1996. године и неопходно је, или 

написати потпуно нови нацрт, или значајно изменити садашњи, који ће уважити критеријуме 

равноправности свих страна", наведено је у саопштењу Делегације немачке привреде.  

 

Како се наводи на сајту Министарства рада, запошљавања и социјалне политике 

(www.минрзс.гов.рс), Нацрт закона о штрајку предвиђа да се штрајк може организовати тако 

да не угрожава безбедност и здравље становништва, као и да запослени слободно одлучују о 

учешћу у штрајку и нико не сме да им прети или их принудно спречава у томе.  
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Предвиђено је и да се штрајк организује на радном месту, мирним окупљањем запослених у 

просторијама послодавца, у кругу пословног простора послодавца, а све што је ван тога не 

подлеже закону о штрајку, него одредбама закона о окупљању грађана и да се излазак на улице 

мора пријавити полицији.  

 

Одлука о ступању у генерални штрајк, како се наводи у Нацрту закона, мора се доставити 

Влади Србије, најкасније 15 дана пре дана одређеног за штрајк.  

 

Штрајк није дозвољен професионалним припадницима Војске Србије, припадницима 

Безбедносно-информативне агенције, државним службеницима на положају, у здравственим 

службама које пружају хитну медицинску помоћ и у контроли летења.  

 

У делатностима хемијске индустрије, индустрије челика, црне и обојене металургије, као и у 

делатностима у којима се опасне материје производе, користе, складиште или се њима рукује, 

закон предвиђа да се штрајк може организовати уколико је обезбеђен минимум процеса рада.  

 

Нацрт закона о штрајку предвиђа и да се минимум процеса рада, односно врста и обим 

обављања посла, утврђују колективним уговором, или да послодавци и штрајкачки одбор у 

року од два дана од најаве штрајка покушају да постигну споразум о минимуму процеса рада.  

 

Предвиђено је и да запослени који учествује у штрајку остварује права из радног односа, осим 

права на зараду и накнаду трошкова по основу рада, док право на обавезно социјално 

осигурање остварује у складу са законом.  

 

Споразумом о престанку штрајка може се утврдити исплата накнаде зараде и трошкова по 

основу рада запосленима за време штрајка.  

 

Штрајкачки одбор и запослени који учествују у штрајку, како је предвиђено, не могу да 

спречавају послодавца да обавља делатност, нити да спречавају запослене који не учествују у 

штрајку да раде.  

 

Нацрт закона о штрајку је припремила радна група коју су чинили представници 

Министарства рада и социјалне политике, Инспектората за рад, СССС, Уједињени грански 

синдикат "Независност" и УПС. 
 


