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Шта доноси нови Закон о штрајку? 
Тањуг  

Јавна расправа о Нацрту закона о штрајку завршава се 2. августа, и ако се до тада 

отклоне несугласице актера који учествују у његовој изради током септембра би о 

њему могла да се изјасни влада 

БЕОГРАД - Јавна расправа о Нацрту закона о штрајку завршава се 2. августа, и ако се до тада 
отклоне несугласице актера који учествују у његовој изради у вези појединих одредаба и уваже 
додатне сугестије, током септембра би о њему могла да се изјасни влада, након чега би ушао у 
скупштинску процедуру, најавио је данас државни секретар Министарства рада, запошљавања 
и социјалне политике, Зоран Мартиновић. 
 
"Након спроведене јавне расправе текст ће се ревидирати додатно у складу са примедбама и 
сугестијама које буду пристигле. Након тога, ћемо га упутити на процедуру прибављања 
мишљења других министарстава и, уколико се отклоне несугласице између социјалних 
партнера, очекујем да бисмо током септембра у редовној процедури, могли овај закон упутити 
влади, а након тога и у скупштинску процедуру", казао је Мартиновић Тањугу. 
 

Неслагања актера који учествују у изради Нацрта тог закона изазвале су, пре свега, одредбе 
које се односе на минимум процеса рада, место организовања штрајка, заштиту имовине, као и 
начин решавања радних спорова. 
 
Синдикати су се забринули да ће њихова права на обуставу рада бити ограничена. 
 
Мартиновић је објаснио да предложеним актом није ограничено да место штрајка буду само 
просторије послодавца, већ да запослени могу да протестују на било ком другом месту које није 
пословни простор и да ће тај део у Нацрту закона бити додатно појашњен. 
 
Државни секретар је рекао да је Нацртом предвиђено да се испоштују међународне конвенције 
и да се минимум процеса рада у време штрајка одређује најпре колективним уговором а, 
уколико се у томе не успе, да се то онда учини арбитражом преко Агенције за мирно решавање 
радних спорова.  
 
Како је рекао, то би био изузетак и важио би само у случајевима у којима се минимум процеса 
рада не одреди колективним уговором. 
 
Арбитража би подразумевала независно тело које би чинили послодавци и синдикати, а једног 
члана би имала и Агенција за мирно решавање радних спорова. 
 
Према његпвом речима, наредних дана представници синдиката ће се изјаснити шта мисле о 
тој одредби, која је, како је оценио, битна, јер би се "у пракси могло десити да ако није утврђен 
минимум процеса рада, запослени могу остати без могућности да штрајкују". 
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Представници послодаваца рекли су раније да очекују да се у оквиру Нацрта уведе и право на 
такозвани локаут, који подразумева да послодавци могу да затворе фирму док траје штрајк, 
уколико процене да им преостали део радника није довољан да наставе несметано са 
пословањем. 
"Мислили смо да ће то бити једина тачка око којих ће се у јавности сада полемисати, након 
припреме Нацрта закона о штрајку, јер су и синдикати и представници државе били изричити 
у томе да се у нов нацрт не уведе одредба о локауту", казао је Мартиновић. 
 
Он је навео да ни у садашњем, актуелном закону не постоји та одредба којом би се, како је 
казао, послодавцима оставила могућност да практично "искључе" један број запослених који 
ради и не штрајкује. 
"Мислимо да у привредном амбијенту какав тренутно влада у Србији, не би требало уводити 
ову могућност, јер би то било једно јако оруђе у рукама несавесних послодаваца, да потпуно 
затворе своје просторије и да на тај начин онемогуће рад и оним запосленима који нису у 
штрајку", поручио је Мартиновић. 
 
На питање да ли ће новим законом бити предвиђена исплата зарада запосленима док су у 
штрајку, Мартиновић је казао да међународни стандарди подразумевају да радник за време 
штрајка нема право на зараду, али да има право на доприносе за социјално осигурање.  
 
Мартиновић је додао да се, имајући у виду да је разлог највећег броја штрајкова у Србији 
нередовна исплата зарада, нашло прелазно решење, које су социјални партнери углавном 
прихватили, а које подразумева да се споразумом о престанку штрајка између радника и 
послодавца може утврдити и могућност да се исплати и зарада за време штрајка. 
"То је предвиђено као могућност, а не као право и обавеза послодавца, односно запослених", 
каже Мартиновић. 
 
Примедбе на предложени Нацрт закона и начин на који се одвија јавна расправа изнели су 
недавно представници Делегације немачке привреде у Србији, који сматрају да не би било 
добро усвојити предложени текст закона, јер ће "он знатно утицати на погоршање стања у 
српској привреди и успоравање страних инвестиција". 
 
Мартиновић је рекао да је такав став "изненађење, да је реч о неоснованој квалификацији", и да 
Министарство није добило никакве предлоге на унапређење текста Нацрта закона. 
 
Он је позвао делегацију немачких привредника да радној групи достави своје предлоге за 
измене Нацрта закона, или да узму учешће у јавној расправи 31. јула у Београду. 
 
Како је казао, нови закон о штрајку је потребан, јер је то начин да радници изразе своје 
незадовољство, а неке од предложених одредаба нису много другачије у односу на актуелни 
Закон о штрајку који је донет 1996. године. 
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Од плате добију само ситниш 
Б. СТЈЕЉА  

Радници све мање зарађују и све нередовније добијају плате. Без зараде званично 

46.201 радник. За пола године кажњене само 463 газде 

 
ДА Србија има најјефтинију радну снагу најбоље показује чињеница да, званично, плату не 
прима 46.201 радник, а мање од загарантованог законског минималца има 34.934. Међутим, 
синдикати тврде да је ова статистика само врх леденог брега и да је број оних којима 
послодавци дају само мрвице вишеструко већи. 
 

Плату не прима редовно 480.000 радника из приватног сектора и још 170.000 из јавних 
предузећа. Мало који послодавац је због тога кажњен. Инспекторат за рад је од почетка године 
имао 17.986 контрола на терену, али су написали само 463 захтева за покретање прекршајног 
поступка због неисплаћених зарада. 
- С обзиром на стање у привреди, знатан број послодаваца који запошљавају већи број радника, 
дуже време не могу да исплате зараде. А због губитака, лоше финансијске ситуације, 
блокираних рачуна, не уплаћују ни доприносе - каже Драгољуб Пеурача, директор 
Инспектората. - Највише случајева смо открили у хемијској индустрији, производњи гуме и 
пластике, трговини на велико и мало, производњи метала, машина и опреме, производњи 
прехрамбених производа и у грађевинарству. 
У Одбору за рад Скупштине Србије кажу да се питање редовности исплате зарада мора гласније 
постављати: 
- Како да очекујете да радник буде продуктиван ако га плаћате мизерно - прича Милорад 
Мијатовић из Одбора. - Наши радници у свету су веома цењени, вредни и спремни да уче, али 
не страхују да ли ће добити плату и не виси им радно место свакога дана. Овде би послодавци 
да имају јефтину радну снагу која се не буни ни у условима када раде за џабе. 
Милинко Поповић, из Асоцијације слободних и независних синдиката, каже да се у Србији све 
више спушта праг зарада и да су оне испод сваке пристојности. А то се одражава на економију 
јер незадовољни радници нису добри радници. 
МИНИМАЛАЦПОСЕБАН проблем је и минимална зарада, која се неће променити до краја 
године, упркос томе што се није мењала од априла 2012. А ко данас може да живи са 20.010 
динара - прича Поповић и додаје да су све плате, а нарочито минималци, девалвиране још пре 
шест месеци и да ће до краја године бити само горе. 

- Људи пристају на све и раде за ситниш само да би задржали посао - оцењује професор Зоран 
Попов.  
- Све је на криве ноге и страх од отказа је доминантан. Радници спуштају праг достојанства 
испод сваког минимума, присиљени да раде за мале паре какао би сачували егзистенцијални 
ниво. А то послодавци користе. 
С друге стране, послодавци кажу да би подигли зараде ако би имали боље услове пословања и 
ако би им се смањили порези. Драгољуб Рајић, директор Уније послодаваца Србије, каже да 
наша земља има висока оптерећења зараде. Укупно пореско оптерећења плата је 38,44 одсто, 
што је у рангу са Словенијом, Данском и Шпанијом, али има виша оптерећења у односу на 10 
"нових" земаља чланица ЕУ (36,5 одсто): 
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- У истраживању које смо спровели на узорку од 200 компанија, 32 одсто је рекло да би разлику 
коју би добили смањењем фискалног оптерећења зарада, у целости искористили за повећање 
плата запосленима, а још 64 одсто послодаваца је потврдило да би део те разлике инвестирали 
у плате. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:446019-Jesen-quotdonosiquot-vise-cene 

Јесен "доноси" више цене 
Д. МАРИНКОВИЋ - З. РАДОВИЋ  

Најављено поскупљење енергената почетком септембра сели се и у трговине. Удар 

прво на ценовнике на пијацама, а касније и код намирница 

УОБИЧАЈЕНО септембар је месец када ионако испражњене џепове грађана притисну рачуни 
са свих страна. Најављено поскупљење струје за 10 одсто од 1. августа и веће цене горива 
погураће директно инфлацију за 0,6 одсто. Још јаче ће се осетити код хране, чије цене ће 
порасти од пет до 10 одсто. 

Скок цене горива неминовно води ланчаном таласу поскупљења, мада привредници не желе да 
прецизирају када би до тога могло да дође. Истичу, међутим, да већи трошкови прераде и 
производње, сигурно воде ка скупљој дистрибуцији и расту цена финалног производа. Нове 
цена бензина и дизела условиће најпре поскупљење воћа, поврћа на зеленим пијацама, али и 
основних намирница у трговинама. 

- Поскупљење струје од 10,9 одсто утиче на раст цена у прехрамбеној индустрији у распону од 
један до три одсто - објашњава Милан Простран, саветник за пољопривреду у ПКС. - За око 80 
одсто грађана са малим приходима најзначајније намирнице су хлеб и млеко и зато би требало 
предупредити њихово поскупљење. Најбоље би било да се произвођачи ових прехрамбених 
производа субвенционишу и ослободе поскупљења. Џаба после вапај државе да произвођачи 
не подижу цене, јер је то неминовно. Електрична енергија учествује у формирању цене уља или 
хлеба са 10 до 11 одсто. Без обзира на рекордан род пшенице и цену која је три до четири 
динара нижа ове године, то не може да компензује поскупљење струје. 

Давор Јовљевић, директор продаје и маркетинга индустрије меса "Топола, каже да су повећање 
цена горива и струје фактори који сигурно утичу на крајњу цену производа. Ипак, истиче да је у 
овом тренутку незахвално прогнозирати колико би то могло процентуално да учествује у 
поскупљењу сувомеснатих прерађевина. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:446178-Novca-za-penziju-je-sve-manje 

Новца за пензију је све мање 
Б. Стјеља  

Најстарији незадовољни предлозима да се на њиховим приходима праве уштеде 

за републичку касу. Чим се пензија "удебља", инфлација је обезвреди 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:446019-Jesen-quotdonosiquot-vise-cene
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ОБЕЋАЊЕ садашње и бивше републичке владе, цементирано Законом о ПИО - да ће просечне 
пензије увек бити 60 одсто републичке плате - крши се готово сваког месеца. А пензионери 
тврде да сваке године имају све мање новчаница и да њима све теже могу да "купују" пристојну 
старост. 
 

Ипак, приликом планова за уштеде у републичкој каси приходи најстаријих увек су на првом 
пику. Зато су приговори пензионерских организација на рачун Владе, Фискалног савета и 
Међународног монетарног фонда све гласнији. А најважнији се односи на чињеницу да пензије 
нису социјална помоћ, ни поклон, већ уштеда коју су они сами зарадили током свом радног 
века. 
- Новац за исплату пензија је прикупљен од доприноса, а држава је гарант да ће оне бите 
исплаћиване - објашњава Милан Ненадић, председник Савеза пензионера Војводине. - Ипак, 
цео пензиони систем се урушава већ годинама јер све мање послодаваца уплаћује доприносе, а 
Пореска управа није у стању да прикупи довољно новца и изађе на крај са неажурним 
власницима. И даље опрашта велике дугове, а самим тим је новца за исплату пензија све мање. 
Грешке таквог вођења политике, међутим, не би смели да плаћају пензионери. 
А управо их они плаћају. Обе наредне повишице, планиране за 1. октобар ове године и 1. април 
2014, биће по само 0,5 одсто уместо процента којим би требало да се надокнади мањак који је 
изазвала инфлација у претходних шест месеци. 
СТАЛНО ПАДАЈУМЕЂУ предлозима како би се могао смањити републички дефицит налазио 
се и онај који предвиђа замрзавање пензија или њихово додатно опорезивање. У Савезу 
пензионера кажу да је реч о манипулацији јер пензије константно падају, а раст од 0,5 одсто је 
само номиналан због инфлације па су оне реално већ замрзнуте. 

- То значи даље урушавање стандарда пензионера који су ионако на ивици преживљавња. Зато 
је сваки предлог за уштеде који иде на рачун пензија сувишан и недопустив - каже Ненадић. 
Да се пензије упорно обезвређују показују и подаци Републичког фонда ПИО. Међу 1,3 
милиона пензионера који припадају некадашњој категорији запослених (а која је самим тим 
најзаступљенија на платном списку Фонда), пензија је у јануару била 63,7 одсто зараде, у 
наредном месецу је пала на 57,6, у марту је била 59,9, а у априлу 54,7. Пролећна повишица 
подигла ју је на 60,9 одсто, али се не очекује да ће овај однос још дуго опстати на овом нивоу. 
И у Синдикату пензионера Србије "Независност" потврђују да је просечна пензија била изнад 
60 одсто плате само у месецима када је долазило до редовног усклађивања, да би већ наредног 
месеца падала испод тог процента. У овом синдикату примећују и да чим би се подигле пензије, 
одмах би скочиле цене, а инфлација би их већ у идућем месецу обезвредила. Они зато 
предлажу да се повећају проценти усклађивања или да се уведе још једно повећање, па да се 
пензије подижу три пута годишње. 
 
 
РАСТ И ОБЕЋАЊА 
Да није проблем у нескромности најстаријих, потврђује и статистка која каже је просечна 
(нето) плата у Републици је на крају 2012. била већа за 5.702 динара него на почетку, док је 
просечна пензија "скочила" за скромних 1.275 динара упркос обећањима да ће пензије пратити 
раст плата у истом проценту. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:446177-Nema-za-leba-bez-penzionera 

Нема за „леба без пензионера 
Б. Хаџић  

Све је више породица које живе не само од пензија најстаријих, него и од њиховог 

хонорарног рада. Некадашњи банкарски службеник, сада продавачица сладоледа: 

Радим до поноћи 

 
КАДА је платила рачун за струју, телефон и друге комуналије, из поште у центру Београду 
изашла је Марија Муратовић (66). Села је на клупу да мало одмори, па - рачуна она - да полако 
крене натраг на посао. Сат времена дневне паузе за ручак је истицао, а газда Ветеринарске 
установе у којој ради не толерише кашњење. И ништа не би било чудно, да госпођа Муратовић 
није у пензији већ шест година. 
 

Ово су нека нова времена, ваља им се прилагодити, помирљиво каже, као да је најнормалније 
за једног пензионера да у позним, пензионерским данима сваки дан у осам сати ујутру одлази 
на посао и на пријемном одељењу се јавља на телефон. 
ПРЕДНОСТ 
Наравно да није пријављена, то је и једини разлог зашто је добила предност на послу у односу 
на млађе људе. 
- Ако ми покажете како са 28.000 динара месечено да платим све рачуне, напуним фрижидер, 
и да још преостане пара унуци да купим мајицу или шортс, ја ћу моментално дати отказ и 
отићи на Каламегдан да се дружим са другим пензионерима - прича Марија, која је радни век 
провела као наставник српскохрватског језика. 
Шта се то променило? Зашто је њена генерација најстарије суграђане уважавала и гледала са 
поштовањем, док су данас пензионери једнак проблем када уђу у јавни превоз, стану у ред у 
пошти, па до тога да се стезање републичког каиша не може замислити без замрзавања 
њихових ионако мизерних пензија. 
- Страх! Ми смо васпитавани да на старије гледамо са страхопоштовањем, они су за моју 
генерацију били ауторитети - прича. - Мени су ноге клецале сваки дан у три сата када се мој 
отац враћао са посла, ни сама не знам зашто, а рецимо никада ме није ударио. Слажем се, није 
било нормално да се плашиш оних који те највише воле, али мислим да се данас отишло у 
другу крајност. Родитељи немају времена, а често ни не знају како да просвете своју децу. 
Нађите ми породицу која сваки дан у четири сата руча заједно. Нема је. 
У следећем трену, погледала је на сат, и усплахирано, убрзаним кораком запутила се назад на 
посао. 
СЛАДОЛЕД 
КО у летње време прође београдском Кнез Михаиловом улицом, нека обрати пажњу на 
продавце сладоледа. Уочиће једну правилност. Иза фрижидера из којих се продаје сладолед 
махом седе госпође чија је лична карта још давних година избеледела. Иза једног од њих, под 
сенком промотивног сунцобрана, на температури близу 40 степени стајала је постарија жена. 
Њене дубоко, у лице, урезане боре, и проређена бела коса као снег откривали су да је прешла 
седму деценију живота. Лева рука јој је била у гипсу, па се култруно извини једној муштерији 
што није у стању да јој отвори сладолед. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:446177-Nema-za-leba-bez-penzionera
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- Радим до поноћи, последњи аутобус за Жарково је десет минута касније. И тако сам, као и 
сваке вечери трчала на станицу пре две недеље и пала. У руци сам носила сладолед за унука - 
препричава незгоду која је погодила. 
Њен посао је сезонски. Није могла због повреде да одсуствује са посла три месеца. Није тај 
луксуз могла да приушти јер њена разведена ћерка, дипломирани стоматолог, никако не успева 
да нађе посао, а њена унука има 12 година. Њих троје живе под истим кровом у стану реда и 
величине 32 квадарата. 
Из страха, није желела да се представи, нити каже колико јој је година. Међутим, открила је да 
је цео радни век радила као банкарски службеник. Овај живот и свакодневни напор, признаје, 
претешко јој падају. Смркне се када чује да се разматра да њена пензија буде "замрзнута". 
- Своју сам пензију поштено зарадила, нико ми је није поклонио, какав је то начин да ја 
испашатм за лоше вођење државе - кратко каже пре него што је дошла следећа муштерија. 
ШАХ-МАТ 
НА Калемегдану у току је била партија шаха. Интелектуални пензионер, како је себе 
представио Божа Јањић (69), иначе геолог у пензији, слабије је стајао у мечу против одрпаног, 
оронулог и необријаног Владимира Гудале, човека коме две године недостају до старосне 
пензије. 
- Ја се нисам снашао. Фабрика отишла у стечај, новца да повежем стаж немам. Супруга 
преминула, децу немам. Подстанар сам, а кирију нисам платио три месеца - у најкраћим 
цртама испричао је свој живот Владимир Гудала. 
Иако је морао да призна пораз за шаховском таблом, и стегне руку бољем, то није покварило 
расположење Божидару Јањићу. Насмејан, посветио нам се после шаховске капитулације. 
- Моја пензија је одлична, не могу да се пожалим. Иде до 100.000 динара. Мој старији син 
живи у Аустаралији, успешан је научник, као и његова супруга. Моји унуци дођу сваког лета у 
Србију. Водим их на базен, у зоолошки врт, купи им деда сладолед, лубеницу... Прошле године 
сам их водио на море у Бечиће. Шта да вам кажем, живим прави пензионерски живот. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/uplate_doprinosa_za_penzije_vece_za_66_odsto_.4.html?news_id=265089 

Уплате доприноса за пензије веће за 6,6 
одсто 

АУТОР: БЕТА 

Београд - Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање саопштио је јуче да од уплате 

за август, односно у наредна три месеца важе нове, за 6,6 одсто више основице осигурања за 

грађане који сами уплаћују доприносе за пензије. 
Основице осигурања за уплате доприноса за пензије за август, септембар и октобар су повећане 
због усклађивања са кретањем зарада у претходном кварталу. Најнижа основца износи 35 
одсто просечне републичке зараде из претходног тромесечја, а то је 21.416 динара, док је 
највиша основица пет просечних плата, односно 305.950 динара. Допринос за пензијско и 
инвалидско осигурање је 24 одсто, односно месечни издатак ће бити од 5.139,84 до 73.428 
динара. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/uplate_doprinosa_za_penzije_vece_za_66_odsto_.4.html?news_id=265089
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/395808/Ukrajinci-zainteresovani-za-Zelezaru 

Украјинци заинтересовани за Железару 

Тањуг  

Председник Србије Томислав Николић изјавио је данас да је један украјински партнер 

заинтересован да, под условима који се договоре са Владом Србије, уђе у Железару Смедерево. 

Николић је, после разговора са председником Украјине Виктором Јануковичем, приликом 

обележавања 1025. годишњице од како је Русија примила хришћанство, рекао да ће украјинска 

страна у наредних неколико месеци спровести мониторинг у смедеревском комбинату како би 

установила стварно стање. 

 

- Приликом Јануковичеве посете Србије (почетком јуна) договрили смо економску сарадњу две 

земље и сада смо разговорали о томе шта је у међуваремену урађено,а поседно о томе да ли 

можемо да оживимо Металуршки комбинат у Смедереву... Постоји заинтересованост и 

могућност да украјински партнер уђе у комбинат под услоловима који се договоре са Владом 

Србије - рекао је Николић. 

 

Најављујући мониторниг украјинског партнера у Ззелезари Смедерево, Николић је изразио 

очекивање да ће, када тај процес буде завршен, за неколико месеци, разговор са Украјинцима 

бити повољно завршен. 

 

Делегација Србије, предвођена председником Николићем, присуствовала је данас у украјинској 

престоници Кијеву обележавању 1.025 година откако су Руси примили хришћанство. 

 

У делегацији Србије, која је јуче допутовала у Кијев, су и саветници председника Србије, Марко 

Ђурић и Јасмина Митровић Марић, као и српски амбасадор у Украјини Раде Булатовић. 
 

 

 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/395808/Ukrajinci-zainteresovani-za-Zelezaru
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/395610/Od-avgusta-vise-osnovice-za-penzijsko-osiguranje 

Од августа више основице за пензијско 
осигурање 

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсетио је данас грађане који сами 

плаћају допринос за пензије да од уплате за август важе нове основице осигурања које су у 

односу на претходни период више за 6,6 одсто. 

Основице су повећане због усклађивања са кретањем зарада у претходном кварталу. Грађани 

могу да се определе за једну од 13 основица осигурања, независно од стручне спреме коју имају. 

  

По Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање, најнижа основица износи 35 одсто 

просечне републичке зараде из претходног тромесечја, што је 21.416 динара, а највиша пет 

просечних плата, односно 305.950 динара. 

  

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање је 24 одсто, што значи да ће се месечни издатак 

кретати у распону од 5.139,84 до 73.428,00 динара. 

Ти износи примењиваће се за уплате доприноса за август, септембар и октобар 2013. године, 

наведено је у саопштењу. 

 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=07&dd=26&nav_id=736470 

Већина радника би да иде из Жупе 

ИЗВОР: ТАЊУГ 

Крушевац -- Од 335 запослених у крушевачкој хемијској индустрији "Жупа", њих 

310, пријавило се да уз одређену отпремнину напусти фабрику, кажу у синдикату. 

 "За одлазак из фабрике није се пријавило само 25 радника, а реч је о људима који су примљени 

пре неколико година и немају велики радни стаж", рекао је Тањугу председник самосталног 

синдиката Горан Апостоловић. 

Он је објаснио да су се радници опредељивали за једну од четири могућности, међу којима је и 

опција 300 евра по години радног стажа.  

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/395610/Od-avgusta-vise-osnovice-za-penzijsko-osiguranje
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=07&dd=26&nav_id=736470
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Он је истакао да ће захтев за одобравање социјалног програма Министарству финансија и 

привреде бити достављен до 1.августа.  

 

Како је раније најавио државни секретар у том министарству Александар Љубић, ову хемијску 

индустрију ускоро очекује продаја којој ће претходити Скупштина предузећа 7. августа.  

 

За три целине већ има заинтресованих, а уколико се Жупа не прода из првог покушаја, моћи ће 

одмах да се понуди 50, а затим и 30 одсто вредности имовине.  

 

Он је тада позвао раднике да се пријаве за социјални програм од 300 евра по години радног 

стажа, за шта је, како је навео, држава за сва предузећа у реструктурирању ребалансом 

обезбедила 3,7 милијарди динара.  

 

У Крушевцу има седам предузећа у реструктурирању, у којима ради 2.700 људи, а према 

проценама самосталног синдиката фабрике би могло да напусти око 1.300. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=07&dd=26&nav_id=736379 

"Дуг Јата није тема за синдикат" 

ИЗВОР: ТАЊУГ 

Београд -- Синдикат комерцијалних и економско правних радника Јата (СКЕПР) 

запрепашћен захтевом Независног синдиката аеродорма Никола Тесла поводом 

дуговања Јата. 

"Сматрамо да није требало да се Независни синдикат аеродрома појављује у медијима као 

носилац права за спровођење пословне политике аеродорома Никола Тесла, обзиром да то 

никако није у домену синдикалне политике", наведено је у саопштењу синдиката СКЕПР, иначе 

већинског у Јат ервејзу. 

У саопштењу СЕКПР-а се подсећа да је Република Србија власник оба правна субјекта, и да у 

њиховом међусобном пословном односу није све тако црно бело.  

 

"Дајући изјаву за медије, надамо се да је председник синдиката аеродрома веродостојно 

пренео став свог чланства и да његова изјава не служи руководству аеродрома и 

политичкој странци којој оно припада, јер би то значило да је допустио да искористе и 

злоупотребе синдикалну организацију", истакнуто је у саопштењу синдиката.  

 

Подсећа се да оба синдиакта припадају истој синдикалној централи и да би требало да 

заступају исто мишљење, да дају подршку једни другима за питања која су везана за социјални 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=07&dd=26&nav_id=736379
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и радно правни положај запослених.  

 

Независни синдикат аеродрома "Никола Тесла" затражио је 24. јула да Јат ервејз хитно измири 

дуг према том аеродрому у целости, као и да Влада Србије, спречи његову даљу пљачку.  

 

Председник тог синдиката Дејан Поповић тврди да домаћи авиопревозник путницима кроз 

авиокарту наплаћује и аеродромску таксу, и да наплаћени новац задржава за себе уместо да 

уплаћује на рачун аеродрома.  

 

Поповић каже да на овај начин "Јат крши више чланова домаћег и међународног кривичног 

законодавства".  

 

"Независни синдикат обавестио је надлежне и јавност да је тренутни дуг Јата према 

Аеродрому скоро 30 милиона евра и он се свакодневно увећава за 30.000 евра", наводи се 

у саопштењу и додаје да се "због свега наведеног, аеродром 'Никола Тесла' приближава ивици 

банкрота". 
 

ТЕЛЕГРАФ 

http://www.telegraf.rs/vesti/791761-pa-ti-radi-platu-ne-dobija-46-201-radnik-u-srbiji 

ПА, ТИ РАДИ: Плату не добија 46.201 радник 
у Србији 

- Све је на криве ноге и страх од отказа је доминантан. Радници спуштају праг достојанства 

испод сваког минимума, присиљени да раде за мале паре. А то послодавци користе - каже 

економиста Зоран Попов 

Да Србија има најјефтинију радну снагу најбоље показује чињеница да, званично, плату не 
прима 46.201 радник, а мање од загарантованог законског минималца има 34.934.Међутим, 
синдикати тврде да је ова статистика само врх леденог брега и да је број оних којима 
послодавци дају само мрвице вишеструко већи.  
Плату не прима редовно 480.000 радника из приватног сектора и још 170.000 из јавних 
предузећа. Мало који послодавац је због тога кажњен. Инспекторат за рад је од почетка године 
имао 17.986 контрола на терену, али су написали само 463 захтева за покретање прекршајног 
поступка због неисплаћених зарада. 
- С обзиром на стање у привреди, знатан број послодаваца који запошљавају већи број радника, 
дуже време не могу да исплате зараде. А због губитака, лоше финансијске ситуације, 
блокираних рачуна, не уплаћују ни доприносе. Највише случајева смо открили у хемијској 
индустрији, производњи гуме и пластике, трговини на велико и мало, производњи метала, 
машина и опреме, производњи прехрамбених производа и у грађевинарству – каже Драгољуб 
Пеурача, директор Инспектората. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=07&dd=25&nav_id=736248
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=07&dd=25&nav_id=736248
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=07&dd=25&nav_id=736248
http://www.telegraf.rs/vesti/791761-pa-ti-radi-platu-ne-dobija-46-201-radnik-u-srbiji
http://www.telegraf.rs/teme/radna-snaga
http://www.telegraf.rs/teme/plata
http://www.telegraf.rs/teme/gradjevinarstvo
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У Одбору за рад Скупштине Србије кажу да се питање редовности исплате зарада мора гласније 
постављати: 

- Како да очекујете да радник буде продуктиван ако га плаћате мизерно. Наши радници у свету 
су веома цењени, вредни и спремни да уче, али не страхују да ли ће добити плату и не виси им 
радно место свакога дана. Овде би послодавци да имају јефтину радну снагу која се не буни ни у 
условима када раде за џабе – прича Милорад Мијатовић из Одбора. 
 

Фото: Флицкр/Wорлд Банк Пхото Цоллецтион 
Милинко Поповић из Асоцијације слободних и независних синдиката каже да се у Србији све 
више спушта праг зарада и да су оне испод сваке пристојности. А то се одражава на економију 
јер незадовољни радници нису добри радници. 

- Проблем је и минимална зарада, која се неће променити до краја године, упркос томе што се 
није мењала од априла 2012. А ко данас може да живи са 20.010 динара. Људи пристају на све и 
раде за ситниш само да би задржали посао. Све је на криве ноге и страх од отказа је 
доминантан.Радници спуштају праг достојанства испод сваког минимума, присиљени да раде 
за мале паре како би сачували егзистенцијални ниво. А то послодавци користе - прича 
Поповић, и додаје да су све плате, а нарочито минималци, девалвиране још пре шест месеци и 
да ће до краја године бити само горе. 
С друге стране, послодавци кажу да би подигли зараде ако би имали боље услове пословања и 
ако би им се смањили порези. Драгољуб Рајић, директор Уније послодаваца Србије, каже да 
наша земља има висока оптерећења зараде. Укупно пореско оптерећења плата је 38,44 одсто, 
што је у рангу са Словенијом, Данском и Шпанијом, али има виша оптерећења у односу на 10 
“нових” земаља чланица ЕУ (36,5 одсто): 
- У истраживању које смо спровели на узорку од 200 компанија, 32 одсто је рекло да би разлику 
коју би добили смањењем фискалног оптерећења зарада, у целости искористили за повећање 
плата запосленима, а још 64 одсто послодаваца је потврдило да би део те разлике инвестирали 
у плате – закључује Рајић. 

(Телеграф.рс / Извор: Вечерње новости) 

 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/dugovi-iz-ranijeg-perioda-koce-isplatu-zarada 

Дугови из ранијег периода коче исплату 
зарада 

Запослени у ЈКП “Градско зеленило” данас су примили први део зараде за јуни, 
док путне трошкове за јули нусу добили и неизвесно је и када ће примити новац за 
маркице, каже председник синдиката у “Зеленилу” Љуба Поповић. 

Косе по савести и више него што је планирано Фото: С. Шушњевић 

http://www.telegraf.rs/vesti/Sve%20je%20na%20krive%20noge%20i%20strah%20od%20otkaza%20je%20dominantan.%20Radnici%20spu%C5%A1taju%20prag%20dostojanstva%20ispod%20svakog%20minimuma,%20prisiljeni%20da%20rade%20za%20male%20pare%20kakao%20bi%20sa%C4%8Duvali%20egzistencijalni%20nivo.%20A%20to%20poslodavci%20koriste
http://www.telegraf.rs/teme/poslodavci
http://www.dnevnik.rs/novi-sad/dugovi-iz-ranijeg-perioda-koce-isplatu-zarada
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Како наводи, мајску зараду су примили пре месец дана, али им за мај нису уплаћени порези и 
доприноси, а одговорост за то, како каже, сноси Град и нико други. 

– Траже да радимо, а не плаћају. Град нам дугује новац за одржавање зелених површина. 
Радимо према савести па смо тако паркове и траву између стамбених блокова ове године 
косили већ шест пута, јер вегетација буја, па не можемо дозволити да се људи не виде од траве 
– каже Поповић. Предочава да је Град одредио годишње за одржавање зелених површина 150 
милиона, и навео да се јавне зелене површине првог реда -паркови косе четири пута годишње, 
а трава између стамбених блокова два пута током године. Спомиње да уз овај званични 
програм постоји такозвани алтернативни остао од прошле власти у којем је најзанимљивији 
део да је “Зеленило” сагласно да коси колико год је то потребно. 

Поповић каже да новац који је Град одредио Програмом уређења недовољан и одбацује да су 
услуге фирме скупе. 

– На тендеру смо добили посао за кошење амброзије, јер је наша понуда била знатно јефтинија 
од других учесника – истиче председник синдиката. Он пореди да је пре пет година Град 
издавајао за одржавање зелених површина четири стотине милиона динара, а од тада до данас  
гориво је знато поскупело, а Нови Сад знато проширио, па тако и зелене површине увећане. 

Саветник директора у “Зеленилу” Иван Ножинић каже да је приоритет да убрзо буде исплаћен 
и други део зараде за јуни. 

– Мало - мало па нам неко блокира рачун. Имамо дугова и колико год се трудимо да послујемо 
рентабилно, не успевамо. Најлакше је окривити претходнике, али у нашем примеру је заиста 
по среди наслеђено лоше газдовање предузећем. Због тога не треба да трпе запослени, али је 
разумевање неопходно да би фирма могла да иде даље. Зато је у понедељак  заказан састанак 
пословодства и Одбора синдиката, јер смо на становишту да у оваквој ситуацији може да 
помогне само социјални дијалог – навео је Ножинић.     

Зорка Делић 
 

 

 


