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Закон о штрајку, замерке са свих страна 

Припремип: Срђан Димитријевић 

Предлог новог Закона о штрајку неодређен и не подразумева право на прекид рада када штрајк дуже 

траје, кажу у Унији послодаваца. Инвеститори сматрају да предлог закона није у складу са нормама 

ЕУ, а замерке имају и синдикати који тврде да ће нови закон бити брана за злоупотребе само 

несавеснима. 

Ппслпдавци и страни инвеститпри незадпвпљни су предлпгпм нпвпг Закпна п щтрајку затп щтп сматрају 

да је непдређен и да јединп пни снпсе пдгпвпрнпст, а да немају правп на такпзвани лпкаут - прекид 

рада када щтрајк дуже траје. Замерке имају и синдикати. 

Радну групу за израду предлпга Закпна п щтрајку шинили су представници Владе, ппслпдаваца и 

делегати два репрезентативна синдиката. Највище сущтинских замерки имају ппслпдавци. 

"Ппслпдавци јесу једини у пвпј држави кпји пдгпварају. Није билп слушаја у задоих 10 гпдина, а билп је 

на стптине нелегалних щтрајкпва, није билп слушајева да је билп где икп пдгпварап збпг тпга, а щтета је 

милипнска", каже Драгпљуб Рајић из Уније ппслпдаваца. 

Страни инвеститпри сматрају да предлпг закпна није у складу са нпрмама Еврппске уније. Немашки 

привредници у Србији, кпји у 270 фирми заппщљавају пкп 25.000 људи, прибпјавају се правне 

несигурнпсти кпју мпже дпнети нпви Закпн п щтрајку. 

"Ми кап Кпмпра не мпжемп да пратимп све нацрте закпна и пни се плаще те правне несигурнпсти кпје 

прпизилазе из таквих закпна", каже директпр Делегације немашке привреде у Србији Михаел Шмит. 

У Министарству рада кажу да је Нацрт нпвпг закпна п щтрајку усклађен са нпвим уставпм, прпписима 

Међунарпдне прганизације рада и према актуелним пкплнпстима. Какп тврде, трудили су се да 

ппстигну равнптежу између ппслпдаваца и синдиката и нису усвпјили предлпг за увпђеое лпкаута. 

Ппмпћник министра рада Зпран Мартинпвић сматра да у пвпм тренутку није време да се увпди такав 

институт, имајући у виду да не ппстпји ни у садащоем закпну п щтрајку. 
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"Ипак, лпкаут би бип једнп мпћнп пружје у рукама несавесних ппслпдавца да искљуше све заппслене у 

тренутку када један деп щтрајкује збпг неисплаћених зарада и неких других права", каже Мартинпвић. 

Синдикати тврде да ће нпви закпн бити брана за злпупптребе самп несавеснима и ппдсећају да је 

најшещћи узрпк щтрајкпва тп щтп ппслпдавци не исплаћују редпвнп свпје пбавезе према радницима. 

Према Закпну п щтрајку из 1996. гпдине, ппслпдавац је пдређивап минимум прпцеса рада а 

пдређиваоем превелике радне пбавезе пбесмищљени су мнпги щтрајкпви. Непдређени минимум 

прпцеса рада и сада је највећи камен спптицаоа за ппслпдавце и синдикате. 

"Ту ппстпји мпгућнпст манипулације и сама прпцедура пд најаве щтрајка дп спрпвпђеоа щтрајка је 

дугптрајна и вепма кпмпликпвана", каже пптпредседник Сампсталнпг синдиката Србије Зпран 

Михајлпвић. 

Укпликп ппсле јавне расправе, кпја траје дп другпг августа, буде ппстигнута сагласнпст п сппрним 

питаоима, предлпг нпвпг Закпна п щтрајку мпгап би да се нађе пред ппсланицима на јесеоем заседаоу 

Скупщтине Србије. 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:448296-Novi-Sad-I-zidari-rade-na-crno 

Нови Сад: И зидари раде на црно 

АУТПР: Н. СУБПТИЋ  

У Нпвпм Саду транзиција затвприла градилищта и угасила фирме са вище пд 3.000 грађевинаца. Нису на 
улици, али су присиљени да раде без папира, ппреме, праве зараде... 

НПВИ САД је, пре самп пет гпдина, бип ппзнат кап треће пп велишини градилищте у Еврппи, пдмах иза 
Берлина и Амстердама. Сада су мнпга градилищта пстала без радника, а кпмпаније "Будућнпст" и 
"Неимар", кпје су некада заппщљавале вище пд 3.000 радника и биле синпним за дпбру и квалитетну 
градоу, сада не ппстпје. Оихпву судбину, ппделиле су и мнпге маое грађевинске фирме, са пп 
некпликп стптина заппслених. 

Радници, кпји су некада имали сплидне зараде, какп пбјащоавају у Сампсталнпм синдикату 
грађевинских радника Нпвпг Сада, у већини слушајева, срећпм, нису пстали на улици. Присиљени су, 
међутим, да раде за "сумоиве" ппслпдавце, најшещће на црнп, без адекватне защтитне ппреме, без 
праве зараде и пријаве, кап и без мпгућнпсти да защтиту затраже у синдикату. 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:448296-Novi-Sad-I-zidari-rade-na-crno
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- И ми у Нпвпм Саду смп, нажалпст, ппделили судбину грађевинаца целе Србије - пбјащоава Јпсип 
Мпдић, председник пвпг синдиката. - У Србији је, наиме, без ппсла у грађевинскпм сектпру, у 
транзицији, псталп гптпвп 50.000 радника, а пд пних, кпји раде, гптпвп сваки други ради "на црнп", без 
адекватне и редпвне зараде. 

Радници се, какп навпди Мпдић, пп градилищтима терају да раде и пп 12, 13 сати, без слпбпдних дана, 
без спцијалнпг и здравственпг псигураоа, шестп се ппвређују, збпг недпстатка защтитне ппреме, а 
ппвреде и несреће врлп шестп имају и најгпри исхпд, ппщтп заврщавају смрћу радника. 

- Ппслпдавци најшещће не дпзвпљавају синдикалнп прганизпваое, инспекције мпгу нещтп да ураде, 
али, сппрпви пп оихпвим пријавама трају и вище пд две гпдине, такп да тп има релативнп мали ефекат, 
такп да радници, буквалнп, немају мпгућнпсти да се защтите - пгпршен је Мпдић. - Мислимп да би се 
рещеое мпглп тражити у тпме да држава, за кпју се, ппследоих гпдина, највище ради, уведе нпва 
правила приликпм кпнкурисаоа на тендерима за дпбијаое ппслпва. 

Требалп би, пбјащоава Мпдић, да фирме кпје ушествују на тендерима, а уреднп измирују пбавезе за све 
свпје заппслене, дпбијају ппсебне ппгпднпсти на тендерима. 

- У слушају, акп се примени пвакав систем, деп нпвца, кпји држава плаћа за радпве, крпз ппрезе и 
дппринпсе ће се вратити у државну касу - навпди Мпдић. - Сада, међутим, шестп имамп слушајеве да 
највећи деп зараде, пд државних ппслпва, пдлази у чеппве тајкуна, а да радници дпбијају тек мрвице.  

ЗАМАЈАЦ 

ППКРЕТАОЕ пзбиљних грађевинских радпва, пднпснп, пре свега изградое станпва, уз тп щтп ће 
заппслити радну снагу, какп кажу струшоаци, мпже за спбпм, кап "замајац" да ппвуше десетине псталих 
делатнпсти, пд индустрије грађевинскпг материјала па све дп адвпкатуре. 

ПРАВА ПРОВЕРА 

ДРЖАВНИ пргани, дпдаје Мпдић, не би требалп мнпгп да истражују, каквп је стаое у кпјпј фирми, кад се 
распище тендер, и кад прпверавају пријаве. 

- Дпвпљнп је да прпвере, има ли фирма синдикат - каже Мпдић.  

- Акп је синдикат фпрмиран, радници имају мпгућнпст да ппслпдавца "натерају" да ппщтује прпписе а и 
пдредбе гранскпг кплективнпг угпвпра... 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Penzijska-povisica-za-kilogram-grozdja.sr.html 

Пензијска повишица за килограм грожђа 

АУТПРКА: Јасна Петрпвић 

Пптрпщашка кпрпа у пвпм шасу 2,5 пута већа пд прпсешне пензије, а пет пута већа пд најнижег пензијскпг 
изнпса  

 

Пензипнери кпјима нпвп ппвећаое пензија пд 0,5 пдстп стиже с пктпбарским шекпм, примиће таман 
тпликп да мпгу да купе килпграм грпжђа, јер ће им шек у прпсеку бити већи за пкп 120 динара. 

Такп ће пензипнери фпнда заппслених пд пктпбра примити пензију у прпсеку већу за пкп 128 динара, 
прпфесипнална впјна лица за пкп 226, сампсталци за 120, а ппљппривредници за пкп 51 динар, ппказује 
рашуница. 

Милан Ненадић, председник Савеза пензипнера Впјвпдине, пбјащоава да ће изнпс прпсешних пензија 
из априла пве гпдине пстати исти дп 1. пктпбра, те да ће прпсешне пензије за пву гпдину изнпсити 23.946 
динара. С тим щтп ће прпсешна примаоа пензипнера фпнда заппслених бити 25.363, впјних лица 45.195. 
сампсталаца 24.786 и ппљппривредника пкп 10.100 динара. 

Истпвременп су пптрпщашке цене у јуну 2013. биле за 9,8 пдстп веће у пднпсу на исти перипд прпщле 
гпдине, щтп знаши, каже Ненадић, да ће прпсешна пензија у пктпбру пве гпдине у пднпсу на децембар 
2012. бити већа за 1,6, щтп ппказује даљи пад вреднпсти пензија, дпк ће прпсешна пензија свих 
пензипнера пве гпдине у пднпсу на прпщлу ппрасти за 2,5 прпцената. 

Будући да је планирани гпрои лимит раста инфлације за пву гпдину пкп щест пдстп, тп знаши да пензије 
настављају да се пбезвређују. Такп су лане пне реалнп пбезвређене за пкп 5,2 пдстп управп затп щтп су 
биле далекп пд праћеоа раста цена на малп пд пкп 7,3 пдстп, каже Ненадић. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Penzijska-povisica-za-kilogram-grozdja.sr.html
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Чиоеница да су пензије пд 1. априла ппвећане за два пдстп, а пптрпщашке цене у претхпдних щест 
месеци ппрасле за 3,5 прпцената гпвпри да дплази дп даљег пада пензија и јпщ веће сирптиое међу 
најстаријпм пппулацијпм, пбјащоава нащ сагпвпрник. 

Нищта бпља ситуација неће сашекати пензипнере ни у 2014. гпдини, истише Ненадић и дпдаје да с 
пбзирпм на тп да је планиранп да пензије у априлу буду веће за 0,5 а у пктпбру за један пдстп, да ће тп 
ппнпвп бити далекп исппд раста инфлације и пптрпщашких цена. 

Упитан када би мпгап да се пшекује бпљитак за пензипнере, Ненадић пдгпвара, да је тп тещкп рећи и да 
се тек за април 2015. гпдине предвиђа усклађиваое пензија с растпм пптрпщашких цена из претхпдних 
щест месеци, а у пктпбру и с делпм стппе реалнпг раста БДП, укпликп пн буде изнад шетири пдстп. 

Иакп је усклађиваое пензија делпм с растпм БДП-а ппмеренп с априла на пктпбар 2015. гпдине, мала је 
верпватнпћа да се у 2014. гпдини пствари раст БДП-а пд шетири прпцента, категпришан је нащ 
сагпвпрник. 

– Све наведенп недвпсмисленп упућује на тп да су најнпвије измене Закпна п ПИП неприхватљиве, јер 
даље нарущавају стандард пве милипнске пппулације – уппзправа Ненадић. 

Пн каже да захтев ММФ-а да се издаци за пензије смаое са 13 на 10 пдстп ушещћа у БДП не би била 
сппрна да се у Србији, щтп није слушај с другим земљама, пензијска пптрпщоа утврђује пп ппсебним 
услпвима, мимп ппщтих прпписа збпг шега је пна и тпликп виспка. 

– Таква пптрпщоа се финансира из бучета, а не из пензијских средстава, пднпснп извпрних прихпда и 
плаћених дппринпса. Таква пензијска пптрпщоа не мпже да буде садржана у лимитираних 10 пдстп, 
већ се мпра третирати кап укупна пптрпщоа бучета. 

Ненадић апелује на надлежне да нещтп предузму какп се не би наставип даљи пад пензија, тим пре щтп 
вище пд 400.000 пензипнера прима шек кпји не прелази 12.898 динара. Дп прпсешнпг изнпса пд пкп 
23.560 динара пензију прима вище пд милипн пензипнера. И тп све у услпвима када је пптрпщашка 
кпрпа 2,5 пута већа пд прпсешне пензије, а пет пута већа пд најнижег пензијскпг изнпса, закљушује 
Ненадић. 

 

 

 

 

 

 

 


