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"Биће блокада због Закона о раду" 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Суботица, Београд -- Савез самосталних синдиката Србије најављује протесте и 

блокаде због Закона о раду. Министар Радуловић нада се да ће се синдикати 

вратити за преговарачки сто. 

Уколико буду усвојене измене Закона о раду, које девалвирају права радника, Савез 

самосталних синдиката Србије (СССС) организоваће радикалне протесте и блокаде путева и 

институција, изјавио је у Суботици потпредседник тог синдиката Зоран Михајловић. 

Након што су се оба репрезентативна синдиката повукла из преговора о изради новог Закон о 

раду, СССС је кренуо у организовање разговора са представницима синдиката и радницима у 

свим градовима Војводине, са циљем припреме "на могуће активности поводом закона".  

 

Пред данашњи састанак у Суботици, Михајловић је најавио да ће и СССС највероватније 

припремити и презентовати свој предлог Закона о раду.  

 

"Уколико и даље будемо игнорисани од стране Владе, ми се озбиљно припремамо да 

предузмемо неке радикалне протесте који ће значити и блокаду многих путева, многих 

институција, а крајњи циљ ће бити окупљање у Београду, уколико дође до усвајања оваквог 

закона који, по нама, девалвира права радника, на шта они неће пристати", рекао је 

Михајловић новинарима у Суботици.  

 

Он је изјавио да се нови Закон о раду не може посматрати изоловано, јер се доноси у склопу 

доношења сета закона, међу којима су још и закон о приватизацији, закон о штрајк и закон о 

буџету.  

 

"Овај закон, осим рестриктивних мера, донеће отпуштање, а не доноси запошљавање, нема 

нигде младих људи у закону, нити поспешивања њиховог запошљавања, нигде немате 

инвеститоре ни инвестиције, то се у закону уопште не препознаје", рекао је Михајловић уз 

оцену да овај закон "иде у корист послодаваца, а не радника".  

 

Осврћући се на напуштање преговора о новом тексту Закона о раду, Михајловић је изјавио да, 

осим тога што нису прихваћени за равноправног саговорника, синдикалци нису имали ни јасну 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=11&dd=26&nav_id=782063
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представу о чему преговарају јер су на столу била четири различита предлога закона - три из 

министарстава и један Уније послодаваца Србије.  

 

Говорећи о појединим одредбама закона, које регулишу рад у сменама, сменски рад, годишње 

одморе и одсуства, Михајловић је оценио да би то "у старту" свим радницима смањило зараде 

за осам до десет одсто, а да поједине казнене одредбе радници могу добити отказ "уколико 

само мрко погледају послодавца".  

 

"То је драстично кршење права. Покушавају овим законом да угуше синдикално деловање и 

потпуно анулирају социјални дијалог. Покушавају да одузму уставом гарантована 

права", рекао је, између осталог, Михаиловић.  

 

Како је оценио председник Савеза самосталних синдиката Војводине Горан Милић, измене и 

допуне постојећег закона, у којима се мења 220 од 270 чланова, не представљају измену, већ 

доношење поптуно новог закона.  

 

Он је такође оценио да је период од два месеца за усвајање неозбиљан јер је у питању један од 

сета закона који "решава судбину 7,5 милиона грађана Србије".  

 

Он сматра да не стоје примедбе да је садашњи закон о раду "препрека бољитку Србије", јер по 

анализама европских организација Србија представља земљу са "просечним законом о раду".  

 

"Неолиберални концепт који се нуди сад је нешто за шта Србија није спремна", оценио је 

Милић. 

"Синдикати да се врате за преговарачки сто" 

Саша Радуловић (Тањуг, архива) 

Министар привреде Саша Радуловић изјавио је данас да се нада да ће се синдикати вратити за 

преговарачки сто о Закону о раду, јер је то једини начин да се пронађе најбоље решење.  

 

"Једини начин за решење несугласица је да се о њима разговра", изјавио је Радуловић у паузи 

округлог стола "Банкрот-шанса за нови почетак", који организује продукција "Тајмлајн" и 

УСАИД.  

 

Он је нагласио да су измене Закона о раду јако важне.  

 

"Ми желимо да синдикати учетвују у том поступку и да дођено до најбољег решења", рекао 

је Радуловић.  

 

Он је раније изјавио, поводом изласка синидиката из преговора, да се синдикати држе права 
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која имају и не желе да их пусте, што није добро.  

 

Зато нико старији од 50 година не може да нађе посао, јер ниједан послодавац не жели да 

преузме ризик да, ако мора да отпусти радника због пада пословања, мора да му обезбеди 

отпремнину по години стажа, објаснио је министар привреде.  

 

Са постојећим законом констатно губимо радна места, изгубили смо више од 300.000, а 

немамо ново запошљавање, што значи да је рестриктиван и лош, оценио је тада Радуловић. 
 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1454471/Radulovi%C4%87%3A+Izmene+Zakona+o+radu+va%C5

%BEne+i+nu%C5%BEne.html 

Радуловић: Измене Закона о раду важне и 
нужне 

Једини начин за решење несугласица око Закона о раду је разговор са 
представницима синдиката, рекао министар Саша Радуловић. Радуловић је 
истакао да су измене Закона о раду важне и нужне, и да Министарство жели да 
синдикати учествују у изради да би се дошло до најбољег решења. 

Министар привреде Србије Саша Радуловић изразио је наду да ће се синдикати вратити на 
преговоре о изради новог Закона о раду, јер је како је истакао, то једини начин да се дође до 
најбољег решења за све. 

Радуловић: Не проепознајем се у изјави министарке 

Министар Саша Радуловић изјавио је да не зна на кога је његова колегиница из Владе Србије 
Зорана Михајловић мислила када је рекла да у влади има оних који не заступају интересе 
земље, али је додао да не верује да је о њему реч. 

"То морате да питате Зорану. Није мислила на мене", рекао је Радуловић новинарима у 
Београду.  

"Једини начин за решење несугласица је да се о њима разговара", казао је он новинарима у 
Београду, у паузи округлог стола о новом Закону о стечају. 

Радуловић је истакао да су измене Закона о раду важне и нужне, и да Министарство жели да 
синдикати учествују да би се дошло до најбољег решења. 

Две репрезентативне синдикалне централе - Савез самосталних синдиката Србије (СССС) и 
Уједињени грански синдикати (УГС) "Независност", позвали су прошле недеље Владу да 
обустави преговоре о изменама Закона о раду. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1454471/Radulovi%C4%87%3A+Izmene+Zakona+o+radu+va%C5%BEne+i+nu%C5%BEne.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1454471/Radulovi%C4%87%3A+Izmene+Zakona+o+radu+va%C5%BEne+i+nu%C5%BEne.html
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Те две синдикалне централе су 21. новембра изашле из Радне групе за израду нацрта измена 
Закона о раду, незадовољне начином на који је држава водила преговоре, и односом 
социјалних партера, за шта су оптужили представнике Министарства привреде и министра 
Сашу Радуловића. 

Синдикати сматрају да су предложене измене погубне по запослене и младе, као и по 
пензионере и најавили да ће свим дозвољеним средствима спречити доношење тих измена. 

Лидери СССС и "Независности" су раније најавили да у разговорима о предлогу нових закона о 
раду и закона о стечају, неће учествовати као званични преговарачи, већ - као грађани. 

 

 
 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:465599-Skupstina-Srbije-Usvojen-quotzakon-o-

trudnicamaquot 

Скупштина Србије: Усвојен "закон о 
трудницама" 
 
Танјуг  

Усвојен је Закон по којем деца, труднице и породиље имаће здравствену заштиту 

без обзира на то да ли су им оверене здравствене књижице 

 
БЕОГРАД - Посланици Скупштине Србије усвојили су данас Закон о остваривању права на 
здравствену заштиту деце, трудница и породиља, којима се омогућује здравствена заштита без 
обзира на то да ли су им оверене здравствене књижице. 

Предлагач тог закона био је председник парламента Небојша Стефановић. 

Посебна заштита деце, трудница и породиља предвиђана је и Уставом Србије, а усвајање 
закона је корак даље у обезбеђиању тих права. 

У Републичком фонду за здравствено осигурање има довољно средстава да се покрије таква 
врста одлуке, која ће омогућити такво осигурање. 

Због тешке економско-финансијске ситуације, која је довела до тога да велики број правних 
субјеката није у могућности да измирује доспеле доприносе за обавезно здравствено осигурање, 
најосетљивије категорије становништва, као што су деца, труднице и породиље, остале су без 
здравствене заштите, иако су осигурани. 

Закон ће ступити на снагу краћем него што је то уобичајено, а то је осам дана од дана 
објавиљавања у Службеном гласнику. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:465599-Skupstina-Srbije-Usvojen-quotzakon-o-trudnicamaquot
http://novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:465599-Skupstina-Srbije-Usvojen-quotzakon-o-trudnicamaquot
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/422619/Novi-zakon-o-stecaju-Automatski-otkaz-uz-uplatu-staza-i-zaostalih-

minimalaca 

Нови закон о стечају: Аутоматски отказ, уз 
уплату стажа и заосталих минималаца 

Сузана Лакић, Бојана Анђелић  

Сви радници чија фирма оде у стечај, по предлогу новог закона, аутоматски остају без посла. 

Утешно је да ће сви они, радили за државу или приватног послодавца, моћи да рачунају на 

потпуно повезан стаж и исплату заосталих плата у висини минималца. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/422619/Novi-zakon-o-stecaju-Automatski-otkaz-uz-uplatu-staza-i-zaostalih-minimalaca
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/422619/Novi-zakon-o-stecaju-Automatski-otkaz-uz-uplatu-staza-i-zaostalih-minimalaca
http://www.blic.rs/data/images/2013-11-25/405016_12_origh.jpg?ver=1385410712.jpg
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Кликнути (+) за увећање 

 

Нацрт закона о стечају који се налази на јавној расправи предвиђа доста новина, па тако и 

отказе за раднике фирми које оду у стечај. Иако закон још није усвојен, буџетом за 2014. годину 

Влада је предвидела 200 милиона евра за аутоматску исплату заосталих зарада и доприноса 

радника. 

 

- Радници ће добијати новац одмах док ће држава сачекати да средства буду враћена у буџет 

кад се заврши приватизација. Тај новац биће довољан да избегнемо сваки социјални удар и 

нема говора да ће се лош рад руководилаца превалити преко леђа радника - тврди саветник 

министра привреде Александар Стевановић. 

 

Држава је власник 179 фирми у реструктурирању, где има 51.023 запослена и 419 предузећа под 

окриљем Агенције за приватизацију са око 35.000 радника. Према грубој рачуници, трећина 

http://www.blic.rs/data/images/2013-11-25/405016_12_origh.jpg?ver=1385410712.jpg
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ових фирми које запошљавају тридесетак хиљада радника могло би да оде у стечај. Ове године 

у стечај је отишло 119 предузећа. 

 

Од девет месеци до три године 

 

Закључени стечајни поступци у друштвеним фирмама најкраће су у просеку трајали девет 

месеци, а најдуже три године. У приватним фирмама стечај је најбрже завршен за десет 

месеци, а најдуже за годину и девет месеци. Да би предуго трајање поступка спречила, Влада је 

2010. увела поступак аутоматског стечаја, који је трајао три године. 

  

Владимир Павловић, један од активних учесника у стечајним поступцима, каже да ће се прво 

исплаћивати трошкови стечајног поступка и банке. 

- Први исплатни ред биће и радници. Следе добављачи и други необезбеђени повериоци и на 

крају повезана лица - појаснио је Павловић за “Блиц”. 

 

Добривоје Петровић, председник Савеза стечајних управника, каже да су повериоци до сада 

наплаћивали једва трећину потраживања. 

- Радници су успевали у просеку да наплате две године доприноса и годину дана минималне 

зараде. Од 20 до 30 одсто потаживања су наплаћивали и други повериоци попут банака, 

добављача и повезаних лица - каже Петровић за “Блиц”. 

 

Наш саговорник додаје да све фирме у стечају морају да продају имовину и да је то задатак 

стечајног управника. Стечајни управник који је желео да остане анониман каже, међутим, да се 

у пракси често дешавало да фирма оде у стечај, а да руководсто претходно распрода сву 

имовину. 

 

- Тада се нико није могао наплатити. Дешава се и да фирме имају блокиран рачун, па да 

повериоци неће да покрећу стечај јер знају да тиме не добијају ништа - каже саговорник 

“Блица”. 

 

Нацрт закона о стечају уводи новине и око избора и начина давања дозвола за рад стечајним 

управницима. Кључна ствар је укидање Агенције за лиценцирање стечајних управника. Уместо 

агенције, убудуће ће ту улогу и послове радити комора. Комора ће бити та која лиценцира 

управнике док ће контролу уместо Агенције за приватизацију вршити надзорни одбор чији ће 

чланови бити такође стечајни управници. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/422903/Krstic-Drzava-ce-do-2017-morati-da-resava-dugove-JP 

Крстић: Држава ће до 2017. морати да 
решава дугове ЈП 

Танјуг  

Влада Србије мораће да решава дуговања јавних предузећа бар до 2017. године и због тога је у 

буџету за 2014. годину планиран дефицит од 7,1 одсто, у односу на овогодишњих 6,5 одсто, 

изјавио је вечерас министар финансија Лазар Крстић. 

 Уколико не будемо променили радно законодавство, Србија ће се суочити са смањењем раста и 

чак паралисањем српске привреде, упозорио је он. 

 

Крстић је, гостујући у програму телевизије Пинк, подсетио да је Нацртом закона о буџету за 

2014. предвиђен дефицит на републичком нивоу од 4,6 одсто, што је 0,1 одсто мање него после 

овогодишњег ребаланса државне касе, а на консолидованом нивоу предвиђен је мањак у 

наредној години од 5,2 одсто и то је опет 0,1 одсто мање од овогодишњег дефицита буџета. 

 

Држава Србија је први пут признала реалност ове године и то је препознао и Фискаклни савет, 

а то је да ће влада морати да решава дуговања јавних предузећа бар до 2017. године и због тога 

је у буџету за 2014. годину планиран дефицит од 7,1 одсто, у односу на овогодишњих 6,5 одсто, 

објаснио је Крстић. Он је навео да се ту, између осталог, ради и о преузимању дугова Србијагаса 

и докапитализацији неких државних банака. 

 

Одговарајући на питање да ли ће буџет за наредну годину моћи да поднесе додатних 560 

милиона евра издатака за покривање губитака јавних предузећа, министар финансија је рекао 

да ће буџет за 2014. то моћи да издржи, али је поента постојање великих ризика. На то је, како 

је додао, коректно указао и Фискални савет, да се томе мора стати на пут у будућности и да се 

морају решити проблеми јавних предузећа. 

 

Према његовим речима, Србијагас, па и остала јавна предузећа која су у губитку, требало би да 

на себе преузму што већи део отплате камата на дугове, а да држава преузме враћање главнице 

дуговања повериоцима. 

 

"Ако ово не будемо урадили, ако не будемо решили проблем јавних предузећа, уколико себи 

будемо дозвољавали још једну Привредну банку Београд, Агробанку или Развојну банку 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/422903/Krstic-Drzava-ce-do-2017-morati-da-resava-dugove-JP
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Војводине, као што је и рекао Фискални савет, неће вредети штедње, јер ми смо те ствари 

прокоцкали у претходних пет година", упозорио је министар финансија. 

 

Коментаришући предлог Фискалног савета да се у буџету за 2014. остваре уштеде од 300 

милиона евра, Крстић је објаснио да Фискални савет није препознао неке од мера за сузбијање 

"сиве" економије, од којих се једна односи на врло агресивну наплату буџетских прихода, и 

резултат тога ће се видети у наредној години и то ће бити те уштеде. 

 

Крстић је рекао да је он са сарадницима спреман на конструктиван дијалог током разговора са 

посланичким групама у Скупштини Србије и поновио да буџет за наредну годину није идеалан, 

већ признавање реалности и почетна тачка ка ономе шта хоћемо да постигнемо у наредне три 

године. 

 

Одговарајући на питање да ли ће измене закона о раду бити усвојене до краја године, с обзиром 

на чињеницу да су представници синдиката напустили преговоре о измени тих прописа, 

Крстић је рекао да је упутио јавни позив свим синдикатима да се врате за преговарачки сто и 

да, "ако ништа друго, ставимо на папир шта је то у чему се не слажемо". 

 

"Уколико не будемо променили радно законодавство, суочићемо се оптерећењем на раст у 

реалном сектору, у приватном и делу здравог државног сектора, и то ће нас просто 

паралисати.Ту немамо избора и на неколико фронтова морамо да делујемо у 2014. години", 

упозорио је Крстић. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/422844/Lose-poslovanje-javnog-sektora-kosta-pola-milijarde-evra 

Лоше пословање јавног сектора кошта пола 
милијарде евра 

Бета  

Неуспешно послованње јавних предузећа и државне банке коштаће буџет 560 милиона евра у 

2014. години и створиће додатне обавезе држави од 630 милиона евра, изјавио је данас 

председник Фискалног савета Србије Павле Петровић. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/422844/Lose-poslovanje-javnog-sektora-kosta-pola-milijarde-evra
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Он је на конференцији за новинаре казао да је међу јавним предузећима највећи проблем 

Србијагас са дуговима који премашују милијарду евра, од чега су кредити банкама са државном 

гаранцијом 800 милиона евра. 

  

Петровић је казао да ће враћање кредита Србијагаса државу у 2014. години коштати 150 

милиона евра, што је више од издвајања за науку и убедљиво највећа субвенција јер ће 

Србијагас претећи Железнице Србије које ће добити 110 милиона евра. 

  

Реструктурирање Србијагаса је неопходно, оценио је он, да би јавне финансије у Србији 

оздравиле. 

  

Претровић је објаснио да реструктурирање мора да буде такво да Србијагас више ни трајно ни 

једнократно не добија средства из буџета, али и да преузме део отплате дугова. 

  

- Постоји јасан критеријум, то значи да Србијагас мора да почне да послује позитивно и то од 

средине 2014. године. То је пресудно за рестуктурирање, а не организациона и правна питања - 

казао је он. 

  

Петровић је рекао да је Фискални савет још почетком 2012. године упозоравао на раст 

гаранција и проблеме у пословању, када је дуг Србијагаса био 400 милиона евра, а сада је скоро 

утростручен. 

  

Како је истакао, гаранције за задужење јавних предузећа, пре свега Србијагаса, биле су разлог 

због којег је већ договорен аранжман са Међунароним монетарним фондом (ММФ) прекинут 

почетком 2012. године. 

  

Поред јавних предузећа, додао је Петровић, велики проблем представљају и државне банке 

пошто се процењује да ће трошкови санације тих банка заључно са 2014. годином достићи 800 

милиона евра. 

  

Према његовим речима, за Агенцију за осигурање депозита у 2014. години мораће да се 

обезбеди 360 милиона евра јер је портрошила средства за исплату осигураних и неосигураних 

депозита у пропалим банкама. 

  

- У октобру је затворена Привредна банка Београд и то је плаћено 100 милиона евра. Том 

трансакцијом потрошена је читава уштеда која ће се добити увођењем солидарног пореза на 

плате у јавном сектору - рекао је Петровић. 



12 

 

  

Председник Фискалног савета Србије оценио је да је кључно место за оздрављење јавних 

финансија уређење јавних предузећа и државних банака. 

  

- Ако се то не учини не постоје те уштеде које могу да се направе на платама, пензијама и 

повећању порезе које би могле да покрију нерационално пословање. То је основи проблем и по 

томе би требало да се мери да ли је програм оздрављења јавних финанисја одржив - казао је он. 

  

Председник Фикалног савета нагласио је да се очекује да јавна предузећа и банкарски сектор 

током 2014. направе нове губитке и обавезе за државу од најмање 630 милиона евра које ће се 

плаћати од 2015. године. 

  

Петровић је казао и да ће јавни дуг Србије на крају 2013. достићи 64 одсто бруто домаће 

производа, али да ће наставити да расте и у наредним годинама премашити 70 одсто, што је 

врло опасно. 

  

Како је додао, смањење јавног дуга није могуће пре 2017 године и то само ако се дефицит 

смањи на око два одсто БДП-а и обустави или ограничи издавање нових гаранција за 

задуживање јавних предузећа. 

  

Петровић је оценио да је фискална консолидација предуслов за привредни раст и да је 

неопходно да држава предузем мере које обухватају измене Закона о раду, краћу процедуру 

издавање грађевинских дозвола, решавање проблема предузећа у 

реструктурирању и реформу јавних предузећа. 

  

- Први тест за Владу биће измена Закона о раду до краја 2013. године - казао је Петровић. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/422992/Nisal-pocinje-proizvodnju 

"Нисал" почиње производњу 

Нишка Фабрика алуминијума "Нисал" стартује данас са производњом пуним капацитетом, 

након што су радници, због неисплаћених зарада, протестовали готово месец дана. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/422992/Nisal-pocinje-proizvodnju
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Генерални директор "Нисала" Небојша Крстић изјавио је да је швајцарска компанија 

"Невмент" /Неwмет АГ/ нови власник и да је, захваљујући инвестицијама, почело измирење 

обавеза према радницима. 

 Он је додао да је швајцарска компанија обезбедила око 700 тона сировина месечно. 

  

Крстић је раније рекао да су купци из Немачке затражили од нишке компаније да им до краја 

године испоручи 800 тона алуминијумских производа. 

  

Он каже да је реч је о наруџбини висококвалитетних шипки за немачку авионску и 

аутомобилску индустрију. 

  

"Нисал" је 2003. године купила београдска компанија "Домал инжењеринг". 
 

24 САТА 

http://www.24sata.rs/vesti/ekonomija/vest/svaki-treci-bez-redovne-plate/115450.phtml 

Сваки трећи без редовне плате 

Аутор: С. Лакић  

За разлику од европских земаља, данас у Србији не постоји механизам који може 

натерати послодавца да исплаћује зараде. Сваки трећи радник у Србији не прима 

плату редовно, а како Инспекторат за рад слабо кажњава због проблема у 

привреди, стручњаци поручују да је једино решење притисак. 
 

Газде је могуће притерати тек кад не исплате прву плату | Фото: Оливер Бунић 

БАХАТО  - Скоро трећина људи у Србији ради без икаквог уговора - прима или не прима плату 

на руке, а да у пракси нема никакав механизам заштите. Њихове послодавце истовремено нико 

не може натерати да испоштују и минимална права радника. Бахате газде је могуће притерати 

тек кад не исплате прву плату, поручују саговорници 24 сата. 

 

Ранка Савић, посланик и председник Асоцијације слободних и независних синдиката каже да 

никако не треба чекати да плате касне по два, три или пет месеци. 

 

- Кад ми радници дођу и кажу не примамо плате пет месеци, одмах им одговорим зашто нисте 

http://www.24sata.rs/vesti/ekonomija/vest/svaki-treci-bez-redovne-plate/115450.phtml
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дошли раније. Србија нема никакве инструменте који би штитили раднике. У ЕУ држава 

реагује већ после кашњења од месец или два. Власник предузећа тада једноставно мора да нађе 

новац за плате, било да узме кредит. У супротном фирма иде у стечај или ликвидацију - каже 

Савић за 24 сата и додаје да само преостаје притисак. 

- Већ после првог кашњења алармирајте јавност, пошаљите синдикат код менаџмента, 

обавестите државне инситуције, једино тако - каже Савић. 

Према подацима из јула ове године, 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 обавио 17.986 контрола. 

 Због неисплаћаних зарада написали су, међутим, само 463 захтева за покретање прекршајног 

поступка. Разлог је, како се незванично може чути, лоша финансијска ситуација, блокирани 

рачуни, губици... 

Послодавци најчешће касне са зарадама у хемијској и прехрамбеној индустрији, те производњи 

гуме и пластике, трговини, производњи метала и у грађевинарству. 

С друге стране, постоји заштита када говоримо о доприносима. Око пола године на снази је 

правило да фирме не могу исплатити зараде, ако не уплате и доприносе. Савић, међутим, каже 

да је држава овде првенствено обезбедила себе, наплатом пореза, и да неће реаговати уколико 

послодавац уплати доприносе, а не исплати зараде. 

  

Статистика: Радници у Србији 

 

- плату званично не прима 46.201 радник 

- мање од законског минималца зараду добијају 34.934 радника 

- плату не прима редовно 480.000 радника из приватног сектора 

- плату не прима редовно 170.000 људи из јавних предузећа 

- у Србији је запослено 2,2 милиона људи 
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РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/subotica/sindikati-zakon-protiv-radnika_441034.html 

Синдикати: Закон против радника 

СУБОТИЦА  

Представници Савеза самосталних синдиката Србије и Војводине кажу да ће 

уколико се усвоје предложене измене и допуне Закона о раду догодине без посла 

остати између 50 и сто хиљада радника. 

Савез самосталних синдиката напустио је преговоре о измени Закона о раду јер како оцењују 

измене и допуне тог закона иде на корист послодавцима, а на штету радника. Синдикалци 

сматрају да се предложеним изменама покушава амнестирати пљачкашка приватизација и да 

се радници доводе у ситуацију да буду препуштени самовољи послодаваца. 

"Све оно против чега смо се  борили свих ових година, а то је црно тржиште, сива зона, нешто 

што је до сада завршавало на суду и све оно што су послодавцу кршили једноставно је хтело да 

се амнестира кроз овај нови закон  да се то на неки начин све легализује", каже Зоран 

Михајловић, потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије. 

Министар привреде Саша Радуловић је потврдио за РТВ да ће након реформе без посла остати 

око 20 хиљада људи, али додаје да је циљ Владе да унапреди запошљавање и стандард живота. 

Он је рекао и да је важећи закон о раду једн од разлога због којег смо пали на конкурентности у 

свету. 

Међутим синдикалци имају чврсте ставове и неће тако лако одустати од њих. Најављују да ће, 

уколико се не усвоје њихови предлози, блокирати путеве и да ће позвати и своје чланове на 

велики синдикални скуп у Београду. 

АКТЕР 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-62797-bi-e-blokada-zbog-zakona-o-radu.html 

"БИЋЕ БЛОКАДА ЗБОГ ЗАКОНА О РАДУ" 
Тањуг 
Савез самосталних синдиката Србије најављује протесте и блокаде због Закона о раду. 

Министар Радуловић нада се да ће се синдикати вратити за преговарачки сто 

Уколико буду усвојене измене Закона о раду, које девалвирају права радника, Савез 
самосталних синдиката Србије (СССС) организоваће радикалне протесте и блокаде путева и 
институција, изјавио је у Суботици потпредседник тог синдиката Зоран Михајловић. 
 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/subotica/sindikati-zakon-protiv-radnika_441034.html
http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-62797-bi-e-blokada-zbog-zakona-o-radu.html
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Након што су се оба репрезентативна синдиката повукла из преговора о изради новог Закон о 
раду, СССС је кренуо у организовање разговора са представницима синдиката и радницима у 
свим градовима Војводине, са циљем припреме "на могуће активности поводом закона".  
 
Пред данашњи састанак у Суботици, Михајловић је најавио да ће и СССС највероватније 
припремити и презентовати свој предлог Закона о раду.  
 
"Уколико и даље будемо игнорисани од стране Владе, ми се озбиљно припремамо да 
предузмемо неке радикалне протесте који ће значити и блокаду многих путева, многих 
институција, а крајњи циљ ће бити окупљање у Београду, уколико дође до усвајања оваквог 
закона који, по нама, девалвира права радника, на шта они неће пристати", рекао је 
Михајловић новинарима у Суботици.  
 
Он је изјавио да се нови Закон о раду не може посматрати изоловано, јер се доноси у склопу 
доношења сета закона, међу којима су још и закон о приватизацији, закон о штрајк и закон о 
буџету.  
 
"Овај закон, осим рестриктивних мера, донеће отпуштање, а не доноси запошљавање, нема 
нигде младих људи у закону, нити поспешивања њиховог запошљавања, нигде немате 
инвеститоре ни инвестиције, то се у закону уопште не препознаје", рекао је Михајловић уз 
оцену да овај закон "иде у корист послодаваца, а не радника".  
 
Осврћући се на напуштање преговора о новом тексту Закона о раду, Михајловић је изјавио да, 
осим тога што нису прихваћени за равноправног саговорника, синдикалци нису имали ни јасну 
представу о чему преговарају јер су на столу била четири различита предлога закона - три из 
министарстава и један Уније послодаваца Србије.  
 
Говорећи о појединим одредбама закона, које регулишу рад у сменама, сменски рад, годишње 
одморе и одсуства, Михајловић је оценио да би то "у старту" свим радницима смањило зараде 
за осам до десет одсто, а да поједине казнене одредбе радници могу добити отказ "уколико 
само мрко погледају послодавца".  
 
"То је драстично кршење права. Покушавају овим законом да угуше синдикално деловање и 
потпуно анулирају социјални дијалог. Покушавају да одузму уставом гарантована права", рекао 
је, између осталог, Михаиловић.  
 
Како је оценио председник Савеза самосталних синдиката Војводине Горан Милић, измене и 
допуне постојећег закона, у којима се мења 220 од 270 чланова, не представљају измену, већ 
доношење поптуно новог закона.  
 
Он је такође оценио да је период од два месеца за усвајање неозбиљан јер је у питању један од 
сета закона који "решава судбину 7,5 милиона грађана Србије".  
 
Он сматра да не стоје примедбе да је садашњи закон о раду "препрека бољитку Србије", јер по 
анализама европских организација Србија представља земљу са "просечним законом о раду".  
 
"Неолиберални концепт који се нуди сад је нешто за шта Србија није спремна", оценио је 
Милић. 


