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Синдикати: Смањују се права радника 
Уколико садашњи предлог закона о раду доспе у Скупштину синдикалци најављују протесте 

„Урадићемо све што можемо како бисмо спречили да Предлог новог закона о раду угледа 
светлост дана”, најавили су јуче представници неких од највећих синдиката у нашој земљи. 
Они су на конференцији за новинаре рекли да ће, уколико и после јавне расправе овакав нацрт 
закона доспе у Скупштину, позвати своје чланство и све раднике на протесте. 

Синдикати замерају то што се, како тврде, у Предлогу закона о раду деградирају многа права 
радника. Конкретно, према њиховим прогнозама, то ће се одразити на висину зарада, будући 
да се предвиђа смањење многих надокнада – за минули рад, отпремнине у случају отказа, 
отпремнине приликом одласка у пензију... 

Због свега тога, како каже Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката 
Србије, ова организација са надлежнима неће да разговара о евентуалним променама 
Предлога новог закона, већ једино о потпуно новом тексту. 

– Наш став је да ће на основу Предлога новог закона послодавац моћи да вас отпусти кад год то 
пожели. Осим тога, надлежни су оставили веома мало времена за јавну расправу јер крећу 
бројни празници и нерадни дани, а планирају да већ у току јануара Предлог закона буде у 
Скупштини – навео је Орбовић. 

Бранислав Чанак, председник Уједињених гранских синдиката „Независност”, сматра да наша 
привреда није дорасла оваквом закону о раду и да ни она ни радници неће моћи да га издрже. 

 

– Ми једноставно не можемо да дозволимо да се овакав закон усвоји. Ко је тај послодавац коме 
је много да издвоји 174 динара минулог рада по години стажа за некога ко прима просечну 
плату – упитао је Чанак. 

Синдикалци су стога сложни у оцени да Предлогу новог закона аплаудирају једино 
послодавци. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Sindikati-Smanjuju-se-prava-radnika.sr.html
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Зоран Стојиљковић, професор Факултета политичких наука, јуче је подсетио да код нас има чак 
седам парламентарних странака социјал-демократског опредељења од којих се очекује да 
брину о положају радника. 

– Осим тога, где су гаранције и где је одговорност да ће све ове што је предложено новим 
законом о раду заиста дати резултате – истакао је Стојиљковић на јучерашњем скупу. 

Мора се признати и да је тачна примедба синдиката да су многе одредбе новог прописа блиске 
баш ономе што су послодавци тражили годинама. Ресорна министарства и удружења 
послодаваца одговарају да је Србија једна од последњих земаља у Европи која није 
реформисала радно законодавство које и даље вуче корене из социјалистичких времена. 
Суштина сваке њихове примедбе била је да уколико се не омогући лакше отпуштање, неће бити 
ни запошљавања. Уколико не буде јефтинијег запошљавање и укидања додатних трошкова, 
неће бити ни већег раста запослености, објашњавају они. 

Јавна расправа о Предлогу новог закона о раду почиње данас. Да ли ће и у којој мери текст 
Предлога закона након њеног завршетка бити промењен, требало би да се зна пре краја 
јануара. 

С. Деспотовић 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Novi-zakon-brise-minuli-rad.sr.html 

Нови закон брише минули рад 
Предлог да се убудуће овај додатак на основну зараду исплаћује само за године стажа 

проведене код тренутног послодавца 

Уколико одлучите да промените посао и одете у другу фирму, накнаду за минули рад 
добијаћете убудуће само за године које ћете провести код новог послодавца. Односно, године 
проведене код претходног нећете моћи, као до сада, да „понесете” са собом. 

Ово предвиђа једна од одредби новог закона о раду, о којем јавна расправа почиње сутра. 
Пракса је до сада била да радник који има, на пример, укупно 20 година стажа и промени 
фирму, у новој добија накнаду за целокупан минули рад од 20 година, без обзира на то где је и 
шта радио. Наравно, они који су до сада променили фирму, без досадашњег минулог рада неће 
остати (јер закон не важи ретроактивно). Предлог закона елиминише и евентуалне 
злоупотребе послодаваца, јер ће минули рад морати да се исплаћује уколико се радник „шета” 
по фирмама које су повезана лица или имају истог власника. 

Ову промену подржавају ресорна министарства и привредници, док се синдикати противе 
веома оштро. Наиме, држава и послодавци очекују да ће нова мера, заједно са другим 
новинама које ће донети нови закон о раду, растеретити оне који запошљавају и тиме их 
мотивисати да без великих обавеза примају у радни однос и старије. Нарочито када се ова мера 
буде примењивали у комбинацији са оном да се отпремнине у случају отказа исплаћују само за 
године проведене код садашњег послодавца, а не за целокупан радни стаж. Мање обавезе у 
случају запошљавања и отказа, довешће до повећања запослености, закључују они. 

У синдикатима, међутим, сматрају да ова мера представља даље смањивања права радника, као 
и њихово осиромашење. Ситуација је, кажу синдикалци, утолико лошија што ће ова мера 
демотивисати људе да трагају за новим пословима. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Novi-zakon-brise-minuli-rad.sr.html
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Шта је од овога заправо тачно? Да ли је минули рад само реликт социјалистичких времена или 
освојено радничко право и то у новчаном облику које у време беспарице и те како добро дође? 

Истина је, најпре, да они који добро зарађују не маре за минули рад. Износ од 0,4 одсто зараде 
колико послодавац плаћа по години стажа њима не значи много. Они кажу да је минули рад 
прецењена категорија и да није вредна било какве синдикалне борбе. Међутим, исто тако је 
тачно да онима који имају мале зараде и двадесет или тридесет година стажа ова накнада на 
основну зараду и те како добро дође. Како год, уколико наши синдикати не успеју, као у 
Хрватској да оборе Предлог закона о раду, минули рад ће отићи у историју. 

У Министарству привреде ово потврђују. Истичу да би убудуће претходно радно искуство, 
некога ко мења посао, могло да „буде рефлектовано већ у основној заради”. Шта то заправо 
значи? 

– Претпоставка је да онај ко мења фирмуто чини зато што му јепонуђена иста или већа основна 
зарада него што је до тада имао и то заједно са минулим радом. Није исто да ли неко у фирму 
доноси 12 година или 12 месеци искуства, као и да ли је то искуство релевантно за ново радно 
место или не. То ће послодавци ценити приликом уговарања основне зараде. Дакле, ништа се 
не губи у смислу висине зараде– тврде Душан Васиљевић, посебни саветник министра 
привреде Саше Радуловића, додајући да ће онда таква основна зарада сваке године бити 
повећавана за радни стаж код тренутног послодавца. 

– У супротном, поједини запослени имају привилегију да имају већу плату по основу 
претходног искуства, иако то претходно искуство можда нема никакве везе са њиховим 
садашњим радним местом – закључује Васиљевић. 

Милан Кнежевић, председник Привредне коморе малих и средњих предузећа и власник 
конфекцијске куће „Модус” даје подршку предлозима који се тичу промене исплате минулог 
рада. 

– Мислим да је правично да се минули рад односи на период који је радник радио у једној 
фирми, односно на време у којем је он дао допринос развоју те фирме. Није поштено да нова 
фирма плаћа раднику минули рад за време које је провео код старог послодавца – објашњава 
Кнежевић. 

Према његовим речима, исто правило важи и када је реч о промени начина исплате 
отпремнина. 

– Ја имам и социјалну и законску одговорност да збринем радника којем морам да дам отказ. 
И то је потпуно логично, али зашто бих ја као послодавац плаћао и минули рад и отпремнине 
за године које је радник провео у нечијој другој фирми и тамо помогао развоју посла. То није 
фер – каже Кнежевић. 

И Драгољуб Рајић, директор Уније послодаваца, наводи да би мера плаћања минулог рада само 
за године проведене код садашњег послодавца убудуће могла да стимулише веће 
запошљавање, будући да би, како каже, донекле растеретила послодавце. 

– Наш став је био да тих 0,4 одсто зараде по години стажа минулог рада треба убудуће да плаћа 
само нов послодавац. То да вам нова фирма плаћа минули рад за деценије које сте радили у 
некој другој фирми нема нигде. То нам је остало из комунизма – каже Рајић. 

Синдикати се, међутим, уопште не слажу. Сматрају да ће ова одредба будућег закона само 
додатно смањити права радника и још више их осиромашити. 
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– Како је тренд да се пензија не чека у једној фирми и како надлежни најављују да ће доћи до 
раста броја запослених, то значи да ће радници изгубити нешто што би иначе добили. Највише 
ће изгубити они који имају много година стажа, а одлуче да мењају посао или буду на то 
приморани – наводи Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката Србије и 
тврди да у расправи о Нацрту новог закона о раду на дневном реду нису биле промене које се 
тичу минулог рада. 

С. Деспотовић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/drugo_polugodiste_pocinje_strajkom.55.html?news_id=273224 

Још нема договора владе и синдиката просветних радника 

Друго полугодиште почиње штрајком? 

ДАНАС САЗНАЈЕ 

АУТОР: В. АНДРИЋ 

Београд - Друго полугодиште могло би да почне штрајком у школама, ако у међувремену не 
буде потписан протокол са Владом Србије, којим се, између осталог, гарантује увођење платних 
разреда у образовање у другој половини наредне године, сазнаје Данас. 
Синдикат образовања Србије и Унија синдиката просветних радника Србије упутили су 
министрима просвете и финансија предлог протокола за 2014, у коме осим доношења закона о 
платним разредима до 30. јуна идуће године, траже исплату отпремнина запосленима који су 
ове године пензионисани, и то до краја марта 2014. Уколико током наредне године не буде 
успостављен систем платних разреда, синдикати захтевају повећање коефицијената 
запосленима у образовању за 10 одсто и повећање додатка за разредно старешинство на седам 
одсто, наводи се у предлогу протокола. Просветари очекују од владе да стави ван снаге уредбу 
којом се раст зарада у просвети везује за повећање пензија, као и исплату Светосавске награде 
свим запосленима у образовању од по 5.000 динара. 

Председник Синдиката образовања Србије Бранислав Павловић подсећа да је на састанку са 
министром финансија Лазаром Крстићем пре месец дана обећано да ће предлог протокола 
бити формулисан веома брзо и упућен синдикатима на изјашњавање, али да то није урађено. 
Уколико у наредним недељама не буде реакције надлежних на предлог синдиката, друго 
полугодиште могло би да почне штрајком. Павловић за Данас каже да у том случају сви 
синдикати образовања морају да превазиђу анимозитете и да наступе заједнички, „јер свима 
гори под ногама“. 

Да је јединствен наступ неопходан слаже се и председник Уније синдиката просветних радника 
Драган Матијевић. На питање да ли је Унија спремна на сарадњу са Синдикатом радника у 
просвети Србије (СРПСС), са којим је у овом тренутку најдаља, Матијевић каже да „Унија није 
ни са ким у свађи“ и да су „унутрашња превирања нормална ствар у синдикатима“. 

- Нисам у спору са Унијом већ су они љути јер им се чланство осипа и прелази код мене - 
узвраћа Слободан Брајковић, председник СРПСС, напомињући да ће тај синдикат и ГСПРС 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/drugo_polugodiste_pocinje_strajkom.55.html?news_id=273224
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„Независност“ сигурно донети одлуку о штрајку ако до краја године не буде договора са 
владом. 

- То неће бити једнодневни штрајк. Ми смо спремни и имамо капацитет да организујемо 
озбиљан протест, јер су у Синдикату радника у просвети Србије главни штрајкачи - цела 
Војводина, Форум београдских гимназија, Форум средњих стручних школа, а од недавно и 
Синдикат образовања Пожаревца. И без Уније и Павловића, можемо да организујемо одличан 
штрајк - поручује Брајковић. 

Критике министру 

За застој у преговорима са владом Слободан Брајковић криви Министарство просвете, које је, 
како каже, било обавезно да припреми предлог протокола и пошаље га Министарству 
финансија на сагласност. Брајковић критикује министра просвете Томислава Јовановића што 
„не уважава ни договор ни синдикате“, док Бранислав Павловић оцењује да актуелни министар 
прети да помути славу некадашње колегинице Љиљане Чолић својом „учинковитошћу“. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sindikati_ne_daju_da_zakon_o_radu_udje_u_skupstinu.4.html?news_id=2731

91 

Синдикати не дају да закон о раду уђе у 
Скупштину 
АУТОР: Е. Д. 

Београд - Незадовољни нацртом закона о раду, Савез самосталних синдиката и УГС 

Независност запретили су да ће, уколико не буде повучен, „стати на врата Скупштине“ не би ли 

спречили посланике да га усвоје.  

 

- Присуствоваћемо јавним расправама, али нећемо учествовати у дискусијама које су 

планиране у Новом Саду, Крагујевцу и Београду. Простора за измене и поправку 

проблематичних решења нема и закон би требало да се повуче - рекао је јуче председник СССС 

Љубисав Орбовић. 
Орбовић је рекао да је неприхватљиво то што је јавна расправа заказана од 18. децембра до 10. 
јануара идуће године, јер је у том периоду велики број празника, тако неће моћи сви који би 
требало да учествују у њој. Он је нагласио да ће од динамике доношења закона зависити и 
активности синдиката, али и најавио да су планирана протестна окупљања. Нити један од 150 
измењених чланова, према његовим речима, не указује на бољитак и побољшање радничких 
права, а поједина решења, сматра Орбовић, могла би да доведу до смањења плата запослених и 
до 15 одсто. Председник УГС Независност Бранислав Чанак рекао је да синдикати не могу да 
дозволе да овај закон уђе у праксу и да ће на јавним расправама наћи начина да „бучније“ 
изразе незадовољство. 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sindikati_ne_daju_da_zakon_o_radu_udje_u_skupstinu.4.html?news_id=273191
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sindikati_ne_daju_da_zakon_o_radu_udje_u_skupstinu.4.html?news_id=273191
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http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1474557/Sindikati%3A+Zakon+o+radu+%C5%A1tetan+za+radnik

e.html 

Синдикати: Закон о раду штетан за раднике 

Закон о раду нанеће велику штету радницима, оценили председници два 
репрезентативна синдиката. Прикриће пљачкашке приватизације из прошлости и 
трајно елиминисати утицај синдиката, изнето је на заједничкој конференцији за 
новинаре. 

Предложени закон о раду нанео би велику штету радницима у Србији, служио би за 
"прикривање трагова пљачкашке приватизације предузећа", а његово усвајање довело би до 
хаоса у Србији, оценили су Савез самосталних синдиката Србије и УГС "Независност". 

Председник "Независности" Бранислав Чанак рекао је на конференцији за новинаре да је први 
потпредседник Владе Србије Александар Вучић неколико пута оценио да је приватизација у 
Србији била "пљачкашка". 

"Његов некадашњи саветник Синиша Мали, сада председник Привременог органа Београда, у 
то време је био директор (Центра за тендере) у Агенцији за приватизацију, и сада је награђен да 
донесе закон који ће све то да сакрије", рекао је Чанак. 

Према његовим речима, измењени Закон о раду доноси се "да би прикрио трагове из 
прошлости и трајно елиминисао синдикате" што је "опасан сигнал за будућност Србије". 

Да се нови закон о раду доноси да би "прикрио трагове пљачкашке приватизације", по 
Чанковим речима, говори и то што се од јула ове године Америчка привредна комора и Савез 
страних инвеститора не оглашавају о том закону. 

"На наше бројне позиве да нас бар они убеде у корист тог закона, они се не одазивају, па је моја 
оцена да су схватили какве наказне намере има закон о раду", истакао је Чанак. 

Додао је да нико од предлагача закона не уме да објасни чему он служи, и оценио да је тај закон 
"правничка срамота" Министарства рада. 

"То је скандалозно, апсолутно незнање - и правничко, и економско. Када би тако нешто 
написао студент правног факултета, преусмерили би га у шнајдере, јер није за тај посао", 
оценио је Чанак. 

Закон о раду, по његовим речима, мора да буде усклађен с привредом земље, а оно што је 
предложено, није усклађено ни с проценом да ће идуће године привредни раст у Србији бити 
једва један одсто. 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић сматра да ће мали 
број људи бити заинтересован за јавну расправу о Нацрту измена Закона о раду, јер се она 
одржава у време празника - од 18. децембра до 10. јануара. 

По плану Министарства рада, јавне расправе ће бити 20. децембра у Новом Саду, 23. децембра 
у Крагујевцу и 26. децембра у Београду. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1474557/Sindikati%3A+Zakon+o+radu+%C5%A1tetan+za+radnike.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1474557/Sindikati%3A+Zakon+o+radu+%C5%A1tetan+za+radnike.html


8 

 

"Од 150 измењених чланова закона, нема ниједног који говори о неком бољитку, само десетак 
се односи на неко техничко побољшање, али све остало је смањење права запослених", рекао је 
Орбовић. 

Синдикати су на конференцији оценили да Нацрт измена Закона о раду не може да се поправи, 
те је неопходно писати нови, а синдикати ће, како су додали, у томе радо учествовати. 

Како су проценила два репрезентативна синдиката, предложени прописи о раду умањили би 
примања за минули рад за 10,3 одсто, боловање од 30 дана биће мање плаћено 42,4 одсто, 
повреда на раду мања за 21,2 одсто, а годишњи одмор од 30 дана биће плаћен мање за 38,4 
одсто. 

Ти синдикати су најавили да ће организовати масовни протест испред Скупштине Србије 
уколико буде одлучено да спорни закон уђе у скупштинску процедуру. 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:469374-Sindikati-na-ulici-brane-plate 

Синдикати на улици бране плате 
Ј. Ж. С.  

Представници Савеза самосталих синдиката Србије и УГС „Независност“ одлучни 

да спрече улазак закона о раду у скупштинску процедуру. Поједина решења ће 

довести до смањења зарада од осам до 15 одсто 

ОЧЕКУЈЕМО да Нацрт измена закона о раду буде повучен након јавне расправе, којој ћемо 

присуствовати, и борићемо се да тај документ не уђе у скупштинску процедуру. Уколико се буде 

инсистирало на усвајању овог закона, синдикати ће бучније изразити своје мишљење и позвати 

грађане на протесте, истакли су у четвртак представници Савеза самосталих синдиката Србије 

и УГС „Независност“. 

Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката Србије, рекао је да ће од 

динамике којом буде ишао процес доношења закона зависити и активности и да су планирана 

протестна окупљања у више градова Србије. 

- Синдикати ће присуствовати јавним расправама, али неће учествовати у дискусијама које су 

планиране у Новом Саду, Крагујевцу и Београду - рекао је Орбовић. - Нема простора за измене 

и поправку проблематичних решења, већ закон треба повући. 

Он сматра да од 150 измењених чланова ниједан не указује на бољитак и побољшање 

радничких права, и да ће поједина решења довести до смањења плата запослених од осам до 15 

одсто. Такође је неприхватљиво и то што је јавна расправа заказана за период од 18. децембра 

до 10. јануара наредне године, када се зна да је тада највећи број верских и државних празника. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:469374-Sindikati-na-ulici-brane-plate
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- Предложена решења су „доста лоша“ - каже Зоран Михајловић, потпредседник СССС. - Сада 

смо добили верзију за јавну расправу, коју „гура“ Министарство привреде, ставови су толико 

супротни да нема начина да их приближимо, нити мислим да ћемо то моћи. 
БРИШУ МИНУЛИ РАДЗОРАН Михајловић из СССС сматра да ће законом бити легализовано 
сиво тржиште и да он неће успети да санкционише несавесне послодавце, већ ће их увести у 
легалне токове. - Послодавац ће радницима са 20 и више година стажа, овим актом лакше 
давати отказ, а запошљавање нове радне снаге биће јефтинија за 10 до 15 одсто - каже 
Михајловић. - Уколико радник промени послодавца, анулираће му се читав радни стаж. 

Овај синдикат у предлогу измена Закона о раду не види веће запошљавање, нити ће се њиме 

привући инвестиције. Они сматрају да се овде ради о уцени Светске банке, ММФ да закон што 

пре уђе у скупштинску процедуру. 

Бранислав Чанак, председник УГС „Независност“, рекао је да ће синдикати на јавним 

расправама наћи начина да „мало бучније“ изразе незадовољство. 

- Очекујемо да се закон повуче после јавне расправе, јер је евидентно да је прављен да затре 

трагове из пљачкашких приватизација и смањи права синдиката, а никако неће допринети 

побољшању пословног окружења, како се најављивало, и побољшању права радника - оценио 

је Чанак. - Уколико буде дошао у скупштинску процедуру, представници синдиката ће „стати на 

врата Скупштине“ да то спрече и позвати грађане на масовне протесте. 

ПРИМЕДБЕ НА ОБРАЧУН ПЛАТА 

САМОСТАЛНИ синдикат највише замерки има на предлог начина обрачуна плата. Рачуница 

показује да ће на годишњем нивоу послодавац раднику закинути 1,5 до две плате. Наиме, 

годишњи одмори, повреде на раду, државни празници и плаћена одсуства обрачунаваће се 

кроз проценат на основну зараду, без додатака. Исплата на основу минулог рада ће бити 

умањена за више од 10 одсто, одсуство због боловања 42,4 одсто, због повреде на раду 21,2 

одсто, годишњег одмора око 38 одсто, отпремнине за технолошке вишкове за око 23,3 одсто. 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:469252-Krkobabic-Za-480000-penzionera-4000-

dinara-pomoci 

Кркобабић: За 480.000 пензионера 4.000 

динара помоћи 
Танјуг  

Пензионери који имају пензију мању од 15.684 динара, од 27. децембра добиће по 

4.000 динара помоћи 
БЕОГРАД - Заменик председника Партије уједињених пензионера Србије и генерални 
директор "Пошта Србије" Милан Кркобабић изјавио је данас да ће 480.000 пензионера у 
Србији, који имају пензију мању од 15.684 динара, од 27. децембра добити по 4.000 динара. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:469252-Krkobabic-Za-480000-penzionera-4000-dinara-pomoci
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:469252-Krkobabic-Za-480000-penzionera-4000-dinara-pomoci
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Он је најавио да ће грађани у Београду, који примају мање од 20.000 динара, већ од 20. 
децембра добити исту ту надокнаду, истичући да је 13. пензија специјални вид социјалне 
помоћи и тековина ПУПС-а већ пет година у Београду, а сада и у Републици. 

Кркобабић је на ТВ Пинк рекао "да те четири хиљаде, односно четири пута по четири хиљаде, 
за некога ко има пензију 15.000 значе много". 

Он је рекао да у "Пошти Србије", где ради 15.200 људи, нико неће остати без посла и да очекује 
да ће то предузеће "ове године у буџет убацити 30 милиона евра", јер је само у првих 11 месеци 
нето добит 26,7 милиона евра. 

Кркобабић је рекао да су радници у западној Европи и те како обезбеђени и заштићени, док 
"нас неки покушавају да нас врате у 19. век" и сматрају да могу да се баве радним 
законодавством. "Замислите када вам банкари пишу закон о раду", додао је Кркобабић. 

Он је навео да је домаћи модел поште заинтересовао и немачку пошту ДХЛ и да је позван да са 
њеним представницима разговара у фебруару. 

На питање новинара о односима ПУПС-а са коалиционим партнерима СПС и Јединствена 
Србија, Кркобабић је одговорио да се ПУПС не бави комбинацијама, него да има мисију да 
помогне социјално угрожене, да пензије прате плате, да не буде замрзавања и смањења 
пензија, што је и остварено. 

Упитан о могућности избора следеће године, Кркобабић је одговорио да је потребно престати 
са таквим спекулацијама и окренути се послу. 

Коментаришући резултате протеклих локалних избора на Вождовцу, у Оџацима и у Костолцу, 
Кркобабић је оценио да је његова коалиција остварила сјајан резултат, да ће само мали број 
партија ући у парламент Србије наредне године и то само четири групације - СНС, ДС, његова 
коалиција и ДС С, што значи да се политичка сцена полако укрупњава. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/428836/Sindikati-bojkotuju-javne-rasprave-na-izmene-Zakona-o-radu 

Синдикати бојкотују јавне расправе на 
измене Закона о раду 

Танјуг  

Савез самосталних синдиката Србије и УГС Независност одлучили су да та два репрезентативна 

синдиката у Србији бојкотују јавне расправе на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о 

раду, саопштила је Информативна служба Савеза самосталних синдиката Србије . 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/428836/Sindikati-bojkotuju-javne-rasprave-na-izmene-Zakona-o-radu
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Због непостојања социјалног дијалога у Србији, као и неуважавања ставова и примедби 

представника синдиката на састанцима Радне групе за израду нацрта тог закона, представници 

синдиката ће се окупити у градовима у којима је Министарство рада најавило одржавање 

расправа и изразити незадовољство, наводи се у саопштењу. 

  

Прва јавна расправа заказана је данас у Новом Саду, у просторијама Регионалне привредне 

коморе Новог Сада од 11 до 14 часова. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/428834/Pocetak-programa-protiv-sive-ekonomije 

Почетак програма против сиве економије 

Танјуг  

Конференција "Све нијансе сиве:Ослобађање економије", којом ће бити обележен почетак 

двогодишњег програма сузбијања сиве економије у Србији, биће одржана данас у Београду. 

Како ослободити домаћу економију и подстаћи легално пословање и запошљавање, теме су 

конференције чији су организатори Национална алијанса за локални економски развој 

(НАЛЕД) и Америчка агенција за међународни развој (УСАИД). Премијерно ће бити приказан 

спот који илуструје узроке и последице сиве економије и представљено шесто издање Сиве 

књиге прописа. 

  

Конференцији у хотелу Хајат риџенси присуствоваће 100 кључних привредних и политичких 

лидера, високих представника међународне заједнице и дипломатског кора, као и министри 

финансија и привреде, Лазар Крстић и Саша Радуловић, саопштио је НАЛЕД. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/428742/MMF-Pregovori-pocetkom-2014 

ММФ: Преговори почетком 2014. 

М.К.  

Даехаенг Ким, стални представник Међународног монетарног фонда најавио је долазак 

преговарачке мисије ММФ-а у Србију почетком 2014. године. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/428834/Pocetak-programa-protiv-sive-ekonomije
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/428742/MMF-Pregovori-pocetkom-2014
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"Недавно усвојен буџет за 2014. пружа основу за наставак разговора са Србијом. На основу 

захтева српских ласти за новим програмом иницијална прегодварачка мисија предвиђена је 

почетком 2014", саопштила је канцеларија ММФ-а у Србији. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/428617/Pocelo-razduzivanje-440-radnika-koji-odlaze-iz-FAPa 

Почело раздуживање 440 радника који 
одлазе из ФАП-а 

Танјуг  

Радници Фабрике аутомобила Прибој (ФАП), њих 440, који су се добровољно пријавили за 

напуштање фабрике по некој од понуђених варијанти социјалног програма, данас су почели да 

се раздужују. 

У Општој служби ФАП-а кажу да ће свих 440 радника до средине идуће недеље потписати 

уговоре са државом Србијом о социјалном програму и уз одговарајуће отпремнине напустити 

своја радна места. 

 

Уз то, све су гласнији захтеви радника ФАП-а и грађана Прибоја за покретање одговорности 

свих који су највећу фабрику камиона у протеклом периоду довели у стање у каквом се налази. 

 

То се пре свега односи на ненаменско трошење средстава из субвенција Владе Србије у овом 

предузећу, али и неке друге радње које су довеле ФАП до просјачког штапа. 

  
На недавној седници Скупштине акционара тако је било речи и о нетачним подацима о 

вредности залиха којима ФАП располаже назначених у "личној карти" предузећа коју је 

захтевало Министарство привреде. Седница је прекинута и нема најаве да би могла бити 

настављена. 

 

 

 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/428617/Pocelo-razduzivanje-440-radnika-koji-odlaze-iz-FAPa
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/428569/Objavljen-privatizacioni-prospekt-za-Galeniku 

Објављен приватизациони проспект за 
Галенику 

Бета  

Агенција за приватизацију Србије објавила је данас приватизациони проспект и одлуку о 

реструктурирању фармацеутске компаније Галеника из Београда. 

Укупна актива Галенике на крају 2012. године износила је 24,20 милијарди динара (212,78 

милиона евра), вредност сталне имовине 14,52 милијарде динара (127,67 милиона евра), а 

обртне имовине 4,48 милијарди динара (39,40 милиона евра). 

  

Обевезе Галенике на крају прошле године износиле су 24,20 милијарди динара (212,78 

милиона евра), од чега су краткорочне обавезе 10,30 милијарди динара (90,55 милиона евра), а 

дугорочне 12,64 милијарде динара (111,17 милиона евра). 

  

Прословни приходи износили су 4,41 милијарду динара (39 милиона евра), а расходи 7,1 

милијарду динара (62,83 милиона евра). У власништву Галенике су објекти површине 38.101 

квадратни метар и земљиште од 366.591 квадрат. 

  

Већински власник Галенике је држава Србија са уделом од 85 одсто. Писма о 

заинтересованости за куповину капитала Галенике треба да се доставе Агенцији за 

приватизацију и том предузећу у року од 30 дана. 

  

Приватизацији ће претходити поступак реструктурирања Геленике којим ће се предвидети 

предмет и начин продаје, што је у складу са иницијативом Министарства привреде од 14. 

новембра 2013. 

 

 

 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/428569/Objavljen-privatizacioni-prospekt-za-Galeniku
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sindikati-traze-povlacenje-nacrta-zakona-o-radu 

Синдикати траже повлачење Нацрта закона 
о раду 
 

Представници Савеза самосталих синдиката Србије (С С С С) и УГС "Независност" 
очекују да Нацрт измена закона о раду буде повучен након јавне расправе, којој ће 
присуствовати, и бориће се да тај документ не уђе у скупштинску процедуру. 

Уколико се буде инсистирало на усвајању закона синдикати ће у том случају бучније изразити 
своје мишљење и позвати грађане на протесте, најавили су представници С С С С и 
Независности на данашњој заједничкој конференцији за новинаре. 

Председник С С С С Љубисав Орбовић рекао је да ће од динамике којом буде ишао процес 
доношења закона зависити и активности синдиката и да су планирана протестна окупљања у 
више градова Србије. 

Како је рекао, синдикати ће присуствовати јавним расправама, али неће учествовати у 
дискусијама које су планиране у Новом Саду, Крагујевцу и Београду, и на тај начин ће  
изразити незадовољство предложеним законским решењима. 

Он сматра да нема простора за измене и поправку проблематичних решења, већ да би закон 
требало да се повуче. 

Орбовић је рекао да је неприхватљиво и то што је јавна расправа заказана од 18. децембра до 
10. јануара идуће године, јер је у том периоду велики број државних и верских празника па 
неће моћи сви који би требало да учествују у њој. 

Он сматра да од 150 измењених чланова ни један не указује на бољитак и побољшање 
радничких права, и да ће поједина решења довести до смањења плата запослених од осам до 15 
одсто. 

 Председник УГС Независност Бранислав Чанак рекао је да синдикати не могу да дозволе да 
овај закон уђе у праксу и да ће на јавним расправама наћи начина да "мало бучније" изразе 
незадовољство . 

"Очекујемо да се он повуче после јавне расправе, јер је евидентно да је прављен да затре 
трагове из пљачкашких приватизација и смањи права синдиката, а никако неће допринети 
побољшању пословног окружења, како се најављивало, и побољшању права радника", оценио 
је он. 

Чанак је рекао и да ће уколико закон буде дошао у скупштинску процедуру представници 
синдиката "стати на врата скупштине" да то спрече и позвати грађане на масовне протесте. 

(Танјуг) 
 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sindikati-traze-povlacenje-nacrta-zakona-o-radu
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/galeniku-i-politiku-ad-pripremaju-za-privatizaciju 

Галенику и Политику АД припремају за 
приватизацију 
 

Агенција за приватизацију објавила је данас одлуку о реструктурирању и 
приватизациони проспект предузећа за производњу лекова "Галеника" и друштва 
за новинско-издавачку делатност "Политика" АД. 

Агенција је позвала државне повериоце да у року од 15 дана пријаве своја потраживања, 
закључно са 31. децембром 2004. године. 
У проспекту се наводи да Галеника има обавезе од 212,77 милиона евра на крају 2012. године. 
Приходи Галенике износили су 39 милиона евра, а расходи 62,83 милиона евра. 

Галеника располаже грађевинским земљиштем укупне површине 366.591 квадратмних метара, 
а власник је објеката величине 38.101 квадтатних метара. Галеника запошљава 1.462 радника. 
Политика АД на крају 2012. године имала је обавезе укупно 23,61 милиона евра. Укупни 
приходи били су 12,32 милиона евра, а расходи 15,15 милиона евра. У власништву има 100.743 
метара квадратних грађевинског земљишта. Политика АД има 322 запослена. 

Поступак реструктурирања ће бити спроведен променама статуса, правне форме и унутрашње 
организације, отписом главнице дуга и припадајућих камата у целини или делимично и 
отпуштањем дуга у целини или делимично ради намиравања поверилаца и средстава од 
продаје капитала. 
Влада Србије дала је сагласност за покретање поступка приватизације та два предузећа 22. 
новембра 2013. године. 

Писма о заинтересованости за куповину капитала, односно имовине наведених друштава, 
треба да се доставе Агенцији за приватизацију и субјектима приватизације, у року од 30 дана од 
дана оглашавања проспекта. 
У складу са иницијативом Министарства привреде од 14. новембра, приватизацији претходи 
поступак реструктурирања којим ће се предвидети предмет и начин приватизације. 

(Танјуг) 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/galeniku-i-politiku-ad-pripremaju-za-privatizaciju
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АЛО 

http://www.alo.rs/vesti/aktuelno/zakonom-ce-prikriti-tragove-pljackaske-privatizacije/40843 

СИНДИКАТИ ОШТРО КРИТИКОВАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИ ЗАКОН О РАДУ 

Законом ће прикрити трагове пљачкашке 
приватизације! 
 
Аутор: Екипа Ало!  

Предложени закон о раду нанео би велику штету радницима у Србији, служио би 
за „прикривање трагова пљачкашке приватизације предузећа“, а његово усвајање 
довело би до хаоса у Србији, оценили су јуче Савез самосталних синдиката Србије 
и УГС „Независност“. 

 

Председник УГС „Независност“ Бранислав Чанак рекао је да је први потпредседник Владе 

Србије Александар Вучић неколико пута оценио да је приватизација у Србији била 

„пљачкашка“. 

 

„Његов некадашњи саветник Синиша Мали, сада председник привременог органа Београда, у 

то време је био директор (Центра за тендере) у Агенцији за приватизацију, и сада је награђен да 

донесе закон који ће све то да сакрије“, рекао је Чанак. 

По његовим речима, измењени закон о раду доноси се „да би прикрио трагове из прошлости и 

трајно елиминисао синдикате“, што је „опасан сигнал за будућност Србије“. Да се нови закон о 

раду доноси да би „прикрио трагове пљачкашке приватизације“, по Чанковим речима, говори и 

то што се од јула ове године Америчка привредна комора и Савез страних инвеститора не 

оглашавају о том закону, као и да нико од предлагача закона не уме да објасни чему он служи. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alo.rs/vesti/aktuelno/zakonom-ce-prikriti-tragove-pljackaske-privatizacije/40843
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СТУДИО Б 

http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=96093 

Синдикати траже повлачење Нацрта закона 
о раду 
Извор : Бета 

Чанак је рекао и да ће уколико закон буде дошао у скупштинску процедуру 
представници синдиката "стати на врата скупштине" да то спрече и позвати 
грађане на масовне протесте.  

Предложени закон о раду нанео би велику штету радницима у Србији, служио би за 
"прикривање трагова пљачкашке приватизације предузећа", а његово усвајање довело би до 
хаоса у Србији, оценили су данас Савез самосталних синдиката Србије и УГС Независност. 

Председник УГС "Независност" Бранислав Чанак рекао је на конференцији за новинаре да је 
први потпредседник Владе Србије Александар Вучић неколико пута оценио да је 
приватизација у Србији била "пљачкашка". 

"Његов некадашњи саветник Синиша Мали, сада председник Привременог органа Београда, у 
то време је био директор (Центра за тендере) у Агенцији за приватизацију, и сада је награђен да 
донесе закон који ће све то да сакрије", рекао је Чанак. 

По његовим речима, измењени Закон о раду доноси се "да би прикрио трагове из прошлости и 
трајно елиминисао синдикате" што је "опасан сигнал за будућност Србије". Да се нови закон о 
раду доноси да би "прикрио трагове пљачкашке приватизације", по Чанковим речима, говори и 
то што се од јула ове године Америчка привредна комора и Савез страних инвеститора не 
оглашавају о том закону. 

"На наше бројне позиве да нас бар они убеде у корист тог закона, они се не одазивају, па је моја 
оцена да су схватили какве наказне намере има закон о раду", истакао је Чанак. Додао је да 
нико од предлагача закона не уме да објасни чему он служи, и оценио да је тај закон 
"правничка срамота" Министарства рада. 

"То је скандалозно, апсолутно незнање - и правничко, и економско. Када би тако нешто 
написао студент правног факултета, преусмерили би га у шнајдере јер није за тај посао", 
оценио је Чанак. Закон о раду, по његовим речима, мора да буде усклађен с привредом земље, а 
оно што је предложено, није усклађено ни с проценом да ће идуће године привредни раст у 
Србији бити једва један одсто. 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић сматра да ће мали број 
људи бити заинтересован за јавну расправу о Нацрту измена Закона о раду, јер се она одржава 
у време празника - од 18. децембра до 10. јануара. По плану Министарства рада, јавне расправе 
ће бити 20. децембра у Новом Саду, 23. децембра у Крагујевцу и 26. децембра у Београду. 

"Од 150 измењених чланова закона, нема ниједног који говори о неком бољитку, само десетак 
се односи на неко техничко побољшање, али све остало је смањење права запослених", рекао је 
Орбовић. Синдикати су на конференцији оценили да Нацрт измена Закона о раду не може да 
се поправи, те је неопходно писати нови, а синдикати ће, како су додали, у томе радо 
учествовати. 

http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=96093
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Како су проценила два репрезентативна синдиката, предложени прописи о раду умањили би 
примања за минули рад за 10,3 одсто, боловање од 30 дана биће мање плаћено 42,4 одсто, 
повреда на раду мања за 21,2 одсто, а годишњи одмор од 30 дана биће плаћен мање за 38,4 
одсто. Ти синдикати су најавили да ће организовати масовни протест испред Скупштине Србије 
уколико буде одлучено да спорни закон уђе у скупштинску процедуру. 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=12&dd=19&nav_id=791059 

Синдикати бојкотују расправу о ЗОР 
 
ИЗВОР: Б92, БЕТА 

Београд -- Предложени закон о раду нанео би велику штету радницима у Србији, 

служио би за "прикривање трагова пљачкашке приватизације предузећа", 

оцењено је данас. 

 Његово усвајање довело би до хаоса у Србији, оценили су Савез самосталних синдиката Србије 

и УГС Независност. 

Синдикати очекују да нацрт новог закона о раду буде повучен после јавне расправе и бориће се 

да тај документ уопште не уђе у скупштинску процедуру. 

Синдикати ће присуствовати јавним расправама, али неће учествовати у дискусијама 

Синдикати сматрају да је овакав предлог закона непоправљив, да није прављен за услове 

српске привреде и да ће поједина решења довести до смањења плата запослених и до 15 одсто. 

Уколико закон буде ипак дошао у скупштину, синдикати ће позвати грађане на масовне 

протесте.  

 

Председник УГС "Независност" Бранислав Чанак рекао је на конференцији за новинаре да је 

први потпредседник Владе Србије Александар Вучић неколико пута оценио да је 

приватизација у Србији била "пљачкашка".  

 

"Његов некадашњи саветник Синиша Мали, сада председник Привременог органа Београда, у 

то време је био директор (Центра за тендере) у Агенцији за приватизацију, и сада је 

наградјен да донесе закон који ће све то да сакрије", рекао је Ццанак.  

 

По његовим речима, измењени Закон о раду доноси се "да би прикрио трагове из прошлости и 

трајно елиминисао синдикате" што је "опасан сигнал за будућност Србије".  

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=12&dd=19&nav_id=791059
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Да се нови закон о раду доноси да би "прикрио трагове пљачкашке приватизације", по 

Чанковим речима, говори и то што се од јула ове године Америчка привредна комора и Савез 

страних инвеститора не оглашавају о том закону.  

 

"На наше бројне позиве да нас бар они убеде у корист тог закона, они се не одазивају, па је 

моја оцена да су схватили какве наказне намере има закон о раду", истакао је Чанак.  

 

Додао је да нико од предлагача закона не уме да објасни чему он служи, и оценио да је тај закон 

"правничка срамота" Министарства  

рада.  

 

"То је скандалозно, апсолутно незнање - и правничко, и економско. Када би тако нешто 

написао студент правног факултета, преусмерили би га у шнајдере јер није за тај посао", 

оценио је Чанак.  

Закон о раду, по његовим речима, мора да буде ускладјен с привредом земље, а оно што је 

предложено, није ускладјено ни с проценом да ће идуће године привредни раст у Србији бити 

једва један одсто.  

Председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић сматра да ће мали 

број људи бити заинтересован за јавну расправу о Нацрту измена Закона о раду, јер се она 

одржава у време празника - од 18. децембра до 10. јануара.  

По плану Министарства рада, јавне расправе ће бити 20. децембра у Новом Саду, 23. децембра 

у Крагујевцу и 26. децембра у Београду.  

"Од 150 измењених чланова закона, нема ниједног који говори о неком бољитку, само десетак 

се односи на неко техничко побољшање, али све остало је смањење права запослених", рекао 

је Орбовић.  

Синдикати су на конференцији оценили да Нацрт измена Закона о раду не може да се поправи, 

те је неопходно писати нови, а синдикати ће,  

како су додали, у томе радо учествовати.  

Како су проценила два репрезентативна синдиката, предложени прописи о раду умањили би 

примања за минули рад за 10,3 одсто, боловање од 30 дана биће мање плаћено 42,4 одсто, 

повреда на раду мања за 21,2 одсто, а годишњи одмор од 30 дана биће плаћен мање за 38,4 

одсто.  

Ти синдикати су њавили да ће организовати масовни протест испред Скупштине Србије 

уколико буде одлучено да спорни закон удје у скупштинску процедуру. 
 

 

 

 


