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http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1494190/Sindikati+tra%C5%BEe+povla%C4%8Denje+zako

na+.html 

Синдикати траже повлачење закона 

Уз претњу протестима Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени грански 
синдикати Независност траже од Владе и Скупштине да повуку из процедуре 
законе о приватизацији, о стечају и о раду. 

Савез самосталних синдиката Србије и Удружени грански синдикати Независност затражили 
су од Владе и Скупштине да повуку из процедуре законе о приватизацији, о стечају и о раду и 
запретили да ће, у супротном, тражити смену премијера и ресорних министара и организовати 
масовне протесте. 

Највећа два синдиката траже и њихово равноправно укључивање у целокупан поступак 
заокруживања радног законодавства и доношење "Кодекса рада", као и поштовање и стављање 
у функцију институција социјалног дијалога, 

Синдикати су најавили и "друге видове синдикалне борбе против угрожавања интереса и права 
својих чланова, запослених, а тиме и свих грађана". 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:473104-Smederevo-Finci-traze-novac-da-otvore-

1500-radnih-mesta 

Смедерево: Финци траже новац да отворе 1.500 
радних места 
Ј. ИлиЋ  

Компанија ПКЦ очекује субвенције од 7,5 милиона евра за изградњу фабрике 
каблова за ауто-индустрију у Смедереву. Финци траже новац да отворе 1.500 
радних места 

ФИНЦИ траже паре. После потписивања меморандума између Смедерева и финске компаније 
ПКЦ, о отварању фабрике кабловских система за комерцијална возила, којим је предвиђено 7,5 
милиона евра државних пара као подстицај за отварање 1.500 нових радних места, дошло је 
време за наплату. Уговор о томе требало би да се потпише у наредне две седмице, а још није 
саопштено има ли Србија пара за субвенције Финцима. 
 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1494190/Sindikati+tra%C5%BEe+povla%C4%8Denje+zakona+.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1494190/Sindikati+tra%C5%BEe+povla%C4%8Denje+zakona+.html
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:473104-Smederevo-Finci-traze-novac-da-otvore-1500-radnih-mesta
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:473104-Smederevo-Finci-traze-novac-da-otvore-1500-radnih-mesta
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Меморандумом о разумевању, који је у име Владе Србије потписао вицепремијер Александар 
Вучић, ПКЦ-у је обећан подстицај од 5.000 евра по радном месту отвореном у року од три 
године након закључења уговора. Планирана је динамика исплате у три рате. Уговор о државој 
помоћи од 7,5 милиона евра, према овом документу, требало би да се потпише до краја јануара. 
Засад, нема званичних најава када би уговор могао да буде потписан, нити да ли држава има 
новца за субвенционисање финског инвеститора. Министар привреде Саша Радуловић је 
прошле недеље изјавио да буџет за 2014. не подразумева нове субвенције, а да је 31. децембра 
2013. истекла и уредба о расподели субвенција. Ипак, у Министарству привреде у понедељак су 
„Новостима“ рекли да разговарају са инвеститорима. 
 

ГРАД СЕ ЗАДУЖУЈЕ ЗА ХАЛУ 
У ишчекивању државне помоћи, Смедерево је донело одлуку о кредитном задужењу од 
милијарду динара за изградњу хале од 20.000 квадрата са комплетном инфраструктуром. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:473100-Soci-Spski-radnici-u-losim-uslovima-cekaju-

isplatu 

Сочи: Спски радници у лошим условима чекају 
исплату 
В. Црњански Спасојевић  

Српски конзул Милан Живковић, за „Новости“, после посете незадовољним 
радницима. Грађевинци живе у веома лошим условима, неки се вратили 

ЈОШ око 1.000 српских грађевинских радника остало је у Сочију и околини, а на градилишту 
које сам обишао у Веселоју још око 120. Они живе у доста лошим условима, али су вољни да 
заврше посао и сачекају исплату. Имамо обећање руских послодаваца да ће новац и добити, 
потврдио је, за „Новости“, конзул Србије при нашој амбасади у Москви Милан Живковић. 
 

Он је обишао једно од градилишта после позива у помоћ који су упутили радници из Србије 
још пре Нове године, жалећи се на нехумане услове рада, одузимање пасоша, гладовање и 
ускраћивање плата. По повратку, објашњава да су наши радници са градилишта са ког су 
дошле последње притужбе смештени у зградама које завршавају: 
- Осим наших има и осамдесетак других радника, и сви спавају по спратовима, у грубо 
омалтерисаним становима, са прозорима и струјом, на приручним лежајима. То су зграде на 
којима још нису урађени молерски и други радови. Около, на градилишту је блато и шут, али 
радници су расположени да заврше посао јер им је по окончању обећана зарада. Огроман 
проблем им представља одржавање личне хигијене, јер су се контејнери са приручним 
тушевима одавно покварили. 
Живковић додаје да сви наши радници имају код себе пасоше и да могу да напусте градилиште 
кад год желе. Имају обезбеђену и храну. До неког тренутка су добијали и аконтације, али је 
онда исплата застала. Неки су, уплашени да од пара неће бити ништа, похитали ка Србији (њих 
четрдесетак), док су други остали. 
ПРЕВАРЕНИ СРБИРЕДАКЦИЈИ „Новости“ се обраћало неколико група радника из Веселоја 
надомак Сочија. Неки су радили за домаће предузимаче, а неки за руске, а већина се жалила да 
ради без обећаних уговора, не добија примања, да немају заштитну опрему, а послодавци их 
терају да се необезбеђени пењу на скеле. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:473100-Soci-Spski-radnici-u-losim-uslovima-cekaju-isplatu
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:473100-Soci-Spski-radnici-u-losim-uslovima-cekaju-isplatu
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- Ово није први пут да смо контактирали и са нашим радницима и са руским послодавцима. 
Принцип је тај да руски инвеститор ангажује извођаче, а ови подизвођаче. Многи предузимачи 
су из Србије. Инвеститори тврде да аконтације исплаћују редовно преко подизвођача 
радницима, али очигледно да није било довољно контроле да ли су те паре до радника и стигле 
- каже Живковић. 
Такође, додаје да су руски извођачи обећали да ће радници добити плате чим радови буду 
завршени и зграде технички примљене. Тада ће инвеститори исплатити остатак: 
- Имамо обећање да ће новац бити исплаћен и онима који су остали и онима који су напустили 
градилиште, наравно за период колико су радили. Цео посао касни, а требало је да буде 
завршен до 15. децембра, па је пролонгиран за крај године, јер су многи незадовољни 
напустили градилиште, а сада је процена радника да ће бити крај 25. јануара. Дотле ћемо бити 
у контакту са свима, и са руским послодавцима, и са радницима, и са нашим подизвођачима, 
јер ми смо представници свих наших грађана у Русији. И ниједног нећемо оставити на цедилу - 
обећава конзул. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/434298/Novi-protest-radnika-Valjevo-puta 

Нови протест радника Ваљево пута 

Бета  

Радници Ваљево пута протестовали су данас у приградском насељу Белошевац због, како су 

казали, продаје једне од машина те фирме да би се намирили дугови петорици запослених. 

Они су рекли новинарима да је та машина продата на лицитацији "испод сваке разумне цене" 

за шта криве судског извршитеља јер је судски проценитељ "био коректан". 

  

Радници нису дозволили купцу да истера машину из круга асфалтне базе у Белошевцу и 

запретили су да ће запалити све машине ако се настави распродаја имовине, што за Ваљево пут 

значи ликвидацију фирме. 

  

Према њиховим речима, постоји заинтересован купац из Аустрије, који би купио Ваљево пут и 

наставио да се бави делатностима којима се бави ово предузеће. 

  

Радници Ваљево пута додали су и да је купац једне од машина на првој лицитацији, одржаној 

крајем 2013, одустао од њене куповине. 

  

Група запослених тужила је Ваљево пут за неизмирене зараде, а правноснажна решења у 

њихову корист постала су извршна. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/434298/Novi-protest-radnika-Valjevo-puta
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Ваљево пут је 2007. на тендеру купила мађарска компанија Бетонут Зрт из Будимпеште за 1,75 

милиона евра, а уговор о приватизацији раскинут је у мају 2012. због неиспуњавања обавеза 

већинског власника. 

  

Око 130 запослених зараде нису примили три године, а њихова потраживања премашују пола 

милиона евра. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/434115/Radnici-Fabrike-vagona-iz-Kraljeva-usli-u-Gradsku-skupstinu 

Радници Фабрике вагона из Краљева ушли у 
Градску скупштину 

Тањуг  

Више од 200 радника Фабрике вагона протестујући због веома лошег стања у фабрици, ушли су 

јутрос у салу Скупштине Краљева, захтевајући одговоре на питања када ће добити неку од 

заосталих плата. 

Радници су последњу плату добили у мају прошле године, а у просеку им се дугује по 15 плата. 

  

Радницима Фабрике вагона Краљево, који су у штрајку већ седам месеци, још није испуњен ни 

један од захтева које су поставили као услов да би се вратили на посао, због чега је Сстрајкачки 

одбор и организовао овај како су навели “ највећи протест до сада” . 

  

Они траже хитну исплату неколико заосталих зарада, повезивање три године радног 

стажа и оверу здравствених књижица. 

  

Радници Фабрике вагона, који су у штрајку од јуна, у два маха су, 3. октобра и 5. децембра, 

организовали једночасовне протестне скупове испред Скупштине Краљева. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/434115/Radnici-Fabrike-vagona-iz-Kraljeva-usli-u-Gradsku-skupstinu
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/registracija_ofsor_firmi_nece_imati_efekta_.4.html?news_id=274372 

Иницијатива Саше Радуловића о пописивању компанија из пореских рајева наишла на 

критике 

Регистрација оф-шор фирми неће имати 
ефекта 

АУТОР: Г. ВЛАОВИЋ 

Београд - Пописивање компанија које су основане у оф-шор зонама а послују у Србији, како 
предлаже министар привреде Саша Радуловић, не би било право решење, већ системским 
мерама треба онемогућити да власници тих фирми, који су држављани Србије, избегавају 
плаћање пореза и послују у сивој зони, сматрају саговорници Данаса. 
 
Министар Радуловић је изјавио да све оф-шор фирме које послују у Србији треба да буду 
регистроване, како би се знало ко су њихови власници и да обично иза таквих фирми које су 
регистроване у „пореским рајевима“ стоје грађани Србије. Он је додао да ће информације о 
власништву оф-шор фирми бити обезбеђене у складу са Законом о спречавању прања новца. 

Љубодраг Савић, професор на Економском факултету у Београду, истиче да је иницијатива 
министра Радуловића о борби против спречавања малверзација којима се служе власници оф-
шор фирми добра и правилна, али да начин на који министар привреде жели да се супротстави 
томе неадекватан. 

- Не видим могућност да Србија истражује по свету коме припадају такве компаније и пописује 
оф-шор зоне. Једноставно нема довољно потенцијала за тако нешто. Оф-шор фирме нису само 
проблем Србије, већ свих земаља и због тога су на самиту Г-20 2010. године разматрани начини 
супротстављања малверзацијама које омогућавају „порески рајеви“ и пословању у сивој зони. 
Управо су најмоћније економије света те које могу да искорене све негативно везано за оф-шор 
зоне а не Србија - наглашава наш саговорник. 

Он додаје да надлежни у Србији треба да се баве истраживањем како су власници оф-шор 
компанија, а који су држављани наше земље, дошли до тог новца. 

- Дакле, треба утврдити да ли су новац којим су покренули посао у оф-шор фирми стекли на 
нелегалан или легалан начин. Треба се бавити истрагом везаном за порекло новца и када би се 
то тако и радило оф-шор фирме не би представљале никакав проблем у Србији. Такође, треба 
створити механизам заштите који би спречио сваку врсту малверзације, односно могућност да 
фиктивним увећавањем трошкова пословања оф-шор компаније плаћају мањи порез у Србији 
и из земље нелегално извлаче већи профит. Исто тако требало би спречити те оф-шор 
компаније да са новцем стеченим на такав начин учествују у приватизацијама у Србији. Треба 
онемогућити и сиву економију којом се служе власници тих фирми плаћајући само део 
доприноса радницима дајући им део новца на руке. И на тај начин се избегавањем пореза 
остварује већа добит. Држава дакле треба да спречи све врсте малверзација и да контролише 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/registracija_ofsor_firmi_nece_imati_efekta_.4.html?news_id=274372
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трансакције новца и то је једини могући начин супротстављања нелегалним активностима оф-
шор компанија. Њихово пописивање, односно истраживање оф-шор зона је неизводљиво и 
самим тим не би дало резултате - сматра наш саговорник. Са његовим мишљењем слаже се 
експерт за страна улагања Милан Ковачевић. 

- Оф-шор зона у свету има заиста много и немогуће би било пописати све компаније чији су 
власници наши држављани. Такође, примера ради, не видим од каквог би значаја било да 
попишемо оф-шор фирме које послују у Србији, а које су регистроване рецимо у Делаверу и 
Конектикату ако су ћерке фирме тих компанија већ регистроване у Агенцији за привредне 
регистре и на тај начин се зна ко су њихови оснивачи. Чак и кад би наша држава успела да 
открије који су српски држављани власници оф-шор компанија, то само по себи не значило 
ништа, јер власништво над тим компанијама не представља никакво кривично дело. Потребно 
је да држава контролише трансакције оф-шор компанија и да реагује у случају када се нека од 
њих коси са законским решењима. На тај начин треба утврђивати неправилности, а не на 
основу тога ко је власник оф-шор компаније. Тако ми идеја пописивања оф-шор фирми више 
личи на демагошки чин него на реално решење проблема. Треба рећи и то да оф-шор фирме 
постоје широм света, да је њихово постојање потпуно легално и да служе да би се олакшало 
пословање. Самим тим сматрам да иницијатива министра Радуловића у свету може бити 
схваћена на начин да Србија не разуме систем функционисања оф-шор компанија и тржишне 
економије уопште - закључује Ковачевић. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sindikat_rodiceve_izjave_neodgovorne_.4.html?news_id=274369 

Да ли стални одласци радника могу да угрозе овогодишње планове Застави оружју, вредне 

око 40 милиона долара 

Синдикат: Родићеве изјаве неодговорне 

АУТОР: З. РАДОВАНОВИЋ 

Крагујевац - Након уобичајеног зимског колективног одмора, у Застави оружју јуче је почела 

производња. У менаџменту Заставе оружја кажу да је та фабрика већ уговорила извозне 

послове за ову годину за 11 милиона долара, те да очекују да ће у 2014. на америчком и осталим 

светским тржиштима да продају ловачко-спортско оружје, а земљама севера Африке и Блиског 

истока пешадијско наоружање у укупној вредности од око 40 милиона долара, што би било 

готово на нивоу прошлогодишњег рекордног извоза Заставиних оружара у минулих четврт 

века, од 42 милиона долара. 

 
У Синдикату Заставе оружја не деле оптимизам пословодства. Они тврде да се фабрика, која је 
крајем прошле и почетком ове године остала без чак 640 радника, већ на старту новог 
производног циклуса суочава се са озбиљним кадровским проблемима. 

- У фабрици тренутно ради око 1.900 запослених, што је недовољно за планирани обим 
производње и извоза. Учесталим одласцима запослених на основу социјалних програма, 
читаве производне линије остале су без радника. Отишао је и велики број људи из режије и 
администрације, тако да нам тренутно недостају не само стручњаци, него и чиновници, 
транспортни радници, па и чистачице, без којих фабрика не може да функционише, каже за 
наш лист председник Синдиката у застави оружју Драган Илић. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sindikat_rodiceve_izjave_neodgovorne_.4.html?news_id=274369
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Он с овим у вези наглашава на никако не разуме најновију изјаву министра одбране Небојше 
Родића који је поручио да ће и из фабрика домаће одбрамбене индустрије морати да оде још 
око десет одсто запослених, те да у предузећима наменске производње неће бити новог 
запошљавања без одобрења државе. 

- Не знамо шта је Родић радио пре него што је постао министар одбране, али видимо да не 
познаје ситуацију у свом ресору. Тако му, очито, није познато да је, за разлику од јавних 
предузећа, из војних фабрика у минулих десет и више година, отишао велики број радника. 
Заставу оружја је, на пример, од 2001. до сада, напустило чак 4.000 радника. Таква кадровска 
политика довела је до тога да данас готово да немамо са киме да организујемо производњу и 
обезбедило колико - толико нормално функционисање фабрике - закључује Илић. 

Застава оружје напустила 303 радника 
Крагујевац - Крагујевачку фабрику Застава оружје напустила су уз социјални програм 303 
радника, а још 37 пријављених чека на исплату отпремнине. У односу на првобитно 
изјашњавање почетком децембра, 37 оружара је одустало од добровољног одласка из фабрике. 
У Самосталном синдикату Застава оружја кажу да је за 303 радника, којима је остало до пет 
година до пензије, пред Нову годину исплаћена отпремнина од по шест просечних бруто плата 
у Србији, односно по 360.000 динара. Ти радници ће до стицања услова за пензију бити на 
евиденцији Националне службе за запошљавање и до одласка у пензију примаће по око 
36.000 динара. Бета 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/strucnjaci_demantuju_vucica.4.html?news_id=274371 

Поводом тврдњи првог потпредседника Владе о паду незапослености 

Стручњаци демантују Вучића 

АУТОР: Г. ВЛАОВИЋ 

Београд - Једна од запаженијих изјава првог потпредседника Владе Србије Александра Вучића 
да је после много година у нашој земљи смањена незапосленост за пет одсто, наишла је на 
оспоравање опозиције, али и стручне јавности и синдиката. 
 
Наиме, Вучић се позвао на податке Статистичког завода да у поређењу са априлом, када је 
незапосленост била 25,5 одсто, данас имамо 20,1 одсто, што је оценио као „изванредан 
напредак“. Међутим, одмах је реаговала Демократска странка истакавши да ти подаци нису 
тачни и тражила од Вучића и Српске напредне стране „да јавности покажу где су ти 
новозапослени радници и да званични подаци Владе објављени у Билтену јавних финансија на 
сајту Министарства финансија говоре управо супротно“. 
Ту су и контраподаци. Према подацима Националне службе за запошљавање, број 
незапослених је крајем октобра 2013. достигао 760.000 људи, што је за 0,1 одсто више у односу 
на септембар, а за један одсто више него годину дана раније. У октобру 2013. стопа 
регистроване незапослености била је 28,7 одсто, што је повећање у односу на исти месец 
прошле године за 0,4 одсто. А према подацима из месечног истраживања Завода за статистику, 
укупан број запослених у октобру 2013. исти је као у претходном месецу и износи 1.720.000, док 
је у односу на исти месец 2012. мањи за 0,3 одсто. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/strucnjaci_demantuju_vucica.4.html?news_id=274371
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Економски аналитичар Милан Р. Ковачевић каже да тврдња о смањену незапослености није 
реална и да представља политичку изјаву са циљем ширења оптимизма међу грађанима. 

- Вучић се позвао на резултате анкете која је урађена на одређеном узорку и која никако не 
може бити репрезентативна, односно не може да понуди реалну слику стања. Када је реч о 
таквим стварима, једино су релевантни званични статистички подаци, а постојећи никако не 
показују резултате које је изнео први потпредседник Владе. Наиме, према пресеку који је 
правила Национална служба запошљавања из октобра 2013. године број незапослених је 
повећан, а број запослених грађана није се повећао. Ти подаци делују сасвим реално јер с 
обзиром на постојеће економске проблеме у протеклој години је било отпуштања у сектору 
грађевине и трговине, и логично звучи да се број запослених смањивао, а никако повећавао - 
објашњава Ковачевић. 

Ни председник Удружених синдиката Србије „Слога“ Жељко Веселиновић не верује у 
веродостојност податка о смањену стопе незапослености који је изнео први потпредседник 
Владе Вучић. 

- Једини релевантни подаци су они које је изнела Национална служба за запошљавање, а они 

показују да је дошло до раста, а не заустављања незапослености. Званична статистика показује 

да је стопа незапослености у Србији 25 до 26 одсто, што представља највећу стопу 

незапослености у Европи. Међутим, оно што је важно приметити је да је реална стопа 

незапослености у Србији и још већа, јер је без посла, према евиденцији релевантних 

институција попут Међународне организације рада, више од милион људи. Наиме, 

Национална служба за запошљавање у случају да се незапослени до предвиђеног рока не јави, 

таквог корисника брише са своје евиденције, без обзира да ли је он нашао посао или не. Неки 

незапослени који живе на селу једноставно немају новца да плате аутобус, оду до града и 

озваниче свој статус незапосленог код надлежне службе. Тако да и по тој линији имамо више 

незапослених него што то показују званични подаци - закључује Веселиновић. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/propale-firme-prvo-uzimaju-poreznici-pio-i-komunalci 

Пропале фирме прво узимају порезници, 
ПИО и комуналци 

Велики порески дугови предузећа у реструктурирању доказ су нагомиланог 
неодговорног и недомаћинског понашања и државе и руководстава тих фирми, а 
конверзијом њихових дугова у капитал она ће прво добити нове власнике у лику 
Пореске управе, Фонда ПИО, јавних и комуналних предузећа, а тек после тога 
следи приватизација и стижу нови власници. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/propale-firme-prvo-uzimaju-poreznici-pio-i-komunalci


10 

 

Како је потврђено у Министрарству привреде, та предузећа годишње коштају пореске 
обвезнике и грађане Србије око 750 милиона долара и представљају „рак-рану” српске 
привреде па тај проблем мора да буде што пре решен. Предлози закона о приватизацији и о 
стечају, које је Влада по хитном поступку послала у скупштинску процедуру и чије се усвајање 
очекује у јануару, биће основ за решавање нагомиланих проблема предузећа у 
реструктурирању. 

По комплетирању „личних карата” тих предузећа, с новим законима сва дуговања и 
потраживања биће конвертована у капитал. Највећи поверилац у тим предузећима најчешће је 
држава, односно Пореска управа, Фонд ПИО, јавна и комунална предузећа, па ће они том 
конверзијом бити нови власници тих предузећа. Из транзиционог фонда Влада је обезбедила 
новац за исплату заосталих зарада радницима, као и за социјални програм. Тако чиста 
предузећа, без дугова и вишка запослених, биће предмет приватизације и привлачнија за 
проналажење нових власника или стратешких партнера, а нови закон о приватизацији 
предвиђа и различите моделе приватизација, навели су у Министарству привреде. Сигурни смо 
да ће, по усвајању закона о приватизацији и о стечају, већина тих предузећа завршити процес 
реструктурирања по том моделу и пре законом предвиђеног рока до средине године, као и да 
ће многа пронаћи нове власнике, кажу у Министарству. 

Тај процес ће се вршити искључиво преко институција система, пре свега Агенције за 
приватизацију. То је модел и правило које ће се односити на сва 153 предузећа у 
реструктурирању и осталих 419 предузећа у надлежности Агенције за приватизацију. 

Од предузећа у реструктурирању највећи порески дуг имају „Застава аутомобили” – 5,27 
милијарди динара, затим „14. октобар” – 2,55 милијарде, Јагодинска пивара – 2,42 милијарде, 
„Мостоградња” – 2,41 милијарде, прибојски ФАП – 2,21 милијарде динара. 

Министар привреде Саша Радуловић изјавио је да очекује да ће до краја јануара бити донети 
закон о приватизацији и закон о стечају. Радуловић је рекао да је Влада упутила предлоге тих 
закона у Скупштину и да очекује да ће следеће недеље бити заказана седница парламента на 
којој ће се расправљати о тим докуметима. Радуловић је подсетио на то да је план 
Министарства привреде био да се ти закони донесу до краја 2013. године, додајући да кашњење 
њиховог усвајања уноси кашњење за неке даље планове. Он је навео да нови закон о 
приватизацији налаже пуну одговорност директора, као и да ће значити развлашћење 
политичких партија када је реч о надзорним одборима и директорима.                                               

Д. Урошевић 
  

Тразициони фонд од 200 милиона вера 
  

Министарство привреде издвојило је ове године за транзициони фонд 200 милиона евра који 
ће бити намењени за предузећа у рестуктурирању. 

Пре него што им тај новац буде на располагању, предузећа ће морати да заврше „личне карте”, 
попишу имовну, утврде дуговања и потраживања и направе пословни план за 2014. После 
конверзије дуговања предузећа у капитал поверилаца радницима бити исплаћена дуговања за 
плате и повезан стаж. Радници ће добити минималне зараде, а преостали део дуга за плате 
биће конвертован у капитал тако да ће они постати власници дела капитала у фирмама. 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sindikati-da-se-vrate-na-dogovore 

Синдикати да се врате на договоре 

После јавне расправе о изменама и допунама Закона о раду, која је завршена 
прошле недеље, стигло је низ сугестија, а по речима државног секретара 
Министарства рада Зорана Мартиновића, највише предлога упутила су предузећа 
и удружења послодаваца, а знатно мање синдикалне организације. 

Мартиновић је рекао да следи анализа предлога, а потом и политичке консултације о том 
документу. Он је указао на то да ће сидникатима још једном бити упућен позив да дају своје 
мишљење о предложеним решењима и изнесу своје аргументе, иако су напустили преговоре, 
али да коначну одлуку ипак треба да донесу највиши политички представници у земљи. 

Мартиновић је истакао да очекује да ће синдикати прихватити предлог за разговоре, а да ли ће 
се они одвијати у оквиру радне групе, Социјално-економског савета или неког другог тела, није 
битно – важно је да се међусобно размене аргументи. Он је нагласио и да је приметно да они 
који представљају раднике нису за промену решења у закону, а да они који представљају свет 
капитала траже да реформе радног законодавства буду још дубље. То, по његовим речима, 
јасно показује колико је велики антагонизам између синдикалних и послодавачких удружења 
велики. Уз то, рекао је Мартиновић, свакако и да држава има своје разлоге да инсистира на 
појединим одредбама закона. 

По његовим речима, неизвесно је, али не и немогуће, да планирани термин (крај јануара), до 
којег би тај предлог закона требало да се нађе у скупштинској процедури, буде испоштован јер 
је било одређених мањкавости, а кључна је што нису одржане јавне презентације да би у 
директним разговорима били објашњени сви предлози и чули се контрааргументи и изостао је 
социјални дијалог. 

– Ипак, уколико сви социјални партнери у овом процесу буду спремни да дају пун допринос, не 
мора значити да ће процес бити продужен – рекао је Мартиновић. 

Дакле, сада следи анализа у оквиру Министарства и стручног дела радне групе, која ће 
омогућити увид у све предлоге, пре свега оне који могу унапредити текст закона. Ипак, рекао је 
Мартиновић, биће и политичких консултација јер је политичка подршка највиших 
представника Владе, као и посланичких група које чине већину у Скупштини, веома важна да 
би се могла одредити даља динамика и судбина закона. По његовим речима, измене Закона о 
раду изузетно су важне јер је утврђено да постоји низ превазиђених оредби које онемогућавају 
већи подстицај  за запошљавање и намећу послодавцима велике терете, те да се очекује да ће 
измене тог закона, а имајући у виду да се очекује и усвајање закона о приватизацији и о стечају, 
дати позитиван ефекат за боље стање на тржишту рада. 

Д. Мл. 
  

Зараде неће бити мање 
  

Супротно рачуници синдиката, која говори да ће сем ако се усвоје предложене измене Закона о 
раду, зараде запослених умањити, Зоран Мартиновић каже да се то неће десити и да ће зараде 
бити у висини договорених с послодавцем и у складу с уговором о раду. По његовим речима, 
ради се о другачијем начину обрачуна накнада у време одуства с рада, које би требало да 
замене садашње врло компликовано и нелогично решење. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sindikati-da-se-vrate-na-dogovore
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– Простора за договор с партнерима има када је исплата накнаде за минули рад код последњег 
послодавца у питању – рекао је Мартиновић, нагласивши да предвиђена измена одредби о 
синдикалном организовању није у супротности с међународним конвенцијама и европским 
стандардима, већ да се њима обезбеђује заштиту представника запослених и синдиката.  

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/pregovaraci-suprostavljeni 

Преговарачи супростављени 

Прошле недеље завршена је јавна расправа о нацрту измена Закона о раду, а не 
може се ни приближно рећи каква ће бити судбина тог документа. 

Наиме, ставови преговарача, пре свега представника државе и репрезентивних синдиката, 
Савеза самосталних синдиката Србије и УГС „Независност”, веома су различити и тешко је 
веровати да ће се за кратко време приближити, напротив. Министар привреде Саша Радуловић 
остаје при томе да је нацрт измена и допуна Закона о раду добар и да мора да прође, док 
синдикалци указују на то да је реч о документу који значајно смањује права радника, те да ће 
23. јануара бити одржан штрајк упозорења. Како каже председник ССС Војводине Горан 
Милић, даљи кораци биће познати данас, када би требало да се одржи састанак представника 
оба репрезенативна синдиката. 

Зато је и веома незахвално прогнозирати у којем правцу ће се трагати за решењем. Неслагања 
министра привреде и синдиката поводом промена Закона о раду траје већ неко време и 
незадовољни предложеним изменама, као и начином разговора, представници синдиката 
иступили су из преговора. И до сада разлике у мишљењу не само да нису смањене већ се 
слободно може рећи да се ставови додатно удаљавају. Тако министар Радуловић каже да је 
предлог Закона о раду, овако како је написан, довољно добар да би се остварио привредни раст, 
указујући на то да приче о деградирирању радничких права не стоје, напротив, да је свака 
одредба у њиховом интересу. Наравно, став синдиката је потпуно другачији – радник се своди 
на робу и враћа се више од 100 година уназад. По Милићевим речима, директна последица 
измена Закона о раду, уколико буде усвојен у садашњем облику, биће отпуштање око 150.000 
радника. 

– Реформа и излазак из кризе не значе да је потребно да се радницима „одсече” глава, већ 
предузимање корака који би довели до решавања многих проблема с којима се наша привреда 
сусреће и стварање повољне привредне атмосфере да би се отворила врата инвеститорима и 
повећао број радних места – каже Милић.  

Да је то питање и те како важно потврдио је и први потпредседник Владе Србије Александар 
Вучић. Указавши на то да је промена Закона о раду потребна, Вучић је рекао и да је потребно 
пронаћи минимални заједнички именитељ са синдикатима. Ипак, минимум још није 
пронађен, а да ли ће бити – показаће се веома брзо. Наиме, потребно је да нацрт промена и 
измена Закона о раду подржи Влада Србије, а о томе да ли има подршку Владе, Радуловић, 
како је рекао, не жели да лицитира. Он је казао да ће се то видети приликом гласања, 
напомињући да у Влади има више политичких странака. 

Ипак, треба рећи и да се став Владе Србије о овом предлогу ипак не очекује одмах. Наиме, пре 
тога је потребно да се размотре и анализирају сви предлози, критике и сугестије који су 
простекли из јавне расправе, након тога Радна група би требало поново да се састане и 
размотри предложена решења, а потом би документ би требало да буде буде прослеђен на 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/pregovaraci-suprostavljeni
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мишљење другим министарствима. Тек после тога би се Нацрт измена и допуна Закона о раду 
могао наћи пред Владом Србије. 

Дакле, времена  за договор још има и било би разумљиво да они који би требало да разговарају 
то и учине. Питање је само ко је и колико спреман да разговара и шта је за кога минимум, 
односно под који заједнички именитељ могу стати ставови супротстављених страна. 

Д. Млађеновић 
  

 Без саговорника 

Саша Радуловић рекао је да су синдикати сами напустили Радну групу за измене Закон о раду, а 
да се не може разговарати о појединачним одредбама закона већ о томе шта он доноси. По 
његовим речима, сваки дијалог је добар и социјални дијалог је потребан, али не такав у којем 
се стално говори да се ништа неће. 

Председник УГС „Независност” Бранислав Чанак, с друге стране, каже да Министарство 
привреде, па тиме и министар Радуловић, уопште није надлежно за преговоре о Закону о раду, 
а да је начин на који се са синдикатима разговара непримерен и да је реч о малтретирању. 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=01&dd=13&nav_id=799525 

АСНС: Заједно против Закона о раду 

ИЗВОР: ТАЊУГ 

Београд -- Асоцијација слободних и независних синдиката (АСНС) позива остале 

синдикате на договор о заједничком деловању у погледу измена Закона о раду. 

 АСНС је Савезу самосталних синдиката Србије (С С С С), УГС "Независност", Конфедерацији слободних 

синдиката и Удруженим синдикатима Србије "Слога" упутила иницијативу за договор о заједничком 

деловању у погледу измена Закона о раду. 

Тај синдикат, у саопштењу наводи да су предложене измене и допуне Закона о раду потпуно 

неприхватљиве.  

 

"Поред погубног ефекта на радни, социјални и економски положај запослених, желимо да 

укажемо на озбиљну намеру предлагача Закона да потпуно маргинализује синдикате, 

њихов рад сведе на пуку формалност и практично елиминише сваку ефикасну могућност 

заштите права запослених", наводи се у саопштењу.  

 

АСНС, такође, наводи "да је очигледна намера да се синдикати међусобно супротставе, 

посвађају и исцрпе у међусобним сукобима и тиме отупе, компромитују и обесмисле све 

активности и неспорна указивања на правну неодрживост и економску и социјалну погубност 

предложених измена Закона о раду, али и других закона, а пре свега, Закона о штрајку, Закона 

о приватизацији и Закона о стечају".  

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=01&dd=13&nav_id=799525
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"Озбиљност и решеност Владе, тајкуна и квази послодаваца да се кроз измене закона 

практично елиминишу синдикати као активан друштвени чинилац захтева, без обзира на 

различита мишљења, ставове, размимоилажења, лоша искуства и неспоразуме, хитно и 

неизоставно обједињавање и заједнички усаглашен наступ и активност свих синдиката 

како би заштитили основна људска, радна, економска и социјална права запослених и 

елементарна права на синдикално организовање и синдикални рад", наводи се и саопштењу.  

 

АСНС је предложио одржавање заједничког састанка председника свих синдикалних централа 

на коме би, како се наводи, "ставили тачку на досадашње неспоразуме, договорили се о 

толеранцији и узајамном ненападању", заузели заједнички став о неопходности повлачења 

предлога закона из процедуре и другим мерама и заједничким активностима које се односе на 

цео сет предложених закона укључујући и Закон о штрајку, Закон о приватизацији и Закон о 

стечају.  

 

"Само заједно, усаглашеним ставовима и активностима можемо да се супротставимо и 

онемогућимо доношење свих закона који су супротни основним интересима запослених и 

праву на синдикално организовање и рад па очекујем позитиван став и подршку како би ова 

иницијатива постала заједничка и оперативна", наводи се у саопштењу АСНС.  

 

Раније данас Савез самосталних синдиката Србије и УГС Независност затражили су 

повлачење из процедуре измене закона о раду, а из скупштинске процедуре 

повлачење предлога закона о приватизацији и оног о стечају, и у супротном, најавили 

масовне протесте и затражили смену премијера и ресорних министара.  

 

У заједничком саопштењу два синдиката су затражили равноправно укључивање 

репрезентативних синдиката у целокупан поступак заокруживања радног законодавства и 

доношење"кодекса рада"", као и поштовање и стављање у функцију институција социјалног 

дијалога, посебно социјално-економског савета Републике.  

 

Државни секретар Министарства рада Зоран Мартиновић рекао је Тањугу да ће представници 

Радне групе још једном позвати синдикате да дају своје мишљење о предложеним решењима 

која су стигла током јавне расправе о изменама Закона о раду, иако су они још раније одлучили 

да напусте преговоре о томе. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=01&dd=13&nav_id=799612 

Вучић погрешио за незапосленост? 

ИЗВОР: ДАНАС 

Београд -- Изјаву вицепремијера Вучића да је у Србији смањена незапосленост за 

пет одсто, оспоравају опозиција, стручна јавност и синдикати, пише "Данас". 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=01&dd=13&nav_id=799485
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=01&dd=13&nav_id=799485
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=01&dd=13&nav_id=799485
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=01&dd=13&nav_id=799485
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=01&dd=13&nav_id=799612
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 Наиме, потпредседник Владе Србије Александар Вучић позвао се на податке Статистичког 

завода да у поређењу са априлом, када је незапосленост била 25,5 одсто, данас имамо 20,1 

одсто, што је оценио као "изванредан напредак“. 

Међутим, одмах је реаговала Демократска странка истакавши да ти подаци нису тачни и 

тражила од Вучића и Српске напредне стране "да јавности покажу где су ти новозапослени 

радници и да званични подаци Владе објављени у Билтену јавних финансија на сајту 

Министарства финансија говоре управо супротно“.  

 

Ту су и контраподаци. Према подацима Националне службе за запошљавање, број 

незапослених је крајем октобра 2013. достигао 760.000 људи, што је за 0,1 одсто више у односу 

на септембар, а за један одсто више него годину дана раније.  

 

У октобру 2013. стопа регистроване незапослености била је 28,7 одсто, што је повећање у 

односу на исти месец прошле године за 0,4 одсто. А према подацима из месечног истраживања 

Завода за статистику, укупан број запослених у октобру 2013. исти је као у претходном месецу и 

износи 1.720.000, док је у односу на исти месец 2012. мањи за 0,3 одсто.  

 

Економски аналитичар Милан Р. Ковачевић каже да тврдња о смањену незапослености није 

реална и да представља политичку изјаву са циљем ширења оптимизма међу грађанима.  

 

"Вучић се позвао на резултате анкете која је урађена на одређеном узорку и која никако не 

може бити репрезентативна, односно не може да понуди реалну слику стања. Када је реч о 

таквим стварима, једино су релевантни званични статистички подаци, а постојећи 

никако не показују резултате које је изнео први потпредседник Владе", каже он.  

 

"Наиме, према пресеку који је правила Национална служба запошљавања из октобра 2013. 

године број незапослених је повећан, а број запослених грађана није се повећао. Ти подаци 

делују сасвим реално јер с обзиром на постојеће економске проблеме у протеклој години је 

било отпуштања у сектору грађевине и трговине, и логично звучи да се број запослених 

смањивао, а никако повећавао", објашњава Ковачевић.  

 

Ни председник Удружених синдиката Србије "Слога“ Жељко Веселиновић не верује у 

веродостојност податка о смањену стопе незапослености који је изнео први потпредседник 

Владе Вучић.  

 

"Једини релевантни подаци су они које је изнела Национална служба за запошљавање, а они 

показују да је дошло до раста, а не заустављања незапослености. Званична статистика 

показује да је стопа незапослености у Србији 25 до 26 одсто, што представља највећу 

стопу незапослености у Европи", тврди он.  

 

"Међутим, оно што је важно приметити је да је реална стопа незапослености у Србији и 

још већа, јер је без посла, према евиденцији релевантних институција попут Међународне 

организације рада, више од милион људи. Наиме, Национална служба за запошљавање у 
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случају да се незапослени до предвиђеног рока не јави, таквог корисника брише са своје 

евиденције, без обзира да ли је он нашао посао или не. Неки незапослени који живе на селу 

једноставно немају новца да плате аутобус, оду до града и озваниче свој статус 

незапосленог код надлежне службе. Тако да и по тој линији имамо више незапослених него 

што то показују званични подаци", закључује Веселиновић. 
 

СТУДИО Б 

http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=96809 

Протести ако се не повуку закони  

Извор : Студио Б 

СССС и УГС Независност затражили од Владе и Скупштине да повуку из процедуре 
законе о приватизацији, о стечају и о раду и запретили да ће, у супротном, 
тражити смену премијера и ресорних министара и организовати масовне 
протесте.  

Највећа два синдиката траже и њихово равноправно укључивање у целокупан поступак 
заокруживања радног законодавства и доношење "Кодекса рада", као и поштовање и стављање 
у функцију институција социјалног дијалога, посебно Социјално-економског савета. 

Синдикати су најавили и "друге видове синдикалне борбе против угрожавања интереса и права 
својих чланова, запослених, а тиме и свих грађана". 

 

НОВИ МАГАЗИН 

http://www.novimagazin.rs/ekonomija/zastavu-oruzje-napustilo-303-radnika-37-ceka-otpremnine 

Застава оружје напустило 303 радника, 37 
чека отпремнине 

Крагујевачку фабрику ‘Застава оружје’ напустила су уз социјални програм 303 радника, а 

још 37 пријављених чека на исплату отпремнине. 

У односу на првобитно изјашњавање почетком децембра, 37 оружара је одустало од 
добровољног одласка из фабрике. 

У Самосталном синдикату "Застава оружја" речено је да је за 303 радника, којима је остало до 
пет година до пензије, пред Нову годину исплаћена отпремнина од по шест просечних бруто 
плата у Србији, односно по 360.000 динара. 

Ти радници ће до стицања услова за пензију бити на евиденцији Националне службе за 
запошљавање и до одласка у пензију примаће по око 36.000 динара. 

http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=96809
http://www.novimagazin.rs/ekonomija/zastavu-oruzje-napustilo-303-radnika-37-ceka-otpremnine
http://www.popboxads.com/server/campain.php?utm_source=popbox&utm_medium=cpc&utm_campaign=popbox&idR=41247&oglId=2948&mId=354&burl=novimagazin.rs&t=1389687040&sc=348f97b02b20e8b24c0268a62ca99708&dl=1
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"Не знамо због чега до сада није исплаћена отпремнина од 10 бруто плата у привреди 
Републике за још 37 оружара који већ испуњавају један од услова за одлазак у пензију и 
определили су се за ту опцију социјалног програма", рекао је председник Самосталног 
синдиката Драган Илић. 

После реализације социјалног програма, у фабрици "Застава оружје" је остало 1.887 радника 
који су се данас, након зимског одмора, вратили на посао. 

аутор: ВПСизвор: Бета 


