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Орбовић: Радуловић зауставио привреду 

Министар Саша Радуловић је у потпуности зауставио рад привреде каже 
председник Самосталног синдиката Љубисав Орбовић и истиче да министар није 
прихватио ниједан разговор са синдикатима када је реч о закону о раду. 

Председник Самосталног синдиката Љубисав орбовић рекао је гостујућу у Дневнику РТС-а да је 
министар Привреде Саша Радуловић у потпуности засутавио рад привреде. 

Из гостовања Љубисава Орбовића у Дневнику РТС-а 

"Реч је о суштинским питањима. За ових пар месеци колико је на челу једног врло значајног 
министарства једноставно је направио потпуну блокаду рада привреде Србије и то ствара 
последице", истиче Орбовић. 

Орбовић је рекао да је Радуловић зауставио рад привреде тражећи стално неке нове податке и 
бавећи се администрацијом, а не решавајући ниједан проблем. Упозорава да смо дошли до 
сегмента када је привреда Србије потпуно заустављена са тенденцијом да се зауставе и она 
предузећа која су до скоро радила и имала производњу. 

"Министар Радуловић није прихватио ниједан разговор са синдикатима по питању закона о 
раду, ни по било ком другом питању из његове надлежности. Оно што је радио, то је само кад је 
био на неком скупу у предузећу у реструктурирању, и то је под притиском дошао, и више није 
имао контакт са нама", каже Орбовић. 

Председник Самосталног сикдиката каже да о закону о раду није било речи ни са ресорним 
министарством Јована Кркобабића и да су предлози који су стизали за тај закон били све гори 
и гори. 

"Није довољна једна страна и то што се појави неко јавно на телевизији и каже да позива на 
дијалог и да се дође до разговора. Требало би неко да позове некога да дође. Нико нас није 
позвао. Никада није било разговора ни са једним министром или било којим представниом 
Владе", каже Орбовић. 

"Ми смо учествовали у јавној расправи. Ми смо дошли а они нису одржали јавну расправу. Ми 
смо изашли из комисије јер нисмо желели да будемо део онога који предлаже овакав закон и то 
је било наше право. Врло смо одговорно дошли тамо, видели шта је у питању и рекли да то за 
нас није прихватљиво", објашњава Орбовић. 

Истиче да постоје три групе проблема због којих нови закон није прихватљив за синдикате. 
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Први део проблема је финансијски и тиче се смањења зарада свих запослених у Србији. Други 
део су права запослених, што подразумева повећавање радне недеље и прековременог рада у 
наредном периоду. И трећи део је укидање колективног уговора. 

"Алтернатива је да седнемо и заједно направимо закон о раду и да дођемо до најбољег решења. 
Ту би требало да дођу представници Владе и представници послодаваца. Ово је покушај 
наметања решења на силу и покушај уништавања, између осталог и синдиката, да би могао да 
се спроведе овакав закон", тврди Орбовић и каже да синдикати очекују да Радуловић поднесе 
оставку. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1497123/Na+vi%C5%A1e+frontova+protiv+Zakona+o+radu+.ht

ml 

На више фронтова против Закона о раду 

Синдикати нису постигли договор о заједничком наступу у борби против новог 
Закона о раду. Сва одговорност за судбину закона остаје на два репрезентативна 
синдиката. Од премијера траже да смени министра привреде, кога сматрају 
главним креатором лоших решења у нацрту о закону. 

Нема договора о заједничком наступу свих синдиката, у борби против новог Закона о раду. До 
састанка који је тражио Српски синдикални фронт није дошло. 

Припремила Оливера Петровић Стојанчић 

По свему судећи, сва одговорност за судбину закона остаје на два репрезентативна синдиката 
Самосталном и синдикату Независност, који од преседника Владе траже да смени министра 
привреде, кога сматрају главним креатором лоших решења у Нацрту о закону. 

Мимо обичаја, догодило се да гост, Синдикални фронт сазива састанак код домаћина, 
Самосталног синдиката. Сусрет је изостао јер је лидер највећег синдиката преко медија послао 
поруку да је то непотребно. 

Жељко Веселиновић из УСС Слога каже да су хтели да покажу да сујете уопште нису важне и да 
су хтели да пруже Самосталном синдикату руку сарадње. "Тим једним гестом смо се најавили 
чак и да дођемо код њих", рекао је Веселиновић. 

Лидер највећег синдиката Љубисав Орбовић свој став поткрепљује тврдњом да су два 
репрезентативна синдиката већ далеко одмакла у обарању најављеног закона па би деловање, 
на два-три синдикална фронта било и корисније. 

Лидер другог репрезентативног синдиката Независност, Бранислав Чанак иако је дошао на 
снимање, одбио је да нам да изјаву када је видео да су ту и представници синдиката који су 
иницирали данашњи састанак. 

Ранка Савић из синдиката АСНС каже да ће одговорност Самосталног и Независног синдиката 
бити апсолутно највећа. 

"Ми нећемо наше чланство и раднике Србије оставити без заштите, много би било боље да смо 
то радили заједно у јединственом фронту. Овако ће наши резултати као и до сада бити 
парцијални", каже Савићева. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1497123/Na+vi%C5%A1e+frontova+protiv+Zakona+o+radu+.html
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Међу решењима у Нацрту закона је и могућност да послодавац одбије да пропише обавезу 
синдикалних чланарина, нижи цензус за репрезентативност што би омогућило да се број 
синдиката који учествују у социјалном дијалогу повећа, и да синдикални функционери више 
немају заштиту од отказа, годину дана од престанка функције. 

Министар привреде Саша Радуловић за кога синдикати тврде да је кумовао свим неповољним 
решењима, каже да за нове предлоге још није касно, и да их треба упутити Министарству рада. 

Радуловић каже да је постојала јавна расправа коју су спречили синдикати. 

"И без обзира на све то Министарство рада је прикупило предлоге укључујући и оне из медија, 
и ради на тексту закона који очекујемо да ће ускоро бити завршен и након тога ће се тестирати 
заиста спремност владајуће већине да се спроведу реформе, јер једино кроз усвајање закона 
који су нам неопходни може да дође до усвајања закона", поручује Радуловић. 

Претходних дана из Владе су се чули позиви репрезентативним синдикатима да се врате у 
радну групу задужену за писање закона. 

Одговор синдиката био је "чекамо званичан позив", а потом и званичан захтев премијеру да 
смени министра привреде, због, како тврде, погубне економске политике. 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1496967/Radulovi%C4%87+odgovara+sindikatima.html 

Радуловић одговара синдикатима 

Заиста не разумем због чеге се синдикати жале јер су имали све прилике да 
учествују у поступку израде закона о раду, каже министар Саша Радуловић, 
одговарајући на захтеве за његову смену. У питању је кампања интересних група, 
тврди Радуловић. 

Министар привреде Саша Радуловић, одговарајући на захтев за његову смену који су 
синдикати упутили премијеру Ивици Дачићу, каже за РТС да је у питању је кампања 
интересних група. 

Изјава Саше Радуловића 

Радуловић очекује да ће Влада Србије предлог измена Закона о раду усвојити до краја месеца. 

"Заиста не разумем око чега се (синдикати) жале. Имали су све прилике да учествују у 
поступку. Без обзира на то, Министарство рада је прикупило све сугестије укључујући и оне 
које смо могли да прочитамо из медија и прави се законски предлог за који очекујемо да ће до 
краја месеца доћи на Владу", истиче Радуловић. 

Веома је битно, истиче на крају Радуловић, да грађани знају то је "закон против нерадника и 
против привилегија". 

 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1496967/Radulovi%C4%87+odgovara+sindikatima.html
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:473613-Radulovic-daje-ostavku-ako-ne-prodje-

Zakon-o-radu 

Радуловић даје оставку ако не прође Закон о 
раду 
Д. И. К.   

Министар привреде Саша Радуловић запретио да неће остати на том месту 
уколико Скупштина не усвоји Закон о раду и пратећи пакет закона: Пропис о раду 
кључан је за наше реформе 

МИНИСТАР привреде Саша Радуловић изјавио је у четвртак да ће, уколико Скупштина Србије 
не усвоји Закон о раду и пратећи пакет закона, поднети оставку. 
- Да не мислим да реформе могу да прођу, не бих био на месту на ком се сада налазим. Ту сам 
зато што мислим да закони могу проћи, у противном више нећу бити министар и поднећу 
оставку - изјавио је у четвртак за РТ Војводине министар Радуловић. 
Он каже да је његова намера да се спречи понављање „случаја какав је онај у Вршачким 
виноградима“ и додао да је то могуће једино ако систем функционише. Радуловић очекује да ће 
закони бити усвојени, а ако се то не деси, биће то „знак да не постоји добра воља за реформама 
у Србији“. 
Осим Закона о раду, Скупштина Србије већ до краја јануара треба да усвоји и законе о 
приватизацији и стечају. Како је најављено, следећа седница парламента биће око 20. јануара, 
па се очекује да ће предлози ових економских закона добити „зелено светло“ по хитном 
поступку. 
А брзина је важна првенствено зато што су закони о приватизацији и стечају кључни за 
успешно окончање реструктурирања предузећа планираног за ову годину. Уз то, из Светске 
банке су такође стизала упозорења да су ови прописи кључни и за добијање финансијске 
ињекције од Светске банке, кроз кредит за буџет. 
- Услови за одобравање подршке буџету од 250 милиона долара су строги и неопходно је да 
почне и примена ових закона - указивао је Тони Верхеијен, шеф Канцеларије Светске банке у 
Србији. - Уз то, пожељно је да сва четири закона, укључујући и законе о раду и планирању и 
изградњи, буду на снази до заседања Борда Светске банке који треба да донесе одлуку о том 
зајму. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:473603-Trudnicama-nemilice-dele-otkaze 

Трудницама немилице деле отказе 
Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА  

Инспекција рада добија све више пријава будућих мајки које се жале на 
послодавце. Планови о потомству не треба да утичу на статус жена у неком 
предузећ 

 
ТОКОМ 2013. године 58 припадница слабијег пола које су остале у другом стању добило је 
отказ. Послодавци су им отказали уговоре о раду који су потписани на одређено време, иако, 
тврде и у Инспекцији рада, на то по закону нису имали право. Број трудница које су остале без 
радног места је вероватно и већи, али многе и не знају каква су има права и нису се обратиле 
надлежнима. 
 

Од априла прошле године, откада су у примени измене и допуне Закона о раду, које се односе 
на заштиту трудница запослених на одређено време, којима послодавци не могу отказати 
уговор о раду све до истека породиљског боловања, односно боловања ради неге детета, 
Инспекција је добила повећан број жалби трудница којима уговор није продужен. 
- Након извршених инспекцијских надзора, послодавци су поново закључили уговоре о раду са 
свим трудницама - каже директор Инспекције рада, Драгољуб Пеурача. - Само у једном случају, 
послодавац се жалио на решење инспектора рада, али је његова жалба одбијена као 
неоснована, те он треба да поступи по решењу донетом у другостепеном управном поступку. 
Послодавац је, наглашава наш саговорник, у обавези да запослену жену пријави на обавезно 
социјално осигурање у року од три дана од дана закључења уговора о раду, као и да јој 
обрачунава и исплаћује накнаду зараде за трудничко боловање, породиљско одсуство и 
одсуство ради неге детета у исто време кад исплаћује и зараде осталим запосленима. 
Он појашњава и да брачни статус или планови за трудноћу, такође, не могу бити релевантни и 
утицати на одлуке послодавца, када су у питању особе које треба да запосли или су већ у 
радном односу. Напротив, такав став послодавца може указивати на дискриминаторско 
понашање. 
- Закон о раду, између осталог, дефинише и ближе одређује забрану непосредне и посредне 
дискриминације оних који траже запослење, као и запослених, с обзиром на пол, рођење, језик, 
расу, боју коже, старост, трудноћу, здравствено стање, односно инвалидност, националну 
припадност, вероисповест, брачни статус, сексуално опредељење, или неко друго лично 
својство. 
Казненим одредбама утврђена је прекршајна одговорност послодавца за кршење одредби које 
се односе на забрану дискриминације, а пред надлежним судом оштећени могу да покрену 
поступак накнаде штете, у складу за законом. 

 

 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:473603-Trudnicama-nemilice-dele-otkaze
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:473597-Predlog-novog-zakona-o-radu-predvidja-

Radni-dan-i-12-sati 

Предлог новог закона о раду предвиђа: Радни 
дан и 12 сати 
Ј. Ж. С.   

Увођењем флексибилног радног времена, а укључујући и прерасподеле рада, 
посао може да се организује тако да се један дан ради више од осам сати 

РАДНО време запослених у Србији, уколико се усвоји Нацрт закона о раду, послодавац ће моћи 
да продужи и на 12 сати дневно. Увођењем флексибилног радног времена, а укључујући и 
прерасподеле рада, посао може да се организује тако да се један дан ради више од осам сати, 
док ће следећег дана радник бити слободан. 
 

Тако се, тврде у Савезу самосталних синдиката Србије, на "мала врата" дерогира једно од 
основних права запослених - осмочасовно радно време и четрдесеточасовна радна недеља. 
- То ће се примењивати код послодавца који организује рад у сменама. Наиме, новим 
законским решењем, уобичајен радни дан може да се са осам повећа на 12 сати, односно до 48 
сати у току недеље - тврди Зоран Михајловић, потпредседник СССС. - Сменски рад је новим 
документом дефинисан јако широко, па послодавац може да га организује по својој слободној 
процени. 
То ће нас довести дотле, тврди наш саговорник, да запослени неће унапред знати каква му је 
радна седмица, а највећи број дана радиће по 12 сати и то без права за накнаду за 
прековремени рад. 
Радуловић даје оставку ако не прође Закон о раду . Више о томе читајте ОВДЕ. 

Ранка Савић, из Асоцијације слободних и независних синдиката Србије, наглашава да нова 
законска решења смањују недељни одмор са обавезних 24, по садашњим прописима, на 12 сати 
недељно. 
- Радник ће свакако дуже времена проводити на послу без накнаде, што и није ништа ново јер 
се то и досад дешавало у многим предузећима у Србији иако закон то није дозвољавао - 
објашњава Савићева. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:473597-Predlog-novog-zakona-o-radu-predvidja-Radni-dan-i-12-sati
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:473597-Predlog-novog-zakona-o-radu-predvidja-Radni-dan-i-12-sati
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:473613-Radulovic-daje-ostavku-ako-ne-prodje-Zakon-o-radu
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/435205/Sindikati-slozni-samo-za-smenu-Radulovica 

Синдикати сложни само за смену 
Радуловића 

М. Кркић  

Предлог измена Закона о раду, али и други потези актуелног министра привреде Саше 

Радуловића ујединили су, до сада, потпуно разједињене српске синдикалне организације. 

Председник Уједињених гранских синдиката „Независност“ Бранислав Чанак тако је јуче 

подржао захтев Савеза самосталних синдиката Србије, а кога предводи Љубисав Орбовић, за 

смењивање министра привреде Саше Радуловића. 

СССС је затражио јуче од премијера Ивице Дачића да хитно смени Радуловића због „погубне 

економске политике којом се уништавају преостала предузећа у Србији“. 

 

- Радуловић треба да буде смењен, јер није компетентан за место министра привреде. Не бих 

дозволио да буде председник кућног савета у мојој згради, а не да буде министар привреде, јер 

се уопште не разуме у привреду“, истакао је Чанак. 

 

- Асоцијација слободних и независних синдиката је незадовољна радом министра привреде, 

али се залаже за дијалог - каже председница Ранка Савић. Она замера Радуловићу што има 

„исхитрене и непромишљене наступе“. 

 

Председник синдиката „Слога“ Жељко Веселиновић каже да је њихов став да Радуловић треба 

да буде смењен. 

  

С друге стране, Саша Радуловић позивао је јуче синдикате да „прекину да шире лажи“ о томе 

шта доносе измене Закона о раду. 
 

 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/435205/Sindikati-slozni-samo-za-smenu-Radulovica
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/435210/Preko-100000-penzionera-placa-greske-PIO-fonda 

Преко 100.000 пензионера плаћа грешке 
ПИО фонда 

Катарина Марковић  

Они који испуне услов за одлазак у пензију морају да чекају и дуже од годину дана да би 

добили решење о пензионисању. И тек тада ће сазнати колико пензија тачно износи. 

 

 

Кликнути (+) за увећање 

 

У Србији сваке године у пензију оде око 100.000 људи са привременим решењима. Велики број 

њих уз коначно решење добије и обрачун који значи повраћај више уплаћених средстава. 

 

Да би се решио овај проблем, ПИО предлаже да последња година радног стажа не улази у 

обрачун пензије. 

 

Петку Јовичићу, пензионеру из Чачка, Фонд ПИО је тек после пет година проведених у пензији 

издао коначно решење. 

 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/435210/Preko-100000-penzionera-placa-greske-PIO-fonda
http://www.blic.rs/data/images/2014-01-16/423584_14_lb.jpg?ver=1389911360.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-01-16/423584_14_lb.jpg?ver=1389911360.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-01-16/423584_14_lb.jpg?ver=1389911360.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-01-16/423584_14_lb.jpg?ver=1389911360.jpg
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- Прошле године сам добио решење у коме пише да морам да 

вратим 25.000 динара јер су тек тада израчунали да су ми дали 

више него што је требало. То заиста није у реду и није ми јасно због 

чега им је било потребно толико времена - прича Јовичић, који је са 

Фондом склопио договор да овај износ врати у наредних 60 месеци. 

 

У Фонду тврде да је најчешћи износ преплате, која је настала као 

разлика између привремених и коначних решења, од 5.000 до 

10.000 динара, и да корисници у великом броју враћају преплаћени 

износ. 

 

- Постоје и случајеви у којима је обрачун пензије по решењу о 

коначном износу повољнији од привременог и тада Фонд 

обрачунава своја дуговања.  

- При првој исплати пензије у целини намирује се дуг оштећеном 

пензионеру - наводе у Фонду. 

 

Основни разлог због којег је ова институција приморана да издаје 

привремена решења је, како кажу, тај што послодавци не уплаћују 

уредно доприносе и овој институцији благовремено не подносе 

доказе о извршеним уплатама. 

Други разлози привремености су непостојање потврђеног стажа из 

иностранства или неуплаћени доприноси за део навршеног стажа, 

стечај или ликвидација послодавца. 

  

- Осим веће ажурности послодаваца, променом законске одредбе 

која каже да се мора узети последња година рада за обрачун висине 

пензије, умногоме би се решиле претпоставке привремености - 

наводе у Фонду. 

 

Последња година радног стажа ствара највећи проблем у обрачуну пензија, јер привремено 

решење мора да сачека да држава објави податке о просеку зарада за претходну годину на 

основу које ће Фонд утврдили лични коефицијент и донети коначно решење. - Зато је 99 одсто 

решења, која доносимо у години одласка у пензију, привремено - кажу у Фонду. 

 

 

 

 

 

 
 

Пензионер враћа 

4.000 евра 

Пензионер Миодраг 

Лазаревић из 

Аранђеловца неславни 

је рекордер по износу 

који, по коначном 

решењу о 

пензионисању, мора да 

врати у ПИО фонд. Од 

њега се, наиме, на име 

више уплаћених 

средстава, тражи да 

врати чак 400.000 

динара. 

- Немам намеру ништа 

да плаћам док не 

истерам истину на 

видело, поготово што су 

у ПИО добили сву 

потребну 

документацију од мојих 

послодаваца и у мом 

случају је све јасно - 

каже за „Блиц“ 

Лазаревић. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/435093/Nista-od-otpremnina-za-radnike-Zelvoza 

Ништа од отпремнина за раднике Желвоза 

Фонет  

Министарство привреде саопштило је данас да руководство Желвоза није у договореном року 

поднело потпуну личну карту предузећа, нити план технолошког вишка и документацију за 

социјални програм, па радници због неодговорности руководства не могу рачунати на 

отпремнине под условима који су важили у програму за 2013. годину. 

Положај радника искључиво је одговорност руководства предузећа које неодговорним 

поступањем није испунило ниједну од преузетих обавеза, а које су предуслов за испуњење 

захтева радника, укључујући исплату социјалног програма, повезивање радног стажа и оверу 

здравствених књижица, додаје се у саопштењу. 

  

Министарство привреде још једном напомиње да је једини начин решења ових нагомиланих 

проблема завршетак реструктурирања предузећа. То подразумева завршетак израде личних 

карата предузећа, чишћење предузећа од дугова конверзијом дуга у капитал, израду пословних 

планова за 2014. годину, као и исплату социјалних програма кроз Транзициони фонд, после 

чега ће кроз Фонда за развој добити обртна средства потребна за остварење плана. 

  

Ова правила су иста за свих 153 предузећа у реструктурирању, па и за Желвоз. Изузетака неће 

бити, поручило је Министарство привреде. Министар Саша Радуловић је 8. новембра 2013. 

године одржао састанак са руководством Желвоза и тада је договорено да руководство издради 

и достави Агенцији за приватизацију и Министарству привреде План пословања за 2014. 

годину и План технолошког вишка, као и да се поднесе захтев за исплату социјалног програма, 

подсећа се у саопштењу. 

  

Руководству је напоменуто да тај План технолошког вишка не сме да буде на добровољној 

основи, јер би велики број радника у педесетим и шездесетим годинима, са великим радним 

искуством и знањем о технолошком процесу, радо прихватио социјални програм, а тада 

фабрика не би могла да послује пуним капацитетом. Руководству је и том приликом тражено да 

заврше израду личне карте, како би могло да се заврши реструктурирање предузећа. 

  

За даље реструктурирање Желвоза и свих предузећа у реструктурирању користиће се средства 

предвиђена Транзиционим фондом у износу од 20 милијарди динара. Министарство привреде 

та средства предвидело је буџетом за 2014. годину. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/435093/Nista-od-otpremnina-za-radnike-Zelvoza
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Новац је предвиђен за исплату заосталих зарада на нивоу минималца и повезивање стажа 

радницима, као и за отпремнине за технолошки вишак у свим предузећима у 

реструктурирању. 

  

Основ за почетак функционисања Транзиционог фонда је доношење сета закона, који је 

требало да буду усвојени до краја 2013. године. У питању су Закон о приватизацији, Закон о 

изменама и допунама закона о стечају, Закон о изменама и допунама закона о Агенцији за 

приватизацију и Закон о изменама и 

допунама закона о Агенцији за осигурање и финансирање извоза. 

  

Том динамиком, Министарство привреде планирало је да се са тим исплатама крене од почетка 

године. По ступању ових закона на снагу, извршиће се финансијско 

реструктурирање предузећа кроз унапред припремљени план реорганизације, после чега ће на 

основу пословног плана за 2014. годину предузећа у реструктурирању добити обртни капитал 

за пословање. 

  

Руководство Желвоза касни и по том питању, додаје се у саопштењу. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/434930/Krstic-blokirao-Bajatovica-Svih-1300-radnika-Srbijagasa-bez-plate 

Крстић блокирао Бајатовића: Свих 1.300 
радника "Србијагаса" без плате! 

Б. Анђелић, С. Лакић  

Српски снабдевач гасом не може да ради, па ни да исплати зараде. Разлог за то је „што у овој 

фирми нису поштовали закон“. 

Радницима “Србијагаса”, којима већ пет година руководи социјалиста Душан Бајатовић, први 

пут у последње две деценије касни плата. Други део децембарске зараде требало је да приме 

прошлог петка, а велико је питање да ли ће је добити и за месец дана. 

 

Ову исплату зауставио је, сазнајемо, министар Лазар Крстић. Бајатовић није поштовао закон, 

односно није на време платио рату од седам милиона долара за испоручен гас „Гаспрому“. Зато 

је Крстић одбио да стави свој параф на одобрење за исплата зарада радницима „Србијагаса“. 

Крстић није желео да промени одлуку ни после личне интервенције Бајатовића.  

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/434930/Krstic-blokirao-Bajatovica-Svih-1300-radnika-Srbijagasa-bez-plate
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Директор „Србијагаса“ покушао је, наиме, да увери министра да су дугови које има последица 

тога да му многе државне институције, па и топлане дугују за гас, али Крстић није желео да 

попусти. 

 

- Ако пустим плате, прекршићу закон, а то нећу да радим - јасно је поручио Крстић током 

сусрета са први човеком „Србијагаса“, открива извор “Блица”. 

 

Он додаје да је Бајатовић, пре одласка у Министарство, био оптимиста и да је веровао да ће 

плате бити пуштене у понедељак, али на рачуне 1.300 запослених у „Србијагасу“ ни јуче није 

стигла уплата. Нови сусрет Бајатовића и Крстића очекује се данас. На овај начин је Крстић 

урадио оно што годину и по дана најављује министарка енергетике Зорана Михајловић. Кренуо 

је у контролу „Србијагаса“, иако се до сада чинило да у „добро чувану кулу“ социјалисте 

Бајатовића нико не може ни да уђе. 

 

Садашња ситуација, међутим, умногоме би могла да промени неприкосновени положај 

Бајатовића, који би требало да објасни својим радницима зашто нема плате. Незванично се у 

разним политичким круговима може чути да је овај потез Министарства финансија додатни 

притисак на директора „Србијагаса“ који би требало да доведе до реформисања ове фирме. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/435005/Sindikati-Neumesna-i-neutemeljena-izjava-ministra-Rodica 

Синдикати: Неумесна и неутемељена изјава 
министра Родића 

Тањуг  

Синдикалне организације три фабрике одбрамбене индустрије Србије сматрају неумесном 

изјаву министра одбране Небојше Родића да ће у тим предузећима до краја године број 

запослених смањити за 10 одсто, јер та индустрија не може бити привилегована у односу на 

јавни сектор. 

- Таква поређења су неумесна, неупоредива и неутемељена на било каквој озбиљнијој анализи, 

узимајући у обзир чињеницу да су предузећа одбрамбене индустрије производног карактра, 

чија је производња окренута иностраном тржишту и која бележи стални раст извоза који се 

мери десетинама милиона долара - наведено је у заједничком саопштењу. 

 

Синдикалне организације "Застава оружје", "Први партизан" и "Прва искра" наглашавају "да 

фабрике одбрамбене индустрије нису буџетске и да су од 2001. године отпустиле око 10.000 

радника, док је јавни сектор од тада нарастао на невероватних 700.000 упослених. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/435005/Sindikati-Neumesna-i-neutemeljena-izjava-ministra-Rodica
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- Најаве Министартва одбране делују као злослутне прогнозе, јер без инвестиција и 

запошљавања нових радника, предузећа ће се наћи на рубу гашења - оцењују три синдикалне 

организације и наглашавају да смањење даљег броја радника без инвестирања у савремену 

опрему може имати кобне последице. 

 

Синдикати сматрају "да се предузећа морају заштитити од лоших намера представника власти, 

чије изјаве не иду у прилог стабилизацији већ дуже време нарушених односа између фабрика, 

њихових радника и званичника у владиним министарствима". 

  

- Већина фабрика вапи за новим инвестицијама, а обећање пре годину дана тадашњег 

министра одбране Александра Вучића да ће се у фабрику уложити 75 милиона евра кроз 

повољне кредитне линије није се обистинило и поред тога што су предузећа одредила правце 

инвестирања и одабрала добављаче за ту опрему - наведено је у саопштењу синдикалних 

организација фабрика оружја из Крагујевца, Ужића и Барича. 

 

Синдикати подсећају и да је у већини фабрика просек старости радника 50 година, радног 

стажа 25 година, а због одласка великог броја високостручих и искусних радника, 

организовање производње представља прави подухват на технологијама и застарелој опреми 

која датира из друге половине прошлог века. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/434994/Sindikati-Terace-nas-da-radimo-12-sati 

Синдикати: Тераће нас да радимо 12 сати 

ФоНет  

Нови Закон о раду омогућава послодавцима да запосленима радно време продужи и до 12 сати 

дневно, без обавезе исплаћивања прековременог рада, изјавила је Жељка Јоргић Ђокић из 

Савета самосталних синдиката Војводине. 

Она је рекла Радију 021 да се предложеном изменом Закона о раду "на мала врата" дерогира 

једно од основних права запослених, осмочасовно радно време и четрдесеточасовна радна 

недеља. 

  

- Новим законским решењем, уколико се усвоји, уобичајено пуно или непуно радно време за 

које је запослени закључио уговор о раду моћи ће да се продужи до 12 сати укупно у току радног 

дана, односно до 48 сати у току радне недеље и 

то увек када је код послодавца рад организован у сменама или кад то захтева организација рада 

- рекла је она. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/434994/Sindikati-Terace-nas-da-radimo-12-sati
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Будући да је сменски рад у Нацрту Закона дефинисан веома широко, као и да послодавац 

потпуно самостално оцењује које су потребе организације рада, није тешко закључити да ће се 

''мини прерасподела радног времена'' примењивати увек 

кад послодавац то жели. 

  

- С друге стране, правило о упросечавању радног времена на месечном нивоу не пружа никакве 

гаранције, јер не постоје одговарајући контролни механизми који могу спречити злоупотребе - 

нагласила је Јоргић Ђокић. 

  

Она додаје да ће у пракси све ово, у великом броју случајева, значити да запослени неће знати 

унапред какво је његово дневно и недељно радно време, а највећи број дана и недеља ће радити 

12 односно 48 сати, без права на накнаду за разлику времена и без могућности да докаже 

злоупотребу. 

  

- Оваква прерасподела радног времена' није ни распоред радног времена, ни прековремени 

рад, већ је нека потпуно нова, неуређена категорија која ће омогућити различите злоупотребе у 

вези са радним временом радника, које су и до 

сад биле веома честе", закључила је она.  
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/435222/Sindikati-Standovi-i-materijali-protiv-novog-zakona-o-radu 

Синдикати: Штандови и материјали против 
новог закона о раду 

Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени грански синдикати "Независност" најавили 

су да ће од данас поставити штандове у свим већим градовима Србије, где ће делити грађанима 

пропагандни материјал како би их упознали са, како кажу, "погубним последицама новог 

Закона о раду". 

Две репрезентативне синдикалне централе ће, како се наводи, указати грађанима на најаву 

драстичног смањења права радника и умањења зарада и других примања, које предвиђа нови 

закон. 
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"Грађани ће, такође, бити упознати и са штрајком упозорења који ће бити одржан 23. јануара 

од 11 до 12 сати у свим предузећима широм земље, као и протестима и блокадама 

саобраћајница који ће затим уследити", истиче се у саопштењу. 

  

Штандови ће бити постављени од данас до понедељка 20. јануара у периоду од 12 до 15 сати, 

најављено је из С С С С. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/435187/Svim-buducim-penzionerima-samo-200-evra-mesecno 

Свим будућим пензионерима само 200 евра 
месечно 

Данас, Тањуг  

Сви старији од 65 година у Србији имаће исту пензију и она ће бити реда величине 20.000 

динара, ако прође предлог свеобухватне пореске и пензионе реформе који припрема 

Министарство привреде, сазнаје Данас. 

Како је за "Данас" потврдио Александар Стевановић, саветник министра привреде Саше 

Радуловића, план је да се проблем са пензионим системом реши тако што би се примања 

будућих пензионера изједначила и спустила на минимални ниво довољан за живот. Ова 

промена не би утицала на примања садашњих пензионера. 

  

Међутим, решење које планира Министарство привреде, прилично је радикално. 

Идеја је да убудуће државна пензија буде гарант само минималног прихода довољног 

искључиво за најбазичније потребе, односно исхрану. Сви који желе да у старости имају за 

било шта више од најјефтинијег оброка морали би да „штеде током радног века или да сами 

себи уплаћују приватно пензијско осигурање“, каже Стевановић, додајући да је према 

тренутним рачуницама око 200 евра месечно довољно да се преживи. 

  

Министарство има припремљен и „план транзиције“ како овакав нагли заокрет не би оштетио 

запослене који су сада у средњим годинама или пред пензијом, јер они до скоро нису ни имали 

могућности да издвајају новац у посебне пензионе фондове, очекивали су пензију према 

висини уплаћених доприноса и сада више не би имали ни довољно времена да уштеде за њено 

увећање. 

  

- Онима који би у моменту доношења нових правила већ имали неки радни стаж, пензија би се 

обрачунавала из два дела. Први део би се исплаћивао као и до сада, према висини плате и 

годинама радног стажа оствареним до момента доношења нових правила. Други део пензије би 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/435187/Svim-buducim-penzionerima-samo-200-evra-mesecno
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се обрачунавао по новим правилима и зависио би од броја година које је лице провело на раду 

од момента доношења нових правила до тренутка пензионисања - објашњава Стевановић. 

  

То би на примеру запосленог који сад има 50 година, ако би се данас донео нови закон, значило 

да би он примао пензију која би се састојала од пензије коју је до сада зарадио на основу 

уплаћиваних доприноса и пензије обрачунате по новим правилима за период од 50. до 65. 

године живота. Дакле, ако би по новим правилима пуна пензија била 200 евра, он би за тих 15 

година могао да рачуна на 60, 70 евра пензије, плус оно што је зарадио до 50. године живота. 

  

- Овакав систем у којем сви имају исту минимално гарантовану пензију, већ постоји у земљама 

попут Швајцарске и Канаде, али и на Косову - примећује Стевановић. 

  

Када ће и да ли ће Министарство привреде овај предлог изнети пред Владу, остаје нејасно. 

Министарство је припремило и Акциони план за ову и наредну годину, који је део Стратегије за 

развој предузетништва и конкурентности у коме се предлаже да сви грађани имају здравствено 

осигурање, без обзира на статус, односно да „здравствено осигурање не би требало да зависи од 

тога да ли послодавац уплаћује доприносе“. Из тога се јасно закључује да здравствено 

осигурање треба да имају и они за које послодавци нису уплатили доприносе. 

  

Међутим, ресорни министар Саша Радуловић је накнадно изјавио да је дошло до „конфузије“, 

односно да се идеја о универзалном праву на здравствено осигурање и његовом финансирању 

из буџета односи на пореску реформу коју је он предложио прошле године, а коју је Влада 

Србије одбила, а да независно од тога он сматра да Пореска управа треба да пронађе начин да 

натера све послодавце да уплаћују све доприносе, укључујући и онај за здравство. Тако је остало 

непознато шта заправо пише у Акционом плану и Стратегији за 2014. и 2015, односно шта се у 

тим документима наводи као начин на који министар планира да реализује универзално 

здравствено осигурање у ситуацији у којој неки послодавци не плаћају доприносе. 

  

Због тога није извесно ни да се предлог о пензионој реформи налази у Стратегији за развој 

предузетништва, иако би смањење доприноса за пензије свакако помогло привреди. Као део 

шире пореске реформе, могуће је да је Министарство предлог о изједначавању будућих пензија 

већ изнело пред Владу Србије крајем прошле године, али да је предлог одбијен. Очигледно је 

једино да министар не одустаје од овог предлога, али је питање када ће се он и формално наћи 

пред његовим колегама у Немањиној 11. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/435129/Sindikat-Resavica-nece-biti-privatizovana 

Синдикат: Ресавица неће бити 
приватизована 

Бета  

Председник Синдиката Јавног предузећа за подземну експолоатацију угља "Ресавица" Горан 

Николић изјавио је данас да је на састанку са надлежним министарствима речено да неће бити 

приватизације предузећа, већ ће се поштовати план стратешке консолидације који је Влада 

Србије усвојила новембра прошле године. 

- Обећано је да ће предузеће када изађе из реструктурирања крајем јуна задржати статус јавног 

предузећа и спровешће се план стратешке консолидације којом се не предвиђа приватизација 

рудника - изјавио је Николић за након састанка са представницима Министарства енергетике, 

Министарства рада, Министарства привреде и Министарства финансија.  

  

Николић је на састанку, коме није присуствовала министарка енергетике Зорана Михајловић, 

објаснио да су план консолидације Ресавице и Закон о приватизацији, који предвиђа или 

приватизацију или ликвидацију предузећа, контрадикторни, па су зато синдикати тражили од 

Владе Србије да се изјасни о статусу рудника и који документ подржава. 

 

- Ако се испоштује план о консолидацији ми имамо будућност, а против приватизације смо, јер 

ко би нас купио са оваквом техничком опремљеношћу рудника. Гашењем рудника престале би 

да живе не само наше породице, већ и остале фирме које су живеле од наших плата - казао је 

Николић и додао да се већина рудника налази у неразвијеним подручјима чији становници 

живе од тих рудника. 

 

План стратешке консолидације ЈП ПЕУ Ресавица предвиђа проналажење стратешких партнера 

за отварање нових механизованих рудника и термоелектрана, десетоструко повећање 

производње у наредних пет година, као и постепено затварање рудника са ограниченим 

резервама. 

 

Циљ је да рудници могу самостално да послују без субвенција државе које су, иначе, ове године 

за милијаду динара мање него прошле године. 

  

На састанку је договорено и да рудари замрзну најављени штрајк до краја јануара, који је био 

заказан за сутра, јер су добили обећање да ће се наћи начин да се повеже радни стаж за око 180 

радника који треба да иду у пензију. 
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- Договорили смо се да се за 15 дана опет састанемо и да до тада нађу начин да уплате радни 

стаж за људе који су раскинули радни однос, њих 118 и да пронађу средства за још 60 који хоће 

да иду у пензију. Ми смо пристали да замрзнемо штрајк док се не испуни договор о уплати 

радног стажа за 2011. годину и седам месеци 2012. - казао је Николић.  

  

Сутра ће синдикалци одржати зборове како би обавестили рударе шта је договорено на 

састанку у Београду. 

 

Синдикат се за помоћ обраћао премијеру Ивици Дачићу, првом потпредседнику владе 

Александру Вучићу и министарки енергетике Зорани Михајловић, али нису добили никакав 

одговор због чега су и запретили штрајком. Николић је казао да су синдикалци у суштини 

задовољни састанком. 

 

Синдикалци су захтевали и преговоре о солидарној помоћи, минималној цени радног часа, 

топлом оброку и регресу, али су ти преговори одложени за наредни састанак. ЈП ПЕУ Ресавица 

у свом саставу има девет рудника и запошљава око 4.000 радника. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/435016/Strajk-prosvetara-23-januara 

Штрајк просветара 23. јануара 

ФоНет  

Синдикат образовања Србије и Грански синдикат просвете "Независност" најавили су данас да 

ће њихови чланови 23. јануара одржати једночасовни штрајк упозорења у свим синдикалним 

организацијама које им припадају. 

У отовреном писму министру просвете, науке и технолошког развоја, два синдиката наводе да 

ће њихови чланови тог дана од 11 до 12 часова прекинути рад и окупити се у школским 

просторијама, где ће бити прочитан проглас синдикалних централа. 

  

Ова два синдиката донела су одлуку да се 23. јануара одржи једночасовни штрајк 

упозорења због измена и допуна Закона о раду, које су донете без консултација са социјалним 

партнерима и без расправе на Социјално-економском савету. 
 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/435016/Strajk-prosvetara-23-januara
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/435013/Agencija-Uzbunjivacima-se-ne-sme-pretiti-otkazom 

Агенција: Узбуњивачима се не сме претити 
отказом 

Агенција за борбу против корупције саопштила је данас да се људима који откривају 

злоупотребе у раду институција у којим раде, такозваним "узбуњивачима", не сме претити 

отказом због пријављивања корупције. 

Та Агенција упутила је захтев директорки Института за трансфузију крви Србије Светлани 

Срзентић да се изјасни због "стављања у изглед отказа" заштићеним узбуњивачима из те 

институције, Драгану Трбојевићу и Радету Цветановићу. 

  

Како наводе у Агенцији, Срзентићева је донела Упозорење о постојању разлога за отказ уговора 

о раду узбуњивачима јер су својим исказима, објављеним на антикорупцијском сајту Пиштаљка 

25. децембра прошле године, "повредили радну дисциплину и нарушили углед Института". 

  

Трбојевић и Цветановић тада су дали одговоре на питања у оквиру истраживања "Две године 

заштите: сведочења узбуњивача који су добили заштиту", а том приликом интервјуисана је 

већина узбуњивача који су добили заштиту Агенције за борбу против корупције. 

  

Агенција истиче да се претња отказом узбуњивачима сматра одмаздом ако је у вези с 

пријављеним случајем корупције, и подсећа да је у вези могућих незаконитости на Институту 

за трансфузију крви поднела извештај Тужилаштву за организовани криминал. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/435143/Radulovic-Dajem-ostavku-ako-Skupstina-ne-usvoji-Zakon-o-radu 

Радуловић: Дајем оставку ако Скупштина не 
усвоји Закон о раду 

Бета, Тањуг  

Министар привреде Саша Радуловић поновио је вечерас да неће више бити министар, уколико 

не буде имао подршку за спроводјење реформи, оцењујући да ће уколико не буду усвојене 

измене закона о приватизацији и закона о стечају то бити знак да не постоји добра воља за 

реформама у Србији. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/435013/Agencija-Uzbunjivacima-se-ne-sme-pretiti-otkazom
http://www.blic.rs/Vesti/Politika/435143/Radulovic-Dajem-ostavku-ako-Skupstina-ne-usvoji-Zakon-o-radu
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"Да не мислим да реформе могу да прођу не бих био на месту на ком се сада налазим. Ту сам 

зато што мислим да закони могу проћи, у противном више нећу бити министар и поднећу 

оставку", рекао је Радуловић за Радио-телевизију Војводине. 

  

Радуловић је казао да је његова намера да се спречи поновљање "случаја какав је онај у 

Вршачким виноградима" и додао да је то могуће једино ако систем функционише. 

  

"То је могуће једино ако се направе структурне промене. Да ли има политичке воље за то 

видећемо оног тренутка када будемо знали да ли ће закони бити усвојен", рекао је Радуловић. 

  

Додао је да очекује да ће закони бити усвојени, а ако се то не деси, биће то "знак да не постоји 

добра воља за реформама у Србији".  
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Radulovic-najavio-ostavku-ako-Skupstina-ne-usvoji-zakone.sr.html 

Синдикални фронт против Радуловића 

Синдикалци у писму премијеру Дачићу затражили смену министра привреде. – У 
Министарству кажу да настављају започет посао 

Саша Радуловић, министар привреде, још није стигао ни да урами признање за реформатора 
године, које је недавно добио, а премијеру Ивици Дачићу већ су упућени захтеви за његову 
смену. 

Мере које предлаже, нарочито из новог закона о раду, разбеснеле су синдикалне вође који су 
јуче одлучили да не преговарају са Радуловићем. Како наводи Љубисав Орбовић, председник 
Савеза самосталних синдиката Србије, смена се тражи због „погубне економске политике коју 
води, а којом се уништавају преостала предузећа у Србији, као и због игнорисања интереса 
запослених”. 

– Смену тражимо и због потцењивања и игнорисања социјалног дијалога и због начина 
одбране погубног текста без аргумената, импровизацијама и фразама – наводи Орбовић. 

Радуловићу се замера и то што се, како каже Орбовић, меша у рад других министарстава у 
Влади Србије, пре свега Министарства рада које је предлагач закона о раду, као и то што се 
превише бави личним картама државних фирми. 

И други репрезентативни синдикат, Уједињени грански синдикат „Независност” и његов лидер 
Бранислав Чанак, придружио се јуче позивима за смену Радуловића. Разлози су исти. 

Челници Владе Србије се, за сада, не изјашњавају јавно о овим захтевима. Упућени кажу да је 
Вучићу и Дачићу заправо потребан неко попут Радуловића ко би спроводио непопуларне 
реформе и повлачио потезе који односе политичке поене, будући да је Радуловић нестраначки 
министар. Са друге стране, треба рећи и да су партнери из Владе Србије и директно и 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Radulovic-najavio-ostavku-ako-Skupstina-ne-usvoji-zakone.sr.html
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индиректно протеклих недеља упутили критике Радуловићу. Тако је Вучић недавно изјавио да 
при доношењу закона о раду треба саслушати и другу страну и постићи што шири консензус. 
Слично јавно говори и Милан Кркобабић, потпредседник ПУПС-а. 

За то време, јуче су из Министарства привреде поручили да настављају са послом који су 
започели. 

– Неодговорни су наводи да водим економску политику која је погубна и која ће уништити оно 
што је преостало од предузећа. Да би наша привреда опстала морамо да спроведемо реформе. 
Оне значе увођење реда у јавним предузећима, а наравно да то смета неодговорним 
директорима и синдикалцима – навео је Радуловић за „Политику”. 

Министар је поново негирао све оно што синдикати месецима тврде када је о Закону о раду реч, 
односно да ће изменама овог прописа доћи до масовног отпуштања и смањивања плата. 

– Управо супротно, јер је доношење новог закона о раду важно за оздрављење наше привреде – 
сматра он. 

Штавише, министар Радуловић намерава да настави садашњим курсом и не даје назнаке да 
намерава да посустане. Осим Закона о раду, најављује и усвајање још три закона – о стечају, 
приватизацији и планирању и изградњи – а крајњи циљ остаје смањивање намета на рад, што 
је једна о мера коју је Радуловић сматрао изузетно важном и пре него што је постао министар 
привреде. 

– Од смањивања намета на рад нисмо одустали и то је кључна мера за олакшавање пословања 
и привредни раст – наводи министар Радуловић. 

И док нико не може да потврди да ли је Радуловићев опстанак у Немањиној 11 угрожен, како је 
за „Политику” рекао један члан Владе Србије, можда су од тога угроженије његове реформе. 

– Уколико се заиста буде ишло на републичке изборе, питање је колико ће владајућој 
коалицији одговарати да баш непосредно пре тога донесе веома непопуларан закон о раду – 
каже наш саговорник. 

Стефан Деспотовић 
 

Радуловић најавио оставку ако скупштина не усвоји законе 
Нови Сад – Министар привреде Саша Радуловић изјавио је да ће, уколико Скупштина Србије 
не усвоји Закон о раду и пратећи пакет закона, поднети оставку на министарску функцију. „Да 
не мислим да реформе могу да прођу не бих био на месту на којем се сада налазим. Ту сам зато 
што мислим да закони могу проћи, у противном више нећу бити министар и поднећу оставку”, 
рекао је Радуловић за Радио-телевизију Војводине. 
Он је казао да је његова намера да се спречи понављање случаја какав је онај у Вршачким 
виноградима и додао да је то изводљиво само ако систем функционише. „То је могуће једино 
ако се направе структурне промене. Да ли има политичке воље за то видећемо оног тренутка 
када будемо знали да ли ће закони бити усвојен”, навео је Радуловић. 

Он је додао да очекује да ће закони бити усвојени, а ако се то не деси, биће то знак да не постоји 
добра воља да се спроведу реформе у Србији. 

Бета 
 
Висока подршка грађана 
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Саша Радуловић, министар привреде, био је у центру медијске пажње у другој половини 
претходне године због реформи које је најављивао и које би требало коренито да измене 
привредни амбијент у нашој земљи. У тој намери подржавали су га грађани, већи део 
привредника, али код синдикалаца није наишао на аплаузе. Чешће су му хорски звиждали. 

Према резултатима истраживања јавног мњења Америчког међународног републиканског 
института (ИРИ), спроведеног половином децембра, 41,4 одсто испитаника сматра да он свој 
посао ради добро, док 23 процента није задовољно. 

У складу са тим, две трећине анкетираних подржава измене Закона о раду, по којима би 
запошљавање, али и отпуштање радника било олакшано, чиме би се, по мишљењу 
Министарства привреде, коначно створили услови за истински договор између послодаваца и 
радника. Са друге стране, 36 одсто испитаника се не слаже са овим предлогом закона. 

Да би изашла из кризе и даљег економског пропадања, 58 одсто испитаника сматра да је за 
Србију неопходно да прође свеобухватне и корените економске реформе које би неретко могле 
да буду болне. Када је реч о субвенцијама јавним и државним или друштвеним предузећима, 70 
процената анкетираних подржава предлог Министарства привреде о њиховом укидању, уз 
образложење да је у протеклој деценији на та предузећа потрошено око пет милијарди евра, 
без икаквог напретка. 

Три четвртине испитаника изјаснило се за смањење пореза и доприноса на лични доходак за 
сваког запосленог, што је, такође, још један од предлога Министарства привреде. Тај податак је 
потврда да се анкетирани слажу да су ти намети велики и да актуелни систем гура 
предузетнике у сиву економију. 

На питање да ли би у следећем саставу владе волели да видите Сашу Радуловића као министра 
привреде, половина анкетираних (54 одсто) одговорила је потврдно, док 19 процената нема 
став о томе. 

Анкетирани грађани су у највећем проценту истакли да су највише задовољни Радуловићевом 
намером да заведе ред у државним агенцијама и ненаменском трошењу буџетских средстава 
(45 одсто), потом зато што се не плаши да говори истину (41), одлучан је да спроведе реформе и 
реши проблеме са којима до сада нико није био спреман да се суочи (32), има добру стратегију 
за опоравак српске привреде (25 одсто). 

У сличној анкети коју је Унија послодаваца спровела међу привредницима истог месеца 81,8 
одсто њих је похвалило рад министра привреде. Људи из света бизниса у великом проценту 
подржавају измене Закона о раду, укидање подстицаја страним инвеститорима, укидање 
субвенција јавним и државним предузећима, а стопостотно подржавају меру министра 
Радуловића за смањење пореза и доприноса на лични доходак сваког запосленог. 

У складу са тим Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) прогласила га је 
за реформатора 2013. године (у категорији „министар”) јер је највише допринео поправљању 
пословног амбијента у Србији. Према њиховој оцени заслужан је за покретање иницијативе за 
измену четири системска закона, а направио је и велики помак у повећању транспарентности 
трошења средстава пореских обвезника. 

М. У. А. 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/or%C2%ADbo%C2%ADvic-da%C2%ADcic-da-sme%C2%ADni-

ra%C2%ADdu%C2%ADlo%C2%ADvi%C2%ADca 

Орбовић: Дачић да смени Радуловића 

Савез самосталних синдиката Србије упутио је данас писмо премијеру Ивици Да-
чићу у којем захтева хитну смену министра привреде Саше Радуловића због „по-
губне економске политике коју води, а којом се уништавају преостала предузећа у 
Србији”. 

Председник ШШ-а Љубисав Орбовић је у писму навео се оставка тражи и због игнорисања и 
ниподаштавања интереса запослених и грађана Србије, и деловања против привреде и грађана 
Србије. 

Као следећи разлог наводи се игнорисање института социјалног дијалога и кршење важећих 
законских прописа у Србији, пре свега законом регулисаног поступка писања, усаглашавања и 
усвајања закона. 

Разлози због којих се тражи смена су и недопустиво мешање у надлежности других министар-
става у Влади, пре свега Министарства рада које је предлагач Закона о раду, као и због начина 
одбране „погубног текста без аргумената, импровизацијама и понављањима фраза, што доказу-
је да ни Радуловићу није јасно шта се законом хоће, постиже и штити”. 

„Због чињенице да су министри у Ввлади именовани и постављени да раде у интересу грађана 
и привреде Србије, нису недодирљиви и недоступни за преговоре, разговоре и договоре, њихо-
ва реч и обећања треба да имају тежину, што није случај с министром”, навео је Орбовић. 

ШШ тражи Радуловићеву оставку и због, како је наведено, потцењивања, маргинализације и 
игнорисања ставова запослених и синдиката јер су министри дужни да јачају социјални дијалог 
и негују социјално партнерство. 

Следећи разлози који се наводе у писму су искључиво бављење „личним картама” које, наводи 
се у писму, морају да буду написане по моделу и искуству бившег стечајног управника, што је 
доказ његове поруке – да привреда Србије започиње од његовог именовања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/or%C2%ADbo%C2%ADvic-da%C2%ADcic-da-sme%C2%ADni-ra%C2%ADdu%C2%ADlo%C2%ADvi%C2%ADca
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/or%C2%ADbo%C2%ADvic-da%C2%ADcic-da-sme%C2%ADni-ra%C2%ADdu%C2%ADlo%C2%ADvi%C2%ADca
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РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sindikati-postavljaju-standove-zbog-zakona_453955.html 

Синдикати постављају штандове због закона 

БЕОГРАД  

Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени грански синдикати 
"Независност" најавили су да ће од данас поставити штандове у свим већим 
градовима Србије, где ће делити грађанима пропагандни материјал, како би их 
упознали са, како кажу, "погубним последицама новог Закона о раду". 

Две репрезентативне синдикалне централе ће, како се наводи, указати грађанима на најаву 
драстичног смањења права радника и умањења зарада и других примања, које предвиђа нови 
закон. 

"Грађани ће, такође, бити упознати и са штрајком упозорења који ће бити одржан 23. јануара 
од 11 до 12 сати, у свим предузећима широм земље, као и протестима и блокадама 
саобраћајница који ће затим уследити", истиче се у саопштењу. 

Штандови ће бити постављени од 17. јануара до понедељка 20. јануара, у периоду од 12 до 15 
сати, најављено је из СССС. 

 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/sindikati-od-dacica-traze-da-smeni-radulovica_453743.html 

Синдикати од Дачића траже да смени 
Радуловића 

БЕОГРАД  

Представници Савеза самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских 
синдиката "Независност" упутили су заједничко писмо премијеру Ивици Дачићу у 
коме су затражили смену министра привреде Саше Радуловић и навели конкретне 
разлоге за такав захтев. Радуловић изјавио да синдикати морају да прекину да 
"шире лажи" о томе шта доносе измене Закона о раду и упозорио да ће Србија 
бити "осуђена на пропаст" уколико се тај закон не усвоји. Асоцијација слободних и 
независних синдиката затражила је од дачића, који је и председника Социјално 
економског савета Србије да хитно распусти тај савет, као и да се утврди 
репрезентативност свих социјалних партнера и успостави законитост у социјални 
дијалог и рад синдиката. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sindikati-postavljaju-standove-zbog-zakona_453955.html
http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/sindikati-od-dacica-traze-da-smeni-radulovica_453743.html
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У писму које су потписали председници та два синдиката Љубисав Орбовић Бранислав Чанак 
наводи се да то траже због "погубне економске политике коју Радуловић води, а којом се 
уништавају преостала предузећа у Србији". 

Такође, смену министра привреде траже и због, како наводе, "игнорисања и ниподаштавања 
интереса запослених и грађана Србије и деловања против привреде и грађана Србије, 
игнорисања института социјалног дијалога и кршења важећих законских прописа у Србији, пре 
свега законом регулисан поступак писања, усаглашавања и усвајања закона". 

Смену Радуловића, траже и "због мешања у надлежности других министарстава у Влади, пре 
свега Министарства рада које је предлагач Закона о раду, начина одбране погубног текста без 
аргумената, импровизацијама и понављањима фраза, што, како наводе, доказује да ни њему 
(Радуловићу) није јасно шта се законом хоће, постиже и штити". 

"Чињенице да су министри у Влади именовани и постављени да раде у интересу грађана и 
привреде Србије, нису недодирљиви и недоступни за преговоре, разговоре и договоре, њихова 
реч и обећања треба да имају тежину, што није случај с министром", наводи се у писму 
синдиката упућеног премијеру Дачићу. 

Такође су указали да је проблем и то што министар не уважава ставове запослених и синдиката. 

"Србији требају способни, креативни министри који ће зауставити даљи пад привреде и 
испунити обећања да предузећа раде, а грађани у скоријој будућности живе боље. Требају нам 
они који ће Србији вратити наду, радницима посао и достојанство, предузећима тржишта, 
производе и будућност", наводи се у писму два синдиката. 

Радуловић: Синдикати лажу о Закону о раду 

Министар привреде Саша Радуловић изјавио је данас да синдикати морају да прекину да "шире 
лажи" о томе шта доносе измене Закона о раду и упозорио да ће Србија бити "осуђена на 
пропаст" уколико се тај закон не усвоји. 

Радуловић је агенцији Бета рекао да "лажи" о томе шта садржи Закон о раду "сада превазилазе 
све границе". 

Тако, рекао је министар, нису тачне изјаве да ће доћи до смањења плата за 35 одсто током 
годишњег одмора, да ће свима бити смањене плате за износ за минули рад, или да радник мора 
да буде 24 сата доступан послодавцу. 

"Подметања како ће на основу тог закона сви да изгубе радна места, заиста су крајња 
неозбиљна, а неистине пласира једна политичка странка заједно с неким синдикатима", рекао 
је министар Радуловић, али је избегао да каже која странка. 

Нагласио је да је очигледно да тај закон "дира у велике интересе паразита система који 
уништавају читав систем због којег Србија бележи велики губитак радних места у последњих 10 
година". 

Министар привреде је истакао да се Закон о раду мора променити јер је то предуслов 
привредног раста. 
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"Грађани Србије морају да схвате да. ако не извршимо неопходне реформе, остаће овај систем 
чије негативне резултате можемо да видимо на сваком кораку; ово блато у којем сви живимо, у 
којем животни стандард опада, у којем немамо привредног раста, а надамо се да ће нам некако 
бити боље, али то више не функционише", рекао је Радуловић. 

Закон о раду није против радника, већ против нерадника, оних који злоупотребљавају систем, 
против неких привилегија синдиката, који су, како је рекао, и довели до тога да - како је 
поновио - постоји 24.000 синдиката што ниједна држава не може да поднесе. 

Министар је казао да Министарство рада сумира јавну расправу о изменама Закона о раду, и 
рекао да очекује да ће до краја јануара бити утрђен текст будућег закона који би Влада могла да 
размотри. 

Радуловић је поновио да је важан читав пакет реформских закона: и о приватизацији, и о 
стечају, и о планирању, и о изградњи, и о раду. 

Рекао је да је њихово усвајање важно да би Србија реформама ове године могла да припреми да 
идуће, 2015. године, постигне знатнији привредни раст и повећање животног стандарда. 

"Ако то не урадимо, бојим се да смо осуђени на дугогодишњу пропаст", нагласио је Радуловић. 

Министар привреде је рекао да очекује да ће предлоге законе о приватизацији и о стечају 
Скупштина Србије донети до краја јануара. 

АСНС тражи од Дачића распуштање Социо-економског савета 

Асоцијација слободних и независних синдиката затражила је данас од премијера и 
председника Социјално економског савета Србије Ивице Дачића да хитно распусти тај савет, 
као и да се утврди репрезентативност свих социјалних партнера и успостави законитост у 
социјални дијалог и рад синдиката. 

"Пензионер Бранислав Чанак је годинама незаконито члан Социјално економског савета и за 
то време константно остварује непримерене привилегије и велику личну материјалну корист. У 
том циљу перманентно покушава да монополише синдикалну сцену и својим бахатим, 
нецивилизованим и диктаторским понашањем разбија и дискредитује сваки покушај 
синдикалног јединства и заједничких акција", наводи се у саопштењу. 

Та асоцијација је оптужила и председника Савеза самосталних синдиката Србије Љубисава 
Орбовића да примењује исти образац проглашавајући се за јединог заступника интереса 
радника и да спречава сваки покушај успостављања истинског социјалног дијалога. 

"Политиком топло-хладног покушава да оствари циљеве иза којих увек стоји материјална 
корист. Подсећамо да је Влада, без икакавог основа, поклонила Савезу самосталних синдиката 
Србије 38 милиона динара, иако је то изричито забрањено законом, да су функције у социјално 
економском савету добро плаћене, да се висока примања остварују по основу чланства у 
управним одборима фондова и државних предузећа, а како се тамо заступају интереси радника 
најбољи пример је Галеника", наводи се у саопштењу. 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/traze_zastitu_od_losih_namera_vlasti.4.html?news_id=274565 

Синдикати реаговали на најаву министра одбране да ће из фабрика одбрамбене индустрије 

бити отпуштено десет одсто радника 

Траже заштиту од „лоших намера власти“ 

АУТОР: З. Р. 

Крагујевац - Синдикалне организације три домаће војне фабрике - Заставе Оружја из 

Крагујевца, Првог партизана из Ужица и Прве искре из Барича - реаговале су јуче на изјаву 

министра одбране Небојше Родића да ће до краја године број запослених у предузећима 

Одбрамбене индустрије Србије (ОИС) бити смањен за десет одсто, те да „ова врста индустрије 

не може да буде привилегована у односу на јавни сектор“. 
Они тврде да је поређење војне индустрије са јавним сектором апсолутно неумесно, јер није реч 
о буџетским фабрикама, и истичу да су од 2001. отпустиле око 10.000 радника, док је јавни 
сектор од тада нарастао на невероватних 700.000 запослених. Додаје се да је у војним 
фабрикама просек старости радника 50 година, дужина радног стажа 25 година, а да је одлазак 
великог броја искусних и високостручних кадрова довео до тога да у већини предузећа ОСИ 
организовање производње представља прави подухват, тим пре што се ради са технологијама и 
опремом која датира из друге половине прошлога века. 

- Већина предузећа вапи за новим инвестицијама, а прошлогодишње обећање првог 
потпредседника Владе Александра Вучића да ће у фабрике ОСИ, кроз повољне кредитне 
линије, бити уложено 75 милиона евра, није обистињено, иако су фабрике одредиле 
инвестиционе приоритете и одабрале добављаче за неопходну нову опрему - наводи се у 
јучерашњем заједничком саопштењу синдикалних организација Заставе оружја, Првог 
партизана и Прве искре. Истиче се и да ће се без инвестиција и новог запошљавања фабрике 
ОСИ наћи на ивици опстанка, те да, зато, морају да се заштите „од лоших намера представника 
власти“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/traze_zastitu_od_losih_namera_vlasti.4.html?news_id=274565


29 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=01&dd=16&nav_id=800826 

СССС одбио српски синдикални фронт 

ИЗВОР: БЕТА 

Београд -- Српски синдикални фронт (ССФ) саоштио је да предлог фронта о 

заједничком наступу синдиката није наишао на разумевање Савеза самосталних 

синдиката Србије (СССС) 

Како се наводи у саопштењу, радни састанак који је Председништво ССФ тражило са 

председником СССС Љубисавом Орбовићем није одржан. 

Председник удружених синдиката Србије "Слога" Жељко Веселиновић, који је члан ССФ, рекао 

је агенцији Бета, да ССФ неће убудуће тражити састанак са С С С С и нагласио да 

је непримерено да Орбовић преко медија одбија сарадњу.  

 

Синдикат "Слога" у саопштењу наводи да је Орбовић преко медија послао поруку да би свако 

институционализовање сарадње са другим синдикатима, било само губљење времена, а да би и 

деловање на два-три фронта чак било и корисније.  

 

"У таквој и унапред најављеној атмосфери, сваки дијалог губи смисао, посебно ако се узме у 

обзир чињеница да се фокус са најављене теме састанка од стране СССС гура у правцу 

старе приче: ко је у Србији 'репрезентативан' и ко има право да заступа раднике у Србији?", 

наводи ССФ. 
 

СТУДИО Б 

http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=96914 

СССС тражи од премијера хитну смену 
Радуловића 

Извор : Тањуг 

Савез самосталних синдиката Србије упутио је данас писмо премијеру Ивици 
Дачићу у којем захтева хитну смену министра привреде Саше Радуловића због 
"погубне економске политике коју води, а којом се уништавају преостала 
предузећа у Србији".  

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=01&dd=16&nav_id=800826
http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=96914
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Председник С С С С Љубисав Орбовић је у писму навео се оставка тражи и због игнорисања и 
ниподаштавања интереса запослених и грађана Србије, и деловања против привреде и грађана 
Србије. 

Као следећи ралог наводи се игнорисање института социјалног дијалога и кршење важећих 
законских прописа у Србији, пре свега законом регулисан поступак писања, усаглашавања и 
усвајања закона. 

Такође, разлози због којих се тражи смена су и недопустиво мешање у надлежности других 
министарстава у влади, пре свега Министарства рада које је предлагач Закона о раду, као и због 
начина одбране "погубног текста без аргумената, импровизацијама и понављањима фраза, што 
доказује да ни Радуловићу није јасно шта се законом хоће, постиже и штити". 

"Због чињенице да су министри у влади именовани и постављени да раде у интересу грађана и 
привреде Србије, нису недодирљиви и недоступни за преговоре, разговоре и договоре, њихова 
реч и обећања треба да имају тежину, што није случај са министром", навео је Орбовић. 

Такође, С С С С тражи оставку Радуловића и због, како је наведено, потцењивања, 
маргинализације и игнорисања ставова запослених и синдиката, јер су министри дужни да 
јачају социјални дијалог и негују социјално партнерство. 

Следећи разлози који се наводе у писму су искључиво бављење "личним картама" које, наводи 
се у писму, морају да буду написане по моделу и искуству бившег стечајног управника, што је 
доказ његове поруке - да привреда Србије започиње од његовог именовања. 
"Због тога што је грађанима доста инструментализованих и неспособних министара чија 
искључивост наноси штету привреди, доста оних који немају идеје и визију развоја већ само 
краткорочне личне циљеве и интересе", навео је Орбовић као следећи разлог. 

Србији су, према његовим речима, потребни способни и креативни министри који ће 
зауставити даљи пад привреде и испунити обећања да предузећа раде, а грађани у скоријој 
будућности живе боље. 

Потребни су нам они који ће Србији вратити наду, радницима посао и достојанство, 
предузећима тржишта, производе и будућност, наведено је у писму челника С С С С. 

 

http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=96917 

Синдикати: Тераће нас да радимо 12 сати  

Извор : Београдски медији 

Нови Закон о раду омогућава послодавцима да запосленима радно време продужи 
и до 12 сати дневно, без исплаћивања прековременог рада, изјавила је Жељка 
Јоргић Ђокић из Савеза самосталних синдиката Војводине. 

Она је рекла Радију 021 да се предложеном изменом Закона о раду "на мала врата" дерогира 
једно од основних права запослених, осмочасовно радно време и четрдесеточасовна радна 
недеља. 
 
- Новим законским решењем, уколико се усвоји, уобичајено пуно или непуно радно време за 
које је запослени закључио уговор о раду моћи ће да се продужи до 12 сати укупно у току радног 
дана, односно до 48 сати у току радне недеље и 
то увек када је код послодавца рад организован у сменама или кад то захтева организација рада 
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- рекла је она. 
 
Будући да је сменски рад у Нацрту Закона дефинисан веома широко, као и да послодавац 
потпуно самостално оцењује које су потребе организације рада, није тешко закључити да ће се 
''мини прерасподела радног времена'' примењивати увек 
кад послодавац то жели. 
 
- С друге стране, правило о упросечавању радног времена на месечном нивоу не пружа никакве 
гаранције, јер не постоје одговарајући контролни механизми који могу спречити злоупотребе - 
нагласила је Јоргић Ђокић. 
 
Она додаје да ће у пракси све ово, у великом броју случајева, значити да запослени неће знати 
унапред какво је његово дневно и недељно радно време, а највећи број дана и недеља ће радити 
12 односно 48 сати, без права на накнаду за разлику времена и без могућности да докаже 
злоупотребу. 
 
- Оваква прерасподела радног времена' није ни распоред радног времена, ни прековремени 
рад, већ је нека потпуно нова, неуређена категорија која ће омогућити различите злоупотребе у 
вези са радним временом радника, које су и до 
сад биле веома честе", закључила је она.  

 

 

 

 


