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"Браћа Арапи иза Закона о раду" 

ИЗВОР: БЕТА, ТАЊУГ 

Београд -- Иза предлога Закона о раду стоје Уједињени Арапски Емирати, тврди 

председник Уједињених гранских синдиката (УГС) "Независност" Бранислав 

Чанак. 

Чанак тврди да је усвајање новог Закона о раду услов за добијање раније обећане три 

милијарде евра кредита од УАЕ. 

"Закон о раду је увод у то да Србија постане један од Емирата, а то је најопасније. То је цена за 

оне три милијарде евра кредита. Није Америчка привредна комора иза овога, иза овога су 

браћа Арапи", рекао је Чанак новинарима у Београду. 

Он је на Теразијама у Београду, где је постављен један од штандова синдиката против Закона о 

раду, рекао да је предлог Закона о раду неприхватљив и да се он тиче свих грађана Србије, а да 

ће синдикати урадити "колико могу".  

 

Према његовим речима, министар привреде Саша Радуловић задире у све ресоре земље, а како 

је додао, поражавајуће је што остатак Владе на то ћути.  

 

"Радуловић сада регулише све, он ће ускоро да регулише и војску и полицију, ово је 

циркус", рекао је Чанак.  

 

На питање новинара зашто је дошло до неслагања, када су два репрезентативна синдиката у 

почетку учествовала у преговорима, Чанак је истакао да су они избачени из преговора, а 

касније оптужени за то што су изашли из њих.  

 

"Оно нису ни били преговори док су трајали, сваки наш аргумент није производио никакве 

ефекте. Када са неким разговарате, а видите да тај има већ готов план, већ готово решење и 

закључак и држи вас само да би се покрио пред јавношћу, онда изађете", објаснио је 

председник УГС "Независност".  

 

Чанак је оптужио министарство рада да је "потпуно препустило најважнији закон 

министарству привреде".  

 

"Овог момента имамо и дару и меру, господин (вицепремијер Александар) Вучић сада има и 

Радуловића и српски народ, па нек бира кога ће", закључио је Чанак.  

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=01&dd=17&nav_id=801200
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Председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић подсетио је да ће 

синдикати 23. јануара организовати штрајк упозорења од 11 до 12 сати у свим предузећима 

широм земље, док ће се 24. јануара предузећа у реструктурирању окупити испред Скупштине у 

Београду, након чега ће бити организовани протести и блокаде по градовима.  

 

СССС и УГС "Независност" су данас поставили штандове у свим већим градовима Србије, где ће 

делити грађанима пропагандни материјал како би их упознали са последицама новог Закона о 

раду.  

 

Две репрезентативне синдикалне централе ће, како је речено, указати грађанима на најаву 

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

закон. 

И Синдикат лекара и фармацеута против закона 

Синдикат лекара и фармацеута Србије саопштио је да предложене промене Закона о раду 

подржава само једна страна - послодавци и да се тај синдикат оштро противи сваком смањењу 

права запослених.  

 

"Синдикат лекара и фармацеута Србије се оштро противи сваком смањењу права запослених, 

јер се на тај начин угрожавају не само стечена права већ се директно угрожава и право на 

елементарно достојанствен живот", наводи се у саопштењу.  

 

Они упозоравају да се врши вешта замена теза и сваљивање неких државних обавеза на 

послодавце, а затим под маском помоћи послодавцима терет се пребацује на запослене.  

 

"Објашњења о другачијем начину обрачуна и тумачења закона и прописа су испразне приче. 

Ради се једноставно о смањивању иначе ниских зарада. Када треба да се одузима, одузима се 

проценат од укупне зараде, а када треба запосленима нешто дати, онда се проценат даје само 

на основну плату", наводи се у саопштењу.  

 

Из овог синдиката поручују да једностране и исхитрене одлуке којима би се променио кровни 

Закон о раду нису добар пут и начин за опоравак и да је прави пут - нове инвестиције, повољно 

пословно и законско окружење, правна сигурност како послодавца тако и запослених, 

отварање нових радних места, повећање, а не смањивање зарада.  

 

"Синдикат лекара не жели да учествује у политизацији овог питања. За нас је ово пре свега 

радно-правно и социјално питање. Не стајемо ни на чију страну осим на страну запослених, на 

страну права на рад и права на пристојан живот", закључују у СЛФС. 

Удружење синдиката пензионера: Повући закон 

Удружење синдиката пензионера Србије позвало је надлежне да повуку предложени Закон о 

раду и да се у сарадњи са синдикатима и у демократској процедури донесе нови закон кроз 

социјални дијалог.  

 

Непромишљено је и недопустиво да Закон о раду улази у процедуру за усвајање у 

наелектрисаној атмосфери и у околностима дубоко супротстављених ставова, истакли су 
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представници тог удружења на данашњој конференцији за новинаре.  

 

"Постоје ли радници у Србији који су упознати са садржајем оваквог предлога, а да су за такав 

Закон о раду? Не постоје! Па против кога и за кога хоћемо такав закон да наметнемо и то под 

невиђеном пресијом?", рекао је потпредседник Удружења синдиката пензионера Живомир 

Тешић.  

 

Синдикат пензионера је за промене, али само за оне набоље, које ће повећати укупну 

запосленост, а не за оне које би дозволиле повратак у колонијалну зависност од капитала, 

истакао је Тешић.  

 

"Несхватљиво је да се у расправу о овако значајном системском закону није укључила научна и 

стручна привредна и политичка елита овог друштва. Зашто ћуте политичке партије, зашто не 

изађу из предизборних калкулација. Посебно позивамо партије леве оријентације, социјалисте, 

партије социјалдемократског опредељења, ПУПС и друге, да се изјасне о Закону о раду", 

истакао је Тешић.  

 

"Позивамо Кркобабића (Јована) да се не прави блесав на захтеве пензионера. Нека се изјасни, 

ако је болестан, нека поднесе оставку", истакао је потпредседник Удружења синдиката 

пензионера Градимир Ивановић.  

 

Представници тог синдиката предложили су Већу СССС-а да председнику владе Ивици Дачићу 

пошаљу његов говор који је одржао на прослави 110 година синдиката, у којем је обећао 

сарадњу и промену односа са синдикатима и решавање свих отворених питања кроз социјални 

дијалог.  

 

Шта се десило са причама о социјалној држави и социјалној правди, запитао се Ивановић и 

указао да је, изгледа, сада настала социјална држава за капиталисте, а да је главни промотер 

новог Закона о раду министар привреде Саша Радуловић, "савремени Робин Худ, који отима од 

сиротиње да би делио богатима". 
 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/orbovic-cekamo-radulovicevu-ostavku_453955.html 

Орбовић: Чекамо Радуловићеву оставку 

БЕОГРАД  

Председник Самосталног синдиката Србије Љубисав Орбовић изјавио је данас да 
синдикати очкују да министар привреде Саша Радуловић поднесе оставку јер је, 
како каже, направио потпуну блокаду рада привреде. Он је гостујући на РТС-у 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/orbovic-cekamo-radulovicevu-ostavku_453955.html
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рекао да ће се синдикати трудити да предлог Закона о раду не буде усвојен у 
Скупштини, како је најављено, без њихове сагласности. 

"Министар Радуловић зауставио је рад привреде тражећи нове податке од предузећа, бавећи се 
бесконачно администрацијом, а не решавајући ни један проблем", нагласио је Орбовић. 

Он је додао да је привреда и до сада имала проблеме, али да је сада дошло до њеног потпуног 
заустављања са тенденцијом да, како тврди, производња буде заустављена и у оним 
предузећима у којима је постојала. 

Упитан да прокоментарише изјаву министра привреде да се синдикати понашају неодговорно 
и да се плаше Закона о раду јер би се утврђивала репрезентативност синдиката, он је рекао да 
то није тачно и да синдикати нису позвани да учеструју у креирању Закона о раду. 

"Министар привреде није прихватио ниједан разговор са синдикатима о законима који су у 
домену његовог министарства. Био је један скуп о предузећима у реструктурирању. Када је 
Закон о раду у питању нисмо ималу разговоре и нама су само стизали предлози закона", рекао 
је Орбовић. 

Он је нагласио да синдикати, представници владе и послодавци морају сести за преговарачки 
сто како би се нашло решење за Закон о раду и да је ово што се сада дешава "покушај наметања 
решења на силу". 

Председник ШС је нагласио да синдикатима у предлогу Закона о раду највише смета 
финансијски део који се односи на питање смањења зарада свих запослених у Србији, затим 
повећавање радне недеље и прековаремменог рада, као и укидање колективног уговора. 

Чанак: Иза предлога Закона о раду браћа Арапи 
 
Председник Уједињених гранских синдиката (УГС) "Независност" Бранислав Чанак изјавио је 
данас да иза предлога Закона о раду стоје Уједињени арапски Емирати, што је како је навео, 
услов за добијање раније обећаних три милијарде евра кредита.  
 
"Закон о раду је увод у то да Србија постане један од Емирата, а то је најопасније. То је цена за 
оне три милијарде евра кредита. Није Америчка привредна комора иза овога, иза овога су 
браћа Арапи", рекао је Чанак новинарима у Београду.  
 
Он је на Теразијама у Београду, где је постављен један од штандова синдиката против Закона о 
раду, рекао да је предлог Закона о раду неприхватљив и да се он тиче свих грађана Србије, а да 
ће синдикати урадити "колико могу".  
 
Према његовим речима, министар привреде Саша Радуловић задире у све ресоре земље, а како 
је додао, поражавајуће је што остатак Владе на то ћути.  
 
"Радуловић сада регулише све, он ће ускоро да регулише и војску и полицију, ово је циркус", 
рекао је Чанак.  
 
На питање новинара зашто је дошло до неслагања, када су два репрезентативна синдиката у 
почетку учествовала у преговорима, Чанак је истакао да су они избачени из преговора, а 
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касније оптужени за то што су изашли из њих.  
 
"Оно нису ни били преговори док су трајали, сваки наш аргумент није производио никакве 
ефекте. Када са неким разговарате, а виддите да тај има већ готов план, већ готово решење и 
закључак и држи вас само да би се покрио пред јавношћу онда изађете", објкаснио је 
председник УГС "Независност".  
 
Чанак је оптужио министарство рада да је "потпуно препустило најважнији закон 
министарству привреде".  
 
"Овог момента имамо и дару и меру, господин (вицепремијер Александар)Вучић сада има и 
Радуловића и српски народ, па нек бира кога ће", закључио је Чанак.  
 
Председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић потсетио је да ће 
синдикати 23. јануара организовати штрајк упозорења од 11 до 12 сати у свим предузећима 
широм земље, док ће се 24. јануара предузећа у реструктурирању окупити испред Скупштине у 
Београду, након чега ће бити организовани протести и блокаде по градовима.  
 
СССС и УГС "Независност" су данас поставили штандове у свим већим градовима Србије, где ће 
делити грађанима пропагандни материјал како би их упознали са последицама новог Закона о 
раду.  
 
Две репрезентативне синдикалне централе ће, како је речено, указати грађанима на најаву 
драстичног смањења права радника и умањења зарада и других примања, које предвиђа нови 
закон. 

И лекари против измена Закона 
 
Синдикат лекара и фармацеута Србије противи се изменама закона о раду које би довеле до 
смањења права радника, саопштено је данас из тог синдиката. 
 
У саопштењу се указује да ће најављене измене Закона о раду, ако буду усвојене, смањити права 
радника и њихове ионако ниске зараде. 
 
"Смањивањем досадашњих права запослених која су у нашој ситуацији практично сведена само 
на право преживљавања, повећањем несигурности запослених, као и умањењем зарада 
покушава се немогуће. Да се жедни напоје, тако што ће им се следовање воде смањити...", 
упозорио је Синдикат лекара и фармацеута. 
 
Синдикат је навео и да не жели да учествује у политизацији питања измена Закона о раду, али 
је истакао да штити права радника у Србији. 
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http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sindikat-penzionera-trazi-ostavku-krkobabica_454133.html 

Синдикат пензионера тражи оставку 
Кркобабића 

БЕОГРАД -  

Удружење синдиката пензионера поручило је данас министру рада, запошљавања 
и социјалне политике Србије Јовану Кркобабићу да да оставку, због недовољног 
залагања око доношења новог Закона о раду. 

"Кркобабићу поручујемо да се не прави блесав, ако је болестан и немоћан нека да оставку, 
имаће ко да га замени", рекао је на конференцији за новинаре представник Савеза самосталних 
синдиката Србије (СССС) Градимир Иванић. 

Председник Удружења синдиката пензионера Милорад Вујасиновић рекао је да се тај синдикат 
придружује ставовима СССС да се предлог Закона о раду повуче и да се приступи изради новог, 
који би се донео по демократској процедури. 

Вујасиновић је рекао да синдикат пензионера подржава СССС у захтевима за смену министра 
привреде Саше Радуловића, јер "Законом о раду враћа раднике у 19. век". 

Удружење синдиката пензионера основано је пре девет месеци, 8.априла, 2013. године. 

Потпредседник Удружења пензионера Србије Живомир Тешић рекао је да предлог Закона о 
раду своди радника на предмет и потрошну робу и додао да се њиме стимулише одлазак 
младих из земље. 

Тешић је запитао зашто ћуте све политичке партије, и позвао социјалисте, партије 
социјалдемократског опредељења и ПУПС да се изјасне о Закону о раду. 

Потпредседник СССС Зоран Михајловић изразио је задовољство што се синдикат пензионера 
придружио ставовима СССС и навео да Радуловић покушава целу Србију да увуче у стечај. 

Према Михајловићевим речима, потез министра привреде којим тражи од пословодства јавних 
предузећа списак са именима чланова синдиката и колективне уговоре на увид, представља 
вид гушења синдикализма у Србији, оцењујући да "Радуловић води приватни рат против 
радника у земљи". 

 

 

 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sindikat-penzionera-trazi-ostavku-krkobabica_454133.html
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http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1497869/Sindikat+%22Srbijagasa%22+tra%C5%BEi+re%C5%A1e

nje+za+dug.html 

Синдикат "Србијагаса" тражи решење за дуг 

Синдикат "Србијагаса" позива Владу да нађе системско решење наплате дугова за 
испоручени гас, како би се избегла ситуација обуставе исплата зарада 
запосленима. Највећи дужници буџетски корисници, топлане и предузећа у 
реструктурирању, поручују из синдиката. 

Владе треба хитно да нађе системско решење наплате дугова за испоручени природни гас, како 
убудуће запосленима у "Србијагасу" не би била обустављана исплата зарада, поручили су из 
Јединственог Синдиката тог предузећа. 

У саопштењу синдиката истиче се да "Србијагас" није у могућности да уредно измирује своје 
обавезе према добављачу, због неуредног измиривања обавеза купаца природног гаса према 
том јавном предузећу. 

Министарство финансија Србије потврдило је да "Србијагасу" није одобрена исплата 
децембарских плата због кашњења у плаћању добављачу. 

"Буџетски корисници средстава, топлане, дистрибутери природног гаса и нарочито привредна 
друштва у реструктурирању, али и остали купци природног гаса, у значајном су заостајању у 
измиривању својих обавеза према 'Србијагасу'", наводи се у саопштењу Јединственог синдиката 
"Србијагаса". 

Синдикат позива Владу Србије да због такве ситуације хитно анализира примену закона о 
роковима измиривања новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, као и да предузме 
мере како последице укупних тешкоћа у пословању, а нарочито за измиривање обавеза за 
потрошени гас, не би сносили само запослени у "Србијагасу". 

Предлажено је пословодству предузећа да покрене "све могуће механизме наплате обавеза 
купаца гаса према 'Србијагасу'". 

"Србијагас", као и друга јавна предузећа, у складу са Законом о измирењу новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама има рок од 45 дана за измирење обавеза према приватном 
повериоцу. 

У конкретном случају у питању је обавеза према приватном повериоцу која је прекјуче 
износила 1,06 милијарди динара, а јуче је била смањена на 892 милиона динара. 

По наводима Министарства финансија, обрасци за децембарске зараде у "Србијагасу" нису 
оверени у складу да Законом о јавним предузећима. 

 

 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1497869/Sindikat+%22Srbijagasa%22+tra%C5%BEi+re%C5%A1enje+za+dug.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1497869/Sindikat+%22Srbijagasa%22+tra%C5%BEi+re%C5%A1enje+za+dug.html
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МОНДО 

http://mondo.rs/a653101/Info/Ekonomija/Sindikati-Radulovic-nas-prebojava-trazimo-osudu.html 

Синдикати: Радуловић нас пребојава, 
тражимо осуду 

Аутор: МОНДО/Агенције 

Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени грански синдикати Независност 

упутили писмо државном врху и посланицима. 

Они траже да "најоштрије осуде" захтев министра привреде да јавна предузећа доставе број 
синдикалниих организација прегледом списка чланова. 

Како наводе, такав захтев представља кршење основног права запослених и задирање у 

аутономију синдиката. 

Представници синдиката наводе да су "згрожени најновијим поступцима министра привреде" 

и позивају председника Републике Томислава Николића, председника Скупштине Небојшу 

Стефановића, премијера Ивицу Дачића, првог потпредседника Владе Александра Вучића, 

остале министре у Влади, државне секретаре и помоћнике министара, као и народне 

посланике, "да се одмах, јавно изјасне о поступцима и раду Радуловића и да их најоштрије 

осуде". 

У писму које су потписали председници та два синдиката Бранислав Чанак и Љубисав 

Орбовић, наводи се да је Министарство привреде упутило допис пословодству јавних предузећа 

Србије са захтевом да, у оквиру пословних планова за 2014. годину доставе посебно 

обавештење у коме ће, између осталог, бити садржан број синдикалних организација које 

постоје у предузећу, са прегледом списка чланова по појединим синдикатима, као и да је уз 

пословни план за 2014. годину обавезно и да се достави примерак Колективног уговора. 

У писму синдикати наводе да је "недопустиво и скандалозно кршење основног људског и 

уставног права на слободу организовања, као и конвенција МОР-а, нарочито Конвенције број 

87, Европске социјалне повеље и основних европских цивилизацијских норми и тековина". 

"Да ли је то покушај или привид да појединац, па био то и министар, у 21.веку све чланове 

синдиката, обележи 'траком око руке'?", питају се синдикати. 

Наводе и да такав захтев министарства представља кршење основног права запослених, 

задирање у аутономију синдиката, као и да крајње некоректним изјавама, лажима и интригама 

представља претњу, не само синдикатима већ демократији у Србији, већ и претњу европском 

путу Србије". 

http://mondo.rs/a653101/Info/Ekonomija/Sindikati-Radulovic-nas-prebojava-trazimo-osudu.html
http://mondo.rs/topicv36/MONDO-Agencije/1
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"Морамо да нагласимо, док Радуловић води лични рат против радника Србије, привреда даље 

тоне, а без резултата остају напори осталих чланова Владе, нарочито првог потпредседника, да 

се покрене развој Србије и искорене аномалије у друштву", наводе синдикати. 

Синдикати критикују Радуловића тврдећи да се он "препотентно меша у надлежности других 

министарстава и покушава да се потцене, деградирају, омаловаже други чланови Владе, те да 

се наметне утисак да је он, и његов тим, најспособнији, најбољи и једини експерт за све области 

живота у Србији". 

"Да ли нам је онда потребно Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, 

Министарство здравља и 

Министарство финансија, а ускоро и друга министарства. На жалост, изостају реакције, или су 

благе, других министара на ово мешање, па се оправдано питамо да ли је то признање надмоћи 

министра привреде или свест о томе да је са њим боље избећи конфронтацију", наводи се у 

писму. 

Савез самосталних синдиката Србије и УГС Независност подсећају да су чланице Међународне 

конфедерације синдиката и да ће о допису министра и његовим изјавама обавестити све 

институције Европске уније, почев од Европске комисије, европског парламента и европског 

Социјално економског савета, као и МОР-а. 

ВЕСТИ ОНЛАИН 

http://www.vesti-online.com/Vesti/Ekonomija/375235/Orbovic-Ministar-zaustavio-privredu 

Орбовић: Министар зауставио привреду 

Министар Саша Радуловић је у потпуности зауставио рад привреде, рекао је 
председник Самосталног синдиката Љубисав Орбовић гостујућу у Дневнику РТС-а. 
Истакао је да министар није прихватио ниједан разговор са синдикатима када је 
реч о закону о раду. 

 

Радуловић је зауставио рад привреде тражећи стално неке нове податке и бавећи се 

администрацијом, а не решавајући ниједан проблем: Орбовић (десно) 

 "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", нагласио је Орбовић и додао да је Радуловић зауставио рад привреде тражећи 

стално неке нове податке и бавећи се администрацијом, а не решавајући ниједан проблем. 

 Упозорио је 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. 
  

http://www.vesti-online.com/Vesti/Ekonomija/375235/Orbovic-Ministar-zaustavio-privredu
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"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", рекао је Орбовић. 
  
Председник Самосталног сикдиката истиче 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. 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", објаснио је Орбовић и 
додао да постоје три групе проблема због којих нови закон није прихватљив за  синдикате. 
  
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.  
 

СТУДИО Б 

http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=96958 

Постављени синдикални штандови у 
Београду 

Извор : Тањуг 

Први штанд је постављен на Теразијама, затим на Славији, Ушћу, као и на платоу 
испред Ректората Универзитета у Београду.  

Представници Савеза самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских синдиката 
"Независност" поставили су у центру Београда штандове на којима ће, у наредних неколико 
дана, делити грађанима пропагандни материјал којим ће их, како кажу, упознати са погубним 
последицама новог Закона о раду. 

http://www.vesti-online.com/tag/39351/Zakon-o-radu
http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=96958
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Први штанд је постављен на Теразијама, затим на Славији, Ушћу, као и на платоу испред 
Ректората Универзитета у Београду. 

Постављању штанда на Теразијама присуствовали су лидери та два синдиката, Бранислав 
Чанак и Љубисав Орбовић, као и представници тих синдикалних организација. 

Грађанима ће до 20. јануара, у периоду од 12 до 15 часова бити дељен проглас у коме се 
таксативно наводе последице које би радници могли имати уколико измене и допуне Закона о 
раду буду усвојене. 

У прогласу се наводи да су синдикати незадовљни понуђеним ресеењима и начином на који је 
текст закона сачињен, "без учешћа синдиката, а под притиском страних послодавачких и 
финансијских асоцијација". 

Чанак и Орбовић рекли су новинарима да неће одустати од захтева за смену министра 
привреде Саше Радуловића и повлачења из скупштинске процедуре предлога закона о 
приватизацији и стечају, као и захтева да се Закон о раду врати на дораду у сарадњи са 
синдикатима. 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:473879-Radulovic-se-izvinio-gradjanima-zbog-straha-

za-iznos-penzija 

Радуловић се извинио грађанима због страха за 
износ пензија 
Танјуг  

Министар привреде Саша Радуловић извинио се данас свим грађанима Србије 
који су се због, како је навео, "неозбиљног текста", уплашили да ће свим будућим 
пензионерима пензије бити само 200 евра месечно. 

 
БЕОГРАД - Министар привреде Саша Радуловић извинио се данас свим грађанима Србије који 
су се због, како је навео, "неозбиљног текста", уплашили да ће свим будућим пензионерима 
пензије бити само 200 евра месечно. 
 

Министарство привреде демантовало је јуче информације које су пренели неки медији да ће 
свим будућим пензионерима пензије бити само 200 евра месечно. 
"Потпуно је нетачно да ће свим будућим пензионерима пензије бити само 200 евра месечно. 
Никоме не пада напамет да дира у стечена права пензионера", саопштило је Министарство 
привреде поводом текста у јучерашњем издању дневника "Данас" под насловом "Свим будућим 
пензионерима само 200 евра месечно". 
Поводом наведеног текста, Радуловић је данас на свом Фејсбук налогу написао да је његов 
саветник Александар Стевановић био неопрезан у телефонском разговору са новинаром листа 
"Данас". 
"Сасвим је сигурно да ћемо и убудуће правити овакве грешке у комуникацији и ја и моји 
сарадници. И то у најбољој жељи да нешто објаснимо и одговоримо на постављена питања. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:473879-Radulovic-se-izvinio-gradjanima-zbog-straha-za-iznos-penzija
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:473879-Radulovic-se-izvinio-gradjanima-zbog-straha-za-iznos-penzija
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Научена лекција је да са места у извршној власти, па било то и саветничко место, са 
новинарима на жалост не можете водити академске разговоре и не можете одговарати на сва 
питања која постављају. Посао комуникације са медијима са ове позиције тек учимо", навео је 
Радуловић. 
Међутим, како сматра, све то скупа не оправдава тако"неозбиљан новинарски приступ тако 
озбиљним темама". 
"И толика жеља за бомбастичним насловима који обично немају никакве везе, не само са 
самим разговором, него и са текстом испод наслова. Без ауторизације, потврде, без икаквих 
провера да ли се добро схватило, да ли је то уопште тема којом се Министарство бави, да ли 
има смисла", написао је Радуловић. 
"Па онда, без обзира на то да је будалаштина са пензијама од 200 евра демантована, све 
(емисије) вести праве прилоге у којима узимају изјаве и коментаре разних на нешто што 
никада није речено, на чему нико не ради. Па онда и без читања текста дошло на радио, 
агенције преносе, потпуно лудило", тврди министар. 
Он је додао да "сав тај таблоидни приступ озбиљним темама и јесте део блата у коме се 
давимо", као и да се све то ради против реформи које су Србији животно неопходне. 
"А, онда се пласирају и приче како се Министарство, у ствари, бави свим стварима које нису у 
надлежности Министарства. И зашто се петљају. Рецимо у реформу пореског система. Као то 
није посао Министарства привреде", написао је Радуловић. 
Он је додао да се Министарство привреде у то "петља зато што нико други неће". 
"И зато што све ове ствари значајно утичу на привредни амбијент и привредни раст. И зато што 
је питање смањења намета на рад питање свих питања у привреди. Јер, уништава здраву 
привреду, подстиче нелегално пословање и убија привредни раст. А, привредни раст јесте 
главни посао Министарства привреде", рекао је Радуловић. 
Министар Радуловић је на крају закључио:"Толики људи су се потресли због овог неозбиљног 
текста. Уплашили. Извињавам се свим грађанима због тога". 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/435561/Ministarstvo-Da-smo-znali-koliki-je-javasluk-slali-bismo-uputstva-

preduzecima-ranije 

Министарство: Да смо знали колики је 
јавашлук, слали бисмо упутства предузећима 
раније 

Танјуг  

Министарство привреде је дало предузећима нови рок - 25. јануар, да доставе пословне планове 

за 2014. годину, зато што планови или нису стигли до министарства или су неодговарајући. 

Велики проблем са којим се ово министарство суочило увидом у ребалансе пословних планова 

за 2013, то је јавашлук са којим је до сада приступано овом послу. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/435561/Ministarstvo-Da-smo-znali-koliki-je-javasluk-slali-bismo-uputstva-preduzecima-ranije
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/435561/Ministarstvo-Da-smo-znali-koliki-je-javasluk-slali-bismo-uputstva-preduzecima-ranije
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"Да смо знали да је оваква ситуација, упутство за прављење ових планова дали бисмо раније, 

али једноставно нисмо могли да претпоставимо на шта ћемо све наићи у билансима", кажу 

Тањугу у Министарству привреде. 

 

Предузећа у великом броју замерају овом министарству што упутства нису добила раније. 

 

Упутство Министарства привреде, кажу у министарству, није ништа друго до искључиво 

примена актуелне законске регулативе и међународних рачуноводствених стандарда. 

 

"Нисмо рачунали да на то морамо да опомињемо руководства предузећа, али нажалост 

ситуација, јавашлук и неодговорност руководства у тим предузећима је гора него што смо 

очекивали и могли да претпоставимо. Финансијски извештаји морају верно да приказују 

финансијско стање сваког привредног друштва. Нажалост, то није случај у нашим јавним и 

државним предузећима", додају. 

 

Пословодства већине јавних и државних предузећа нису Министарству привреде доставила 

предлоге годишњих пословних планова ради добијања сагласности, иако су по Закону о јавним 

предузећима била обавезна да то учине. 

 

Како кажу у министарству, то што велики број предузећа тврди да је испоштовало процедуру и 

доставило планове ресорним министарствима, не значи и да су они стигли до ресорног, 

односно Министарства привреде. 

 

"То итекако отежава и активности на планирању политике привредног развоја за 2014, али и 

планирано реструктурирање и превазилажење тешкоћа у пословању јавних и државних 

предузећа", кажу. 

 

Нови рок –  25. јануар који је министар привреде Саша Радуловић дао предузећима да доставе 

годишње планове, изазвао је додатно незадовољсто у предузећима, и неким министарствима 

која су, као ресорна, одобрила достављене планове. 

 

Неки тврде да допис (још) нису добили, а неки, који су предали планове али нису добили 

зелено светло због недостајућих података, да је рок кратак да испуне све тражено. 

 

У Министарству привреде подсећају да пословни планови јавних и државних предузећа морају 

бити усклађени са актуелном важећом законском регулативном, посебно са важећим 

међународним рачуноводственим стандардима који су на снази и примењују се од 1. јануара 

2013. године. 

 

"Мислили смо да те прописе, као и свуда у свету, поштују и сва наша предузећа, али смо тек 
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ребалансом пословних планова за 2013. годину уочили бројне неправилности које су се до сада 

масовно приказивале у тим плановима. У свим предузећима је евидентно непоштовање 

примене међународних рачуноводствених стандарда, основних начела рачуноводства и фер 

процене вредности имовине и обавеза", речено је у министарству. 

 

По питању недоумице неких предузећа да процена имовине и капитала може значити 

расписивање тендера, ангажовање ревизорских агенција и друге трошкове, у министарству 

напомињу да у њиховом допису нигде не пише да процену треба да обави екстерна ревизорска 

агенција. 

 

"Напротив, сматрамо да актуелну важећу законску регулативу и међународне рачуноводствене 

стандарде за фер процену вредности морају да познају и поштују директори и одговорна лица у 

сваком предузећу. Зато су и рокови веома реални, а разлога за трошковима и тендерима нема", 

додају у Министарству привреде. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/435552/Vlaisavljevic-Povlacenje-zakona-o-radu-ili-slede-masovni-sindikalni-protesti 

Влаисављевић: Повлачење закона о раду 
или следе масовни синдикални протести 

Тањуг  

Потпредседник Уједињеног гранског синдиката "Независност" Славко Влаисављевић изјавио је 

данас да, уколико текст новог Закона о раду не буде повучен ни после генералног штрајка 

упозорења, синдикати ће организовати масовне протесте и блокаде. 

- Ако ни после тог штрајка упозорења, заказаног за 23. јануар, Влада Србије не повуче то 

законско решење ми ћемо организовати масовне протесте у Београду и нећемо дозволити 

Скупштини да донесе такав закон - рекао је Влаисављевић на конференцији за новинаре "на 

отвореном", одржаној испред зграде Радио Новог Сада. 

 

Синдикат "Независност" и Савез самосталних синдиката Србије (СССС) већ имају заједнички 

план како да представнике власти натерају "да морају да одустану од доношења оваквог 

закона", истакао је Влаисављевић. 

  

Он је такође додао и да је сад касно за социјални дијалог, "зато што је њихов предлог (закона) 

катастрофалан, а социјалног дијалога није било од почетка". 

 

Власиављевић је оценио да ће, ако буде донет тако предложени закон, радници претрпети 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/435552/Vlaisavljevic-Povlacenje-zakona-o-radu-ili-slede-masovni-sindikalni-protesti
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велике штете у многим областима, набрајајући минули рад, боловање, повреде на раду, 

годишњи одмор, државни празник, отпремнина, плаћено одсуство и отпремнина за пензију. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/435463/Nema-plate-za-Srbijagas-a-ima-za-njegove-duznike 

Нема плате за „Србијагас“, а има за његове 
дужнике 

Б. Анђелић  

Запослени у “Србијагасу” јуче касно поподне ипак су примили други део зараде за децембар. 

 

 

Притисни (+) да увећаш слику 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/435463/Nema-plate-za-Srbijagas-a-ima-za-njegove-duznike
http://www.blic.rs/data/images/2014-01-17/423944_ekonomijastampano-blic-online1_lb.jpg?ver=1389997089.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-01-17/423944_ekonomijastampano-blic-online1_lb.jpg?ver=1389997089.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-01-17/423944_ekonomijastampano-blic-online1_lb.jpg?ver=1389997089.jpg
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Мада им је пре тога министар финансија Лазар Крстић поручио да ће се плате исплатити тек 

када то предузеће измири дуг од око 900 милиона динара “Југоросгасу”, решење је некако 

пронађено. 

 

За вишедневну блокаду исплате зарада министар Крстић се позвао на Закон о роковима 

плаћања који не могу да буду већи од 45 дана. Пошто је “Србијагас” прекорачио те рокове, 

министар није хтео да потпише одобрење за исплату другог дела децембарске зараде, па је 

неизвесност потрајала до јуче по подне. 

  

Крстић је објаснио да то не може да уради „јер би прекршио закон“, а у синдикату “Србијагаса” 

говоре о различитом аршину и постављају питање шта је са предузећима која њима дугују и 

која, без обзира на Закон о роковима плаћања, редовно исплаћују плате. 

 

Укупан дуг “Србијагаса” по свим основама је око милијарду евра, али су потраживања тог 

предузећа око 800 милиона евра. Већи део тих дуговања “Србијагас” не може да наплати, јер се 

ради о предузећима која су у реструктурирању или у стечају и које држава штити. Само 

“Петрохемија” за испоручени гас дугује око 20 милијарди динара. “Петрохемија” је у 

реструктурирању, што значи да је заштићена од наплате било каквих потраживања. 

 

Међу већим дужницима су “Енергетика” из Крагујевца са 3,2 и “Галеника” са 1,5 милијарди 

динара. “Србијагасу” дугују и топлане које нису у стечају нити у реструктурирању. Запосленима 

у тим предузећима због неисплаћеног дуга “Србијагасу” зараде нису блокиране ниједан дан. 

 

“Због неиздрживе ситуације у којој највећи цех плаћају радници”, синдикат “Србијагаса” 

затражио је од Владе Србије да хитно нађе системско решење за наплату огромних дугова за 

испоручени гас. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/435343/Canak-Iza-predloga-Zakona-o-radu-su-braca-Arapi 

Чанак: Иза предлога Закона о раду су браћа 
Арапи 

Бета  

Председник Уједињених гранских синдиката (УГС) "Независност" Бранислав Чанак изјавио је 

данас да иза предлога Закона о раду стоје Уједињени арапски Емирати, што је како је навео, 

услов за добијање раније обећаних три милијарде евра кредита. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/435343/Canak-Iza-predloga-Zakona-o-radu-su-braca-Arapi
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Закон о раду је увод у то да Србија постане један од Емирата, а то је најопасније. То је цена за 

оне три милијарде евра кредита. Није Америчка привредна комора иза овога, иза овога су 

браћа Арапи - рекао је Чанак новинарима у Београду. 

  

Он је на Теразијама у Београду, где је постављен један од штандова синдиката против Закона о 

раду, рекао да је предлог Закона о раду неприхватљив и да се он тиче свих грађана Србије, а да 

ће синдикати урадити "колико могу". 

  

Према његовим речима, министар привреде Саша Радуловић задире у све ресоре земље, а како 

је додао, поражавајуће је што остатак Владе на то ћути. 

  

- Радуловић сада регулише све, он ће ускоро да регулише и војску и полицију, ово је циркус - 

рекао је Чанак. 

  

На питање новинара зашто је дошло до неслагања, када су два репрезентативна синдиката у 

почетку учествовала у преговорима, Чанак је истакао да су они избачени из преговора, а 

касније оптужени за то што су изашли из њих. 

  

- Оно нису ни били преговори док су трајали, сваки наш аргумент није производио никакве 

ефекте. Када са неким разговарате, а виддите да тај има већ готов план, већ готово решење и 

закључак и држи вас само да би се покрио пред јавношћу онда изађете - објаснио је председник 

УГС "Независност". 

  

Чанак је оптужио министарство рада да је "потпуно препустило најважнији закон 

министарству привреде". 

  

- Овог момента имамо и дару и меру, господин (вицепремијер Александар)Вучић сада има и 

Радуловића и српски народ, па нек бира кога ће - закључио је Чанак. 

  

Председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић потсетио је да ће 

синдикати 23. јануара организовати штрајк упозорења од 11 до 12 сати у свим предузећима 

широм земље, док ће се 24. јануара предузећа у реструктурирању окупити испред Скупштине у 

Београду, након чега ће бити организовани протести и блокаде по градовима. 

  

СССС и УГС "Независност" су данас поставили штандове у свим већим градовима Србије, где ће 

делити грађанима пропагандни материјал како би их упознали са последицама новог Закона о 

раду. 

  

Две репрезентативне синдикалне централе ће, како је речено, указати грађанима на најаву 

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

закон. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/435437/Radnici-Fabrike-vagona-nastavljaju-strajk 

Радници Фабрике вагона настављају штрајк 

Тањуг 

Радници Фабрике вагона из Краљева настављају штрајк, јер нису постигли данас договор на 

састанку у Министаству привреде, рекао је у Краљеву председник Штрајкачког одбора Ненад 

Терзић. 

Према његовим речима, радници траже да им се исплати 10 заосталих плата и овере 

здравствене књижице и због тога настављају штрајк који траје већ седам месеци.  

Терзић је после данашњг састанка са представницима Министарства привреде, по доласку у 

Краљево, рекао да су им понудили само два минималца. 

  

- То нисмо могли да прихватимо, јер радницима то ништа не значи. Настављамо штрајк до 

испуњења захтева - рекао је Терзић. 

 

Штрајкачки одбор је саопштио да им је нови директор понудио да у наредна четири месеца 

раде, што су они одбили. 

 

Око 200 радника Фабрике вагона већ пет дана штрајкују у Градској скупштини у Краљеву, јер 

нису примили ни динара од маја прошле године, нису им оверене здравствене књижице и 

дугује им се 20 плата. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/435244/Orbovic-Ocekujemo-da-ministar-Radulovic-podnese-ostavku 

Орбовић: Очекујемо да министар Радуловић 
поднесе оставку 

РТС, Тањуг 

Председник Самосталног синдиката Србије Љубисав Орбовић изјавио је данас да синдикати 

очкују да министар привреде Саша Радуловић поднесе оставку јер је, како каже, направио 

потпуну блокаду рада привреде. 

Орбовић: Министар је зауставио рад привреде не решавајући ниједан проблем 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/435437/Radnici-Fabrike-vagona-nastavljaju-strajk
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/435244/Orbovic-Ocekujemo-da-ministar-Radulovic-podnese-ostavku
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Он је гостујући на РТС-у рекао да ће се синдикати трудити да предлог Закона о раду не буде 

усвојен у Скупштини, како је најављено, без њихове сагласности. 

  

"Министар Радуловић зауставио је рад привреде тражећи нове податке од предузећа, бавећи се 

бесконачно администрацијом, а не решавајући ни један проблем", нагласио је Орбовић. 

  

Он је додао да је привреда и до сада имала проблеме, али да је сада дошло до њеног потпуног 

заустављања са тенденцијом да, како тврди, производња буде заустављена и у оним 

предузећима у којима је постојала. 

  

Упитан да прокоментарише изјаву министра привреде да се синдикати понашају неодговорно 

и да се плаше Закона о раду јер би се утврдјивала репрезентативност синдиката, он је рекао да 

то није тачно и да синдикати нису позвани да учеструју у креирању Закона о раду. 

  

"Министар привреде није прихватио ниједан разговор са синдикатима о законима који су у 

домену његовог министарства. Био је један скуп о предузећима у реструктурирању. Када је 

Закон о раду у питању нисмо ималу разговоре и нама су само стизали предлози закона", рекао 

је Орбовић. 

  

Он је нагласио да синдикати, представници владе и послодавци морају сести за преговарачки 

сто како би се нашло решење за Закон о раду и да је ово што се сада дешава "покушај наметања 

решења на силу". 

  

Председник ШС је нагласио да синдикатима у предлогу Закона о раду највише смета 

финансијски део који се односи на питање смањења зарада свих запослених у Србији, затим 

повећавање радне недеље и прековаремменог рада, као и укидање колективног уговора. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Vlaisavljevic-Povlacenje-zakona-o-radu-ili-masovni-protesti.sr.html 

Влаисављевић: Повлачење закона о раду 
или масовни протести 

НОВИ САД –Потпредседник Уједињеног гранског синдиката „Независност” Славко 
Влаисављевић изјавио је данас да, уколико текст новог Закона о раду не буде повучен ни после 
генералног штрајка упозорења, синдикати ће организовати масовне протесте и блокаде. 

Ако ни после тог штрајка упозорења, заказаног за 23. јануар, Влада Србије не повуче то 
законско решење „ми ћемо организовати масовне протесте у Београду и нећемо дозволити 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Vlaisavljevic-Povlacenje-zakona-o-radu-ili-masovni-protesti.sr.html
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Скупштини да донесе такав закон”, рекао је он на конференцији за новинаре „на отвореном”, 
одржаној испред зграде Радио Новог Сада. 

Тај синдикат и Савез самосталних синдиката Србије већ имају заједнички план како да 
представнике власти натерају „да морају да одустану од доношења оваквог закона”, истакао је 
Влаисављевић и додао да је сад касно за социјални дијалог, „зато што је њихов предлог 
(закона) катастрофалан, а социјалног дијалога није било од почетка”. 

Он је напоменуо да ће, ако буде донет тако предложени закон, радници претрпети велике 
штете у многим областима, као што су минули рад, боловање, повреде на раду, годишњи 
одмор, државни празник, отпремнина, плаћено одсуство и отпремнина за пензију. 

Танјуг 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Zasto-je-Radulovic-meta-a-ne-Krkobabic.sr.html 

Зашто је Радуловић мета, а не Кркобабић 

Како је министар привреде постао разлог синдикалног беса, а не министар рада који је 
формални предлагач Закона о раду 

Два највећа синдиката у нашој земљи не одустају од захтева за смену Саше Радуловића, 
министра привреде, којег сматрају најодговорнијим за Предлог закона о раду са којим се 
никако не слажу. Јуче су чак најавили протесте и блокаде широм Србије уколико се не одустане 
од овог закона за који тврде да ће довести до таласа отказа, смањења плата и угрожавања права 
радника. 

Бранислав Чанак, председник Уједињених гранских синдиката „Независност” и Љубисав 
Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката, рекли су и да осим новог закона о раду, 
Радуловићу замерају и предложене законе о приватизацији и стечају. Најавили су и да ће 23. 
јануара организовати штрајк упозорења, а 24. јануара ће испред Скупштине и владе 
протестовати радници из предузећа у реструктурирању. 

Занимљиво је да свима промиче чињеница да је формалан предлагач Закона о раду, који 
изазива највише контроверзи, заправо Министарство рада које води Јован Кркобабић, 
председник Партије уједињених пензионера, а не Министарство привреде. Како је и зашто 
онда министар Радуловић постао главна мета за синдикате? 

Упућени кажу да је први разлог почетак активније реформе радног законодавства и 
привредног система министра Радуловића. Он је био тај који је јавно образлагао све мере које 
треба донети. Министар рада готово да није виђен да о томе јавно говори. Осим тога, док у 
Министарству привреде први човек говори о изменама радног законодавства, у Министарству 
рада то је на нивоу државног секретара. А не може се побећи ни од тога, како каже један од 
синдикалних лидера, да председника ПУПС-а из кругова његове надлежности једино занимају 
пензије. И на крају, министар Кркобабић је и политичар и председник странке и брине шта ће 
га задесити на наредним изборима уколико се усвоји непопуларни закон о раду. Министар 
Радуловић као нестраначка личност више пута до сада показао је да о томе не брине. 

На све ово у Министарству привреде кажу да је Радуловић постао мета за синдикате због тога 
што „вероватно нико други не жели да се бави непопуларним стварима”. 

– Министарство привреде сматра да је промена Закона о раду неопходна, јер је то предуслов 
привредног раста. Доношење измена радног законодавства критично је важно за оздрављење 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Zasto-je-Radulovic-meta-a-ne-Krkobabic.sr.html
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српске привреде и раст запослености. Предложене измене су усмерене против нерадника и 
оних који паразитирају на државним јаслама. Реформе које смо покренули дирају у интересе и 
привилегије интересних група и паразита које плаћају сви грађани Србије и такав јавашлук 
мора бити прекинут – став је министра Радуловића. 

Истини за вољу, јуче се огласило мало познато Удружење синдиката пензионера које је 
поручило Јовану Кркобабићу, министру рада, да поднесе оставку због недовољног залагања 
око доношења новог закона о раду. Водећи синдикати, ипак, главног противника виде у 
Радуловићу. 

Јавност је јуче узбуркало и то што је Љубисав Орбовић, гостујући на РТС-у изјавио да министар 
привреде од директора јавних предузећа тражи да им достави списак запослених који су 
чланови синдиката. Орбовићев је став да ће то водити жигосању синдикалаца. Међутим, у 
Министарству привреде јуче су то демантовали. 

– У допису који смо упутили јавним предузећима 15. јануара, поред рокова и правила за израду 
пословних планова за 2014. годину, тражили смо да доставе и примерак колективног уговора, 
списак активних синдиката у том предузећу и број, а не списак имена чланова сваког од тих 
синдиката. Осим тога, затражили смо и трошкове сваког синдиката који су у 2013. години 
ишли на терет предузећа – рекли су сарадници министра Радуловића. 

Очигледно је да се спиновање и потурање непотпуних информација, које је почело са 
полемиком о новом закону о раду, и даље наставља, а премијер Ивица Дачић и први 
потпредседник владе Александар Вучић нису се још јавно изјаснили поводом захтева 
синдиката. 

С. Деспотовић 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Ministarstvo-demantovalo-da-ce-penzije-biti-samo-200-evra.sr.html 

Министарство демантовало да ће пензије 
бити само 200 евра 

БЕОГРАД – Министарство привреде демантовало је данас информације које су пренели неки 
медији да ће свим будућим пензионерима пензије бити само 200 евра месечно. 

„Потпуно је нетачно да ће свим будућим пензионерима пензије бити само 200 евра месечно. 
Никоме не пада напамет да дира у стечена права пензионера”, саопштило је Министарство 
привреде поводом текста у данашњем издању дневника Данас под насловом „Свим будућим 
пензионерима само 200 евра месечно”. 

Министарство привреде истиче да су „наводи потпуно нетачно и тенденциозно пренети и да је 
неауторизован телефонски разговор представника Министарства привреде са новинаром 
Данаса погрешно пренет и истргнут из контекста”. 

Реформа пензионог система јесте, како је наведено, веома важна тема којом ће се бавити влада 
и сва релевантна министарства. 

За Министарство привреде, из области за коју је надлежно, она је битна у контексту смањења 
намета на рад. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Ministarstvo-demantovalo-da-ce-penzije-biti-samo-200-evra.sr.html
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„Министарство привреде се системски и активно бори против свих привилегија, злоупотреба, 
корупције, интересних група и свих врста паразита који живе на леђима пореских обвезника и 
грађана Србије. Због њих грађани Србије и живе тако лоше”, наведено је у саопштењу. 

Социјална политика не сме више да се води преко јавних предузећа, преко вишка партијски 
запослених који не само да примају делукс социјалну помоћ у виду плате за нерад, него после и 
имају вишеструко веће пензије од свих осталих у друштву, истичу у министарству додајући да 
рачун за то плаћају сви грађани Србије. 

Са друге стране, Министарство привреде залаже се за јак систем универзалне социјалне 
заштите доступан свим угроженим породицама Србије и сматра да је постојање таквог система 
одлика сваког хуманог друштва коме сви тежимо. 

Министарство привреде сматра да, у оквиру пензионе реформе и увођења универзалне 
социјалне заштите, чак и ако неко није имао ниједан дан радног стажа, када дође у године за 
пензију „хумано друштво треба да му обезбеди примања која су довољна за живот и 
егзистенцијалне потребе”. 

Сваки грађанин који ради и уплаћује пензијско осигурање ће, како је саопштено, свакако и у 
свакој форми пензионе реформе имати више од овог минималног износа. 

Министарство привреде, такође, сматра да сваки грађанин Србије мора да има здравствену 
заштиту и да је садашњи систем неоверавања здравствених књижица неуставан. 

„Није посао запослених да наплаћују доприносе за здравство. То је посао државе који треба да 
обавља преко Пореске управе”, наводи министарство. 

Министарство привреде ће чврсто заступати ове ставове у свим будућим разговорима о 
реформама, како пензионог, тако и система социјалне заштите, наведено је у саопштењу. 

Танјуг 

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. 

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

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_traze_reakciju_vlade.4.html?news_id=274681 

Најављен штрајк у ужичком предузећу „24. септембар“ 

Радници траже реакцију Владе 

АУТОР: Н. КОВАЧЕВИЋ 

Ужице - Запослени у ужичком предузећу „24. септембар“, чији је власник држава, најавили су 
да ће у понедељак, 20. јануара, ступити у генерални штрајк који ће, како је саопштио фабрички 
Синдикат радника Електропривреде Србије, трајати до испуњења захтева. 
 
Запослени траже да се враћањем у систем ЕПС-а реши садашњи статус тог предузећа у 
реструктурирању, да се фирми прикључи електрична енергија која је искључена 25. децембра 
прошле године, као и да се она ангажује за потребе привредних друштава у саставу ЕПС на 
основу Закона о јавним набавкама. Поред тога, радници захтевају исплату заосталих зарада и 
обезбеђење обртних средстава за испуњење уговорених обавеза према инвеститорима. 

Предузеће, чији је власник Влада Србије, основано је 1948. године и бави се изградњом 
електроенергетских објеката, ремонтом и пројектовањем трансформатора и електромотора, а 
данас је, како је саопштио тај синдикат - остало без посла, радници без плата и перспективе, 
иако се у оквиру ЕПС најављују велика улагања. 

- На све досадашње позиве и писма Влада је остала глува и нема. Представнике Владе још увек 
чекамо, али и наше стрпљење има граница. Питамо се до када ће да нас обмањују својим 
обећањима - наведено је у саопштењу фабричког синдиката. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_traze_reakciju_vlade.4.html?news_id=274681

