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Има ли разлога за оптимизам радника 
Док Влада обећава брже и лакше запошљавање уз нова законска решења, 
синдикати захтевају повлачење предлога Закона о раду и нови дијалог. Лакше 
отпуштање и смањење основне зараде за, како кажу синдикати 15 одсто, само су 
неке од замерки. 

Годину за нама обележили су и штрајкови и протести, у којима је учествовало више од 45 
хиљада радника, тврде у најбројнијем, Самосталном синдикату. Најчешћи разлози су 
неисплаћене зараде и доприноси, непоштовање радних права и колективних уговора, лоше 
приватизације, корупција. 

Припремио Срђан Димитријевић 

Радницима су спорни закони о штрајку и раду, а послодавци су били против раста ПДВ-а и 
нових намета привреди. 

Док Влада обећава брже и лакше запошљавање уз нова законска решења, синдикати захтевају 
повлачење предлога Закона о раду и нови дијалог. 

Штрајковало се у 23 града у Србији а најбројнији су били протести ФАП-а, "Трајала", "Јумка" и 
путарских фирми. Предлог измена више од 150 чланова Закона о раду, ујединио је први пут 
репрезентативне и нерепрезентативне синдикате у намери да нацрт закона повуку из 
процедуре. Лакше отпуштање и смањење основне зараде за, како кажу 15 одсто, само су неке од 
замерки. 

"Најновији предлог Закона о раду је у ствари један анти-раднички предлог који толико даје 
овлашћења послодавцу, да ово стање где се не спроводи постојећи закон хоће да се легализује", 
сматра Ивица Цветановић, председник Конфедерације Слободних синдиката 

Запослене брину нова поскупљења и проблем 50 хиљада запослених у предузећима у 
реструктурирању, који могу остати без посла у првој половини године. 

"Ту је дошло до непопуларних мера, повећање ПДВ-а, додатно опорезивање плата у јавном 
сектору преко 60 хиљада, ту је у питању и процес око реструктурирања одређених предузећа, 
како ће се ићи према решавању проблема тих предузећа", каже Љубисав Орбовић, председник 
Савеза Самосталних синдиката Србије. 

Ресорни министар не наводи прецизно колико ће људи изгубити посао, али објашњава да су 
реформе неопходне. 

"Нећу да спекулишем, желимо да то буде што мање али морамо да знамо да не могу 
преоптерећена предузећа да преживе. Ако их преоптеретимо, пропашће сам предузећа па неће 
бити посла ни за кога", тврди Саша Радуловић, министар привреде. 

И док чињенице не звуче охрабрујуће у Националној служби запошљавања неочекивано 
позитивни резултати. Са буџетом две трећине мањим од предвиђеног, остварили су број 
запослених 10 одсто већи него 2012. године. 
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"Тај тренд је резултат тога што су контакти са послодавцима и део потреба послодаваца већи, а 
и део обука које смо радили са незапосленима и део мера које смо проводили у активацији и 
мотивацији допринели да постигнемо такво учешће у запошљавању са евиденције Националне 
службе", каже Синиша Налбандић, директор Националне службе запошљавања. 

Запошљавање у јавном сектору је заустављено али послодавце поред мање тражње ове године 
чека повећање пореза на имовину, нови трошкови фискализације и већа основица за 
опорезивање тако да не планирају нова запошљавања. 

"Ми не можемо очекивати да фирме у Србији запошљавају људе и да повећавају приход ако 
њима приходи стално опадају, а држава повећава своје намете", кажеДрагољуб Рајић, директор 
Уније послодаваца. 

Можда није било више посла и већих плата али је прошле године, дали због мање привредне 
активности или веће бриге надлежних, знатно смањен број тешких и смртних повреда на раду. 

"Упоредном анализом броја повређених на 100 хиљада запослених можемо рећи да је број 
повређених у Србији за 2,5 пута мањи него у региону због тога што Инспекција рада својим 
превентивним деловањем код послодавца упозрава на све неопходно што послодавац треба да 
предузме", каже Драгољуб Пеурача, директор Републичке инспекције рада. 

Колико и дали ће нам бити боље у овој и годинама које долазе, зависиће од одлучности Владе 
да спроведе реформе, кажу надлежни. Међутим зараде међу најнижима у региону, отпуштања, 
већи ПДВ, поскупљења, забрана запошљавања у јавном сектору и последње - најаве усвајања 
спорних измена Закона о раду не доносе много оптимизма радницима у Новој години. 

 

 

"Радуловић има добре идеје, али..." 
 
ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Министар Радуловић има добре идеје али мора са синдикатима да 

пронађе заједнички именитељ по питању Закона о раду, сматра Александар 

Вучић. 

 Први потпредседник Владе Србије Александар Вучић изјавио је да подржава сваког ко има 

добре идеје и ради у интересу грађана Србије, па и министра привреде, али је указао да се са 

синдикатима мора наћи заједнички именитељ по питању Закона о раду. 

"Свако има моју подршку ко ради у интересу грађана Србије. Мислим да господин Радуловић 

у највећим деловима има добре идеје", рекао је Вучић новинарима.  

 

Оно што је веома важно јесте, како је подвукао Вучић, да се заједно са синдикатима пронађе 

"модус вивенди" по питању закона о раду.  

 

Према његовим речима, Закон о раду мора да се мења, али је потребно пронаћи неки 

минимални заједнички именитељ са синдикатима, јер је од суштинског значаја за напредак 
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земље политичка стабилност. 

 

Вицепремијер Вучић изјавио је данас и да би у наредних годину дана економски 

бољитак требало би да осете сви грађани Србије. 

 

У Фабрици вагона још штрајкују 
ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Краљево -- Радницима Фабрике вагона Краљево, који су у штрајку већ скоро седам 

месеци, још нису испуњени захтеви које су поставили као услов да би се вратили 

на посао. 

 Због тога из синдиката најављују нове протесте. 

Штрајкачи су захтевали исплату заосталих зарада, пошто ФВК својим радницима дугује између 

14 и 20 плата, затим, повезивање радног стажа и оверу здравствених књижица. 

"Синдикати би били сагласни, када би Влада Србије исплатила радницима плате у висини 

минималца, повезала три године стажа и оверила здравствене књижице", изјавио је Тањугу 

Ненад Терзић, председник Штрајкачког одбора ФВК.  

 

Он је, међутим, додао да је на састанку представника Штрајкачког одбора са руководством 

ФВК, у децембру, нови генерални директор фабрике Зоран Богдановић, тражио да се 

"прошлост заборави и сва дуговања према радницима, и да се крене од нуле".  

 

Директор је, каже Терзић, изнео своју визију за фабрику у наредном периоду, а штрајкачима је 

речено да руководство ФВК није у обавези да им овере здравствене књижице, "јер ми то треба 

да зарадимо". Терзић је напоменуо да нису радници криви што је фабрика задужена близу 35 

милиона евра, већ менаџмент који је њоме управљао и поставио питање ко ће радницима да 

овери књижице, ако не послодавац.  

 

Он је зато позвао све раднике ФВК да 13. јануара дођу испред зграде Градске управе, да искажу 

своје незадовољство и чују шта су синдикати урадили последњих седам месеци од када траје 

генерални штрајк.  

 

Зоран Богдановић је постао је пре месец дана одлуком надзорног одбора директор "Ливнице" у 

ФВК и генерални директор фабрике, заменивши Бошка Славковића, дугогодишњег директора 

тог краљевачког концерна. Бодгановић је одмах по ступању на дужност најавио и ригорозне 

санкције, чак и отказе "за сваког радника који од државе тражи помоћ, а неће да ради, већ 

плату тражи штрајкујући".  

 

Он је тада нагласио и да заостале зараде које Фабрика дугује радницима, неће моћи да буду 

исплаћене из текућег пословања, већ ће те заостатке решавати држава.  

 

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

организовали једночасовне протестне скупове испред седишта општине Краљево. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=01&dd=06&nav_id=796990
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=01&dd=06&nav_id=796990
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Плата за време одмора остаје иста 
 
ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Бојазан да ће нови закон о раду наводно да проузрокује велико 

отпуштање и да ће бити смањења плата, неоправдана и да до тога неће доћи, каже 

Радуловић. 

 Представници синдикалних организација упозорили су раније да ће се усвајање измена тог 

закона негативно одразити на раднике. 

Синдикати су упозоравали да ће то довести до пада зарада и да је за њих једно од најспорнијих 

решења у предложеном Нацрту будући начин обрачуна накнаде зараде и других примања у 

време одусуства с посла, годишњег одмора и других облика плаћеног одсуства радника и 

исплате отпремнина.  

 

Министар привреде је рекао да се, напротив, због постојећег закона губе радна места и да су две 

кључне одредбе, према новом закону, да се отпремнине и минули рад рачунају према годинама 

радног стажа код последњег послодавца.  

 

"Плата за време годишњег одмора остаје иста као што је била", нагласио је 

Радуловић и додао да ће и "боловање и даље износити 65 одсто плате као и раније".  

 

Он је рекао да је циљ повећање животног стандарда грађана и да ће бити спречене 

злоупотребе којих је било углавном у јавном сектору. Радуловић је у Јутарњем 

програму ТВ Пинк рекао да постоје бојазни у јавности да ће нови закон о раду наводно да 

проузрокује велико отпуштање и да ће бити смањења плата, што једноставно, како је рекао- 

није истина.  

 

Радуловић је подсетио да пола милиона људи ради у микро предузећима са мање од 10 

запослених, 200.000 људи у малим предузећима са 10 до 50 запослених, док у држави и 

државној управи и јавним и друштвеним предузећима ради 740.000 људи, а још 300.000 људи 

у великим приватним предузећима.  

 

Према рачуници синдиката, измене појединих одредаба закона могле би да доведу до пада 

зарада између осам и 15 одсто, што је, како истичу, неприхватљиво. Синдикати указују да је 

нацрт измена закона непримењив и да ће "утицати на другачију прерасподелу", односно да би 

његовом применом сваки запослени био оштећен за 50 евра месечно у нето износу. На 

годишњем нивоу, имајући у виду и доприносе, то би износило око 1.020 евра.  

 

Имајући у виду број запослених, сваке године 1.720.000 запослених било би оштећено за око 1, 

7 милијарди евра, показала је рачуница синдиката. Они страхују да би накнада за минули рад 

убудуће могла бити смањена на 0,4 одсто по години стажа радника и обрачунавана само за 



6 

 

године стажа код последњег послодавца.  

 

Рачуница представника Савеза самосталних синдиката Србије (С С С С) и УГС Независност 

показала је да ће изменама закона накнада на основу минулог рада бити мања за око 1.700 

динара, што је умањење за више од 10 одсто. Одбици због боловања до 30 дана повећаће се на 

42,4 одсто, што ће утицати на смањење зарада за око 12.000 динара, изнели су представници С 

С С С и Независности на конференци пре десетак дана.  

 

Према њиховом прорачуну, одбици због одсуства са посла у трајању од 15 дана због повреде на 

раду износиће 21,2 одсто, тако да ће радник са просечном зарадом примити 9.251 динар мање, а 

због годишњег одмора у трајању од 30 дана примиће за око 16.000 динара мање.  

 

Представници Министарства рада и социјалне политике објаснили су да није реч 

о умањењу зараде, већ о умањењу накнаде, односно додатака које би запослени 

остварио да ради.  

 

"Ми смо предложили да основица не буде просек тромесечне плате него основна плата 

запосленог коју би остварио да ради без икаквог увећања", рекао је државни секретар Зоран 

Мартиновић за Тањуг.  

 

Према важећем закону раднику се услед одсуства с посла плаћао просек зараде из претходна 

три месеца којим су били обухваћени и додаци на зараду коју је запослени остварио по основу 

прековременог, сменског, ноћног рада и слично у посматраном периоду.  

 

"Тако се дешавало да онај који одуствује с посла има више примања од оног ко је 

у то време на послу и ради", упозорио је раније директор Уније послодаваца Драгољуб 

Рајић.  

 

Он је додао да је зато предлог послодаваца био да се примања за период одсуства с посла 

утврђују у износу основне зараде запосленог у претходна три месеца плус минули рад. 
 

 

Возачи ГСП и контролори најавили протест 
БЕОГРАД – Возачи у јавном превозу, контролори и возачи аутобуса приватних 

превозника најавили су за четвртак, 9. јануар, заједнички протест. Протест ће 

бити организован због учесталих бруталних напада на саобраћајно особље. 

Како се наводи у саопштењу синдиката ГСП „Београд“, једночасовни миран протест биће 

одржан на Зеленом венцу, а присуствоваће му и неколико возача који су били жртве физичких 

напада, као и неколико очевидаца. 
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Након протеста председнику Привременог органа Београда и министрима унутрашњих 

послова и правде, биће упућени захтеви и предлози за решавање проблема напада на 

саобраћајно особље. 

Како се додаје у саопштењу њима ће бити предложено да се у сва возила градског превоза уведе 

видео надзор, пооштравање казни за нападаче, али и директно умрежавања паник-тастера, 

ГПС уређаја и видео надзора у возилима с полицијским станицама у Београду. 

Члан Привременог већа Београда Небојша Човић изјавио је данас да тај орган разуме и 

подржава овај протест истакавши да ће се то веће ангажовати на решењу проблема насиља над 

запосленима у градском превозу. 

„Доста је било насиља над радницима који обављају посао за овај град и његове грађане. 

Београд и Београђани треба да схвате да је то њихов градски превоз, њихови возачи, да су им 

они комшије. 

Потпуно разумем протест синдиката ГСП и потпуно га подржавам и заједно са њима ћемо се 

ангажовати да решимо ове проблеме“, поручио је Човић. 

Он је додао да сматра да неће бити проблем увођење паник-тастера и видео-надзора у возила 

јавног градског превоза, као што су то затражили представници синдиката „ГСП Београд“, 

указавши да постојећи систем омогућава таква решења. 

„Да не улазимо у техничке детаље, потпуно разумем и подржавам протест. Стварно морамо да 

станемо на пут насиљу, јер насиљем не можемо да решимо ниједан проблем“, рекао је Човић. 

Извор Мондо 

 

 

Преиспитати приватизацију “Необуса” 
 

Запослени у АД “Необус”, који се налази у стечају од новембра 2012. године, 
затражили су преиспитивање приватизације и пословање фабрике, и о томе 
обавестили републичке, покрајинске и градске органе власти, те Агенцију за борбу 
против корупције. 

 У саопштењу Градског одбора синдиката металаца се наводи да запослени траже да се 
преиспита пословање “Необуса” и београдске фирме АД “ ФФБ комерц” чији је директор Зоран 
Кијац истовремено био и   председник Управног одбора Фабрике аутобуса. Исти синдикат у 
свом саопштењу наводи да је у синдикату  био одржан састанак запослених са стечајним 
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управником Нинославом Шимићем у вези плана реорганизације “Небуса”, али да је Нинић 
напустио састанак. 

-Радници су након презентације плана реорганизације фабрике  покушали да добију одговоре 
од стечајног управника у вези реорганизације , али су уместо адектавних одговора од 
управника добили његово напуштање састанка. Незадовољни оваквим исходом затражили су 
заштиту права пред надлежним органима.- каже се у синдикалном саопштењу . 

Фабрику аутобуса с традицијом дугом шест деценија купио је на аукцији 2004 године 
бизмисмен из Саудијске Арабије  Али Маграби Мохамедали, који се у домовини бавио хаyи 
превозом и у возном парку имао око 2000 аутобуса, од којих је добар део произведен баш у 
“Необусу”. Пошто већински власник више није жело  да улаже у “Необус”, стечај је, подсећамо, 
покренула некадашња Развојна банка Војводине, као највећи поверилац. У приватизацији 
новосадских предузећа ,”Необус” је сматран као фабрика која је добро прошла у власничкој 
трансформацији због свежег капитала из трећег света. Својевремно је фабрику посетио и 
бивши председник Србије Борис Тадић, када је ова фабрика представљена као пример успешне 
приватизације, мада су зараде већ тада увелико касниле , минус на рачуну растао, а упосленост 
капацитета бивала све мања. 

З. Делић 

 

 

Министар привреде – сам против свих 
Саша Радуловић је поводом изјава Томислава Николића и Небојше Стефановића, за 
„Политику” рекао: „Очигледно да је укидање субвенција више заболело поједине политичаре, 
него инвеститоре” 

Министар привреде Саша Радуловић је изгледа, како је и сам приметио, дирнуо у „осиње 
гнездо”, залажући се за закон о раду који је веома рестриктиван у делу који се односи на 
радничка права. Због тога су најпре синдикати, крајем новембра, затражили његову оставку, а 
потом су се све гласније, мада не сасвим отворено, чуле критике оних за које би се могло 
очекивати да су на његовој страни – колеге из владе и представници Српске напредне странке, 
која га је предложила на министарско место као нестраначку личност. 

Тако је, рецимо, када је заменик председника ПУПС-а Милан Кркобабић за наш лист рекао да 
треба упокојити вампира неолиберализма, било лако помислити управо на Радуловића. Када је 
председник Томислав Николић за ТВ Прва рекао да га је изненадила реконструкција владе, да 
има одређене замерке на поједине министре и да му се не допада што нови министри не 
прихватају ништа што су претходни радили, такође се лако закључило да је мислио на 
министра привреде. 

То је случај и са лидером УРС-а Млађаном Динкићем, Радуловићевим претходником и његовом 
честом метом критике, кога је Николићева изјава „охрабрила”. Динкић је јуче рекао да, иако 
председник Србије није рекао на кога је мислио, он мисли да зна на кога се то односило и да је 
због тога задовољан. И речи председника Скупштине Србије Небојше Стефановића да неке 
реформе у области економије и борбе против корупције нису изведене најефикасније, као 
стрела су уперене ка Радуловићу. 
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Из министрове јучерашње изјаве за „Политику”, као и онога што је раније говорио („постоје 
неки отпори и политичке калкулације око тих отпора”), рекло би се да га реакције на његове 
потезе не изненађују. Поводом Николићеве и Стефановићеве изјаве, Радуловић је рекао: 
„Једино што је претходно министарство радило биле су субвенције и потпуно неодговорно 
арчење новца пореских обвезника. Резултат такве политике осећају сви грађани Србије кроз 
константан пад и онако ниског животног стандарда. Чињеница је да је ново министарство 
направило потпуни заокрет од 180 степени од те и такве политике.” 

Рекавши да су усвојеним буџетом за 2014. годину укинуте субвенције, он је нагласио да их са 
овим министарством неће бити. 

„Очигледно је да је то више заболело поједине политичаре, него инвеститоре. Неодговорна 
политика, недомаћинско и нетранспарентно трошење новца пореских обвезника мора да 
престане. Поклањати великим мултинационалним компанијама 30 милиона евра, давати им 
десетогодишње ослобађање од свих пореза, поклањати земљиште и у исто време гарантовати 
им ниске цене воде и комуналних услуга, одлика је банана држава. Са овим министром и овим 
министарством, такве ствари више нећемо радити”, категоричан је Радуловић. 

Инвеститорима који су већ инвестирали у Србији и остварили добит, нема, према његовим 
речима, потребе давати додатне субвенције како би наставили и ширили пословање. Његов је 
став да држава треба да им помаже креирањем повољног амбијента, кроз регулаторну реформу 
и смањење намета на рад. 

Могућно је да је Радуловићев проблем то што је изгледа пребрз за своје окружење. Тако 
председник парламента и даље има дилему да ли треба наставити са субвенционисањем или 
не, јер, како каже, не постоји довољно јасна визија шта ће нам једно или друго донети. 

Раније је први потпредседник владе Александар Вучић, коментаришући рад појединих 
министара, рекао да министар привреде понекад нема такта, мада је најчешће у праву. Онда је 
у Скупштини Србије рекао: „Највећи део онога што он говори је истина. Али, то сам рекао и 
њему – тачно је да је то коначан циљ коме тежимо, али не можемо да на том путу погазимо све 
раднике.” 

У другој прилици, на коментар новинара да се Радуловић понаша као да је верник 
непогрешивости тржишта и да се поставља питање откуд такав човек и таква политика владе у 
време када се и колевке либерализма окрећу ка већој улози државе, Вучић је одговорио: 
„Приватно, не могу да кажем да мислим потпуно исто, али мислим слично као г. Радуловић. 
Нажалост, живот вас у Србији натера да ствари посматрате нешто другачије и ја морам на њих 
да гледам мало другачије.” 

Мада је рекао да је „тај спој добар”, навео је да би волео да постоји, неретко, мало више 
координације и да мисли да ће и то бити решено у наредном периоду. 

И поред свих замерки, Радуловић, за сада, не одустаје. Чак и у одговору синдикатима који су му 
замерили да свакодневно подноси рапорт интересним групама, не ствара амбијент за рад, 
развој и запошљавање, као ни услове за функционисање привреде, био је изричит – да неће 
поднети оставку и да неће одустати од измена Закона о раду. 

Радуловић, који није политичар, не размишља да ли ће на следећим изборима добити или 
изгубити гласове због својих идеја и извесно га не брине најнижа појединачна оцена коју су 
грађани, у истраживању агенције „Фактор плус”, у новембру, дали члановима владе. Зато он 
може потпуно отворено да укаже на неке истине, као у недавном ауторском тексту у 
„Политици”. „Када почнемо да говоримо о томе ко треба да носи терет реформи, ту подршка 
реформама почиње да се топи. Отпор реформама креће од свих који су добитници овог 
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пропалог система који сада паразитирају на леђима друштва, свих грађана, пореских 
обвезника. Сви би реформе, само да не утичу на њих и на њихове позиције. Паразити су и 
најгласнији”, написао је. 

Јуче је у „Јутарњем програму” ТВ Пинк рекао да се нада да неће бити потребни нови избори у 
2014, али да је боље ићи на нове изборе ако ствари које је неопходно урадити у току ове године 
ради раста животног стандарда грађана не могу да се обаве. Само, какве су му шансе да буде и у 
новој влади? 

Б. Ч. – Б. Б. – А. М. 

 

 

 


