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trazimo-ostavku-Radulovica 

Синдикати: Закон о раду мора на дораду, 

тражимо оставку Радуловића 

Ј. Ж. Скендерија  

Репрезентативни синдикати потпуно су сагласни да би пропис о раду требало 
писати изнова. СССС и ГС „Независност“ очекују оставку министра Саше 
Радуловића 

 

МИНИСТАР привреде Саша Радуловић је обећао оставку уколико Закон о раду не буде усвојен. 

Нацрт је повучен на дораду и сада је министар на потезу. Ми са њим нећемо и не желимо да 

преговарамо. Очекујемо да ће наћи трунку морала и повући се. 

Два српска репрезентативна синдиката, СССС и ГС „Независност“, сагласни су да шеф ресора 

привреде мора да напусти Немањину 11. Они наглашавају да самовољом појединаца не могу да 

се прескачу демократске процедуре и да повлачење сета економских закона не треба 

посматрати као личну победу или пораз, већ као победу социјалног дијалога. Синдикални 

лидери позивају надлежне да им најпре одговоре на питање ко је предлагач Закона о раду - 

Министарство привреде или Министарство рада. 

Бранислав Чанак, председник Гранског синдиката „Независност“ објашњава да колегијум 

Социјално-економског савета нема моћ да одлучује о прописима, па је договорено да се 

седница овог тела одржи првих дана фебруара. 

- Тада ћемо предложити Влади да повуче све тренутно актуелне економске законе - о раду, 

стечају и приватизацији - каже Чанак. 

Оба синдиката сматрају да се треба вратити на почетак и закон о раду писати изнова. За сваку 

одредбу траже образложење и то је једини начин да поједине ставке „преживе“. 

- Уколико нас убеде да ће нови прописи донети већу запосленост у Србији, прихватићемо. Али 

то је математички невероватно пошто је све урађено на штету радника - каже Чанак. 

У јавности се спекулише да је власт враћањем документа на дораду учинила уступак 

синдикатима пред предстојеће изборе. Они, пак, наглашавају да је тужно уколико је власт овим 

потезом имала такву намеру и сматрају да напад на запослене не може бити уступак. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:474406-Sindikati-Zakon-o-radu-mora-na-doradu-trazimo-ostavku-Radulovica
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- Неулазак Нацрта закона о раду у процедуру усвајања у Скупштини је део предизборне 

кампање за београдске и парламентарне изборе - каже и проф. др Нада Новаковић, научни 

сарадник Института друштвених наука. - То је предах у ком се оживљава скоро мртав 

Социјално-економски савет и социјални дијалог. Ово је демонстрација моћи најјачих људи у 

Влади и бачена рукавица у лице синдикатима. Неће бити озбиљних укора или оставке 

министара рада и привреде. Мала је шанса да ће нови закон о раду бити више демократски, 

наклоњен радницима и синдикатима. 
ПРИЈАВЕГРАНСКИ синдикат „Независност“ је против министра Саше Радуловића поднео 
кривичну пријаву због увреда које је изнео на њихов рачун. Очекује се да ових дана то учини и 
Савез самосталних синдиката Србије. 

Напротив, сматра она, прописи ће и у другој процедури највише заштитити интересе 

капиталиста и владајуће политичке елите. Одлагање усвајања овог и других закона неће 

битније умањити штете које доносе већини запослених, оцењује Новаковићева. 

УНИЈА ПОСЛОДАВАЦА СРБИЈЕ: СУНОВРАТ ПРИВРЕДЕ 

ИЗОСТАНАК промене четири економска закона довешће до даљег суноврата привреде у 

Србији и повећања сиве зоне. Изгубили смо готово 300.000 радних места од 2008. године. 

- Пословање у Србији мора да се ослободи сувишних административних процедура, намета и 

трошкова - сматра Небојша Атанацковић, председник Уније послодаваца Србије. - Сви они који 

сматрају да је без ових промена могуће обезбедити одржив економски развој и отварање нових 

радних места, сносиће директну одговорност за даље затварање фирми у Србији. 

Уместо оставке, од министра Радуловића очекују да не посустане и да настави са реформама. 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:474424-Nisu-sve-privatizacije-lose 

Нису све приватизације лоше 
П. Ж.  

Промена власништва не мора сваки пут да се заврши негативно по државу и 
раднике. Осим Нафтне индустрије, добру транзицију имали пивари, дуванџије... 

 
ДЕСЕТИНЕ хиљада незапослених, празне фабричке хале, штрајкови, блокаде путева, пруга, 
последица су бројних неуспелих приватизација у Србији. Међутим, постоје и другачији 
примери. 
- Да ли је нека приватизација успешна или не, зависи пре свега из ког угла се гледа. Није исто 
да ли је задовољна држава или радници. Али да успешних примера има, ту нема спора - каже 
за "Новости" наш угледни економиста професор др Љубодраг Савић. 
Као добре приватизације спроведене и по старом закону из 1997. године професор Савић 
наводи: "Апатинску пивару", "Хемофарм", "Металац", "Таркет" из Бачке Паланке, фабрике 
дувана у Нишу и Врању. Ови примери су из угла радника били више него успешне 
приватизације. Радници који су остали у тим фирмама примају редовне плате, знатно веће од 
нашег просека, а они који су отишли добили су и велике отпремнине. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:474424-Nisu-sve-privatizacije-lose
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- Неке су биле и изнад 80.000 евра, а од продаје акција радника пиваре у другом кругу, једно 
време је живео веома лепо и сам град Апатин - наводи Савић. 
Добар пример су, по професору Савићу, и цементаре, мада и оне, баш као и фабрике дувана, из 
угла државе можда и нису толико успешне. Држава је за дуванску индустрију инкасирала око 
650 милиона евра, али је потписала неповољан споразум по питању акциза. 
Сматрало се да је "Ју-Ес стил" најбоља приватизација јер су једно време били и највећи 
извозници из Србије, али су онда Американци отишли, за разлику од приватизације НИС-а, 
где су Руси спремни да дугорочно остварују своје циљеве. 
- Има неких који критикују приватизацију НИС за "само 400 милиона", али је данас НИС 
предузеће које је највећи пунилац буџета Србије, а некада је било губиташ. Из разговора са 
привредницима уверио сам се да НИС сада све своје обавезе, и према држави и добављачима 
испуњава на време, нема кашњења. Уложили су огроман новац у Рафинерију, а ако се томе 
дода и гасни аранжман, па изградња "Јужног тока" - јасно је да приватизација НИС-а има све 
атрибуте успешности - каже професор др Љубодраг Савић.  
 
КОРПОРАТИВНА КУЛТУРА 
- СА профитом од око 400 милиона евра, НИС је далеко највећа и најефикаснија компанија у 
Србији - оцењује Ненад Гујаничић, директор сектора за развој у Вајс брокеру. - НИС несумњиво 
прави пример успешне приватизације. НИС је донео и нешто савим ново на Београдску берзу, а 
то је висок ниво корпоративне културе. Гујаничић каже и да се акцијама НИС убедљиво 
највише тргује на берзи, као и да је улога ове компаније у привредном животу Србије огромна. 
Инвестиције од две милијарде евра у последњих пет година, учешће од око осам одсто у бруто 
домаћем производу земље су нешто што НИС издваја у сваком погледу. За последњих годину 
дана НИС је повећао учешће у буџету Србије са седам на више од 14 одсто. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:474415-Radnici-Zelvoza-blokirali-Smederevo 

Радници „Желвоза“ блокирали Смедерево 
Ј. Илић  

Запослени „Желвоза“ у сталном штрајку јер су месецима без плате и здравственог 
осигурања. Пословодство тврди да су наводи Министарства привреде нетачни 

 
РАДНИЦИ фабрике железничких возила „Желвоз“ јуче су на два сата блокирали Смедерево. 
Они недељу дана протестују у згради Скупштине захтевајући исплату обећаних отпремнина и 
зарада. За данас најављују ступање у штрајк глађу. 
Лидери пет синдиката који предводе протесте кажу да је блокада града изнуђен потез. 
- Тражили смо хитан састанак са Александром Вучићем и министром привреде Сашом 
Радуловићем, али нико се још није одазвао. Радницима је обећана исплата плата и отпремнина 
до краја 2013. године. Њихова деца су гладна, неће се повући док им се захтеви не испуне - 
каже Драган Милијашевић, председник АСНС у Желвозу. 
Драма „Желвоз“ траје од прошле среде, када је 300 радника, после сукоба са полицијом, успело 
да провали у згради Скупштине града и од тада даноноћно протестују. Нико од званичника 
није их обишао. 
Министарство привреде саопштило да је тежак положај радника искључиво одговорност 
руководства. 
- Руководство „Желвоза“ није у договореном року поднело потпуну „личну карту“, нити План 
технолошког вишка и комплетну документацију за социјални програм. Тако да по програму, 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:474415-Radnici-Zelvoza-blokirali-Smederevo
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који је важио до краја 2013. године, радници не могу рачунати на отпремнине - саопштило је 
Министарство. 
 

Из „Желвоза“ одговорају да ти наводи нису тачни. 
- Од тренутка предаје социјалног програма, нисмо добили писмену примедбу државних органа. 
Понављамо да је предлог социјалног програма је у складу са препорукама. Не желимо да 
преузмемо одговорност за неучињено од стране других - наводи се у допису генералног 
директора „Желвоза“ Зорана Јокића. 
ТРАЖЕ 15 ПЛАТА„Желвоз“ од некадашњих 1.500 запослених данас има 870. Половина се 
пријавила за одлазак уз отпремнине. Дугује им се 15 плата, немају повезан стаж од 2011. као ни 
оверене здравствене књижице. Од августа нису примили плате. На истеку 2013. добили су по 
два „минималца“. Реч је о позајмици коју морају да врате у року од шест месеци. 

Ремонтери кажу да пребацивање кривице са државе на руководство не може да реши њихове 
проблеме. 
Из Министарства привреде су поручили радницима да су правила иста за сва 153 предузећа у 
реструктурирању, па и за „Желвоз“, и да изузетака неће бити. За даље реструктурирање 
„Желвоза“ и других предузећа користиће се средства предвиђена Транзиционим фондом у 
износу од 20 милијарди динара. Средства су предвиђена за исплату заосталих зарада на нивоу 
минималца и повезивање стажа, као и за отпремнине. Међутим, основ за почетак 
функционисања Транзиционог фонда је доношење сета закона са чиме држава касни. 
ПРОТЕСТ РАДНИКА ПИРОТСКОГ „ПРВОГ МАЈА“ 
Педесетак радника пиротског „Првог маја“ АД, јуче је протестовало испред фабричке капије, 
тражећи да им се коначно исплате износе које су остварили судски. Коментаришући радничке 
захтеве, Зоран Живковић, актуелни директор, а некадашњи синдикалиста фирме казао је да 
предузеће више није адреса на којој се проблем исплата решава, већ је то суд. Радници су 
најавили још један, масовнији протест следећег уторка, када ће овај захтев бити проширен и 
захтевом да Агенција за приватизацију разреши дужности директора. В. Ћ. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/436468/Vilton-Dosao-sam-da-podrzim-promene-Zakona-o-radu 

Вилтон: Дошао сам да подржим промене 
Закона о раду 

Тањуг  

Промена Закона о раду је кључна како би се у Србији створило окружење које ће омогућити да 

се отварају нова радна места, изјавио је за данашњу "Политику" генерални секретар 

Медјународне организације послодаваца Брент Вилтон. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/436468/Vilton-Dosao-sam-da-podrzim-promene-Zakona-o-radu
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Он је навео да је у Србију дошао да би подржао Унију послодаваца Србије у напорима да 

промени Закон о раду, јер ситуација у том погледу није добра. 

 

"Садашњи Закон о раду је веома рестриктиван, јер обесхрабрује послодавце да отварају нова 

радна места због високих трошкова и процедуралних тешкоћа за престанак уговора о раду. Они 

су постали терет за предузећа у периоду економске кризе", сматра Вилтон. 

 

На питање да ли мисли да ће бити политичке воље да се закон о раду измени, Вилтон је рекао 

да је поента да се од промена не одустане и да се предлог измена што пре врати у процедуру. 

"Што их пре усвојите брже ћете напредовати. Брзе промене можда јесу болне, али споре не 

доносе резултате који су вама потребни", казао је он. 

 

Вилтон је додао да подржава послодавце и охрабрује владу да спроведе реформе које 

одговарају потребама већине. 

 

Вилтон је објаснио да је Закон о раду сада приоритет, а његова измена треба да повуче и измене 

других закона попут оних о приватизацији, стечају и планирању и изградњи. 

 

"Важно је да измене закона нису ускладјене с европским законодавством из ове области. У 

Европи има многи различитих модела радних односа. Треба да погледате које су земље 

привукле највише инвестиција", истакао је он. 

 

Вилтон је изнео мишљење и да је пословни амбијент за привреднике нездрав, да је тешко 

пословати због велике бирократије и трошкова. 

 

"Питање је једноставно: Србија треба да одлучи коју економију и друштво жели. Ви не 

користите предности глобализације и модернизације. Погледајте земље у окружењу. Ваш 

неуспех је тудји успех. Морате бити успешни као други. Код вас је доминантан јавни сектор 

који је неефикасан, пуно кошта државу, односно пореске обвезнике. Скоро 49 одсто БДП се 

прави у јавном сектору и предузећима у власништву владе, док приватни сектор није довољно 

јак. Јасне су у том погледу и поруке ММФ, Светске банке и других организација које вас 

посматрају. Оне подржавају реформе", објаснио је он. 

 

Вилтон је, такодје, рекао да су намети за послодавце медју највећима у Европи и окружењу. 

 

"Нема ниједне друге земље у свету где трошкови отказа за запосленог падају на терет 
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послодавца, односно где послодавац исплаћује отпремнину за све године радног стажа. Да ли 

бисте ви, када то знате, запослили особу од 50 година", указао је он. 

Вилтон је објаснио и да је Медјународна организација послодаваца мрежа приватног сектора 

на светском нивоу, основана 1920. године у Лондону, и тренутно броји 150 чланова 

националних организација послодаваца из 143 земље. Основна мисија организације је заштита 

интереса послодаваца у социјално-економским дебатама у УН и мултилатералним системима. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/436466/Radulovic-danas-sa-organizacijama-poslodavaca 

Радуловић данас са организацијама 
послодаваца 

Тањуг  

Министар привреде Саша Радуловић разговараће данас са генералним секретаром 

Медјународне организације послодаваца Брентом Вилтоном и представницима Уније 

послодаваца Србије. 

Састанак ће бити одржан у Министарству привреде, а по његовом завршетку Радуловић, 

Вилтон и председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић даће изјаве за медије. 

 

Вилтон је на позицији генералног секретара Медјународне организације послодаваца од 2011. 

године. Као представник бизниса, он тесно сарадјује са специјалним представником 

генералног секретара УН за бизнис и људска права и одговоран је за односе са светским 

организацијама синдиката. 

 

Медјународна организације послодаваца једина је мрежа приватног сектора на светском нивоу, 

основана 1920. године у Лондону, а тренутно броји 150 чланова националних организација 

послодаваца из 143 земље. 

 

Основна мисија организације је заштита интереса послодаваца у социјално-економским 

дебатама у УНи мултилатералним системима, наводи се у саопштењу Министарства привреде. 
 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/436466/Radulovic-danas-sa-organizacijama-poslodavaca
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/436429/Radulovic--ulazi-u-rat--sa-Vladom 

Радуловић улази у рат са Владом 

Сузана Лакић  

Да у Немањиној 11 не иде све као по лоју, доказ је одлука да се стопирају сви законски предлози 

које је Саша Радуловић означавао као кључне за привреду. 

Министар привреде Радуловић, који је у Владу ушао као нестраначка личност, остао је усамљен 

при покушају да наметне нове услове радног законодавства, супротстављајући се свим 

синдикатима, али и појединим колегама министрима. 

Радуловић је у министарску фотељу сео у септембру прошле године, а већ у новембру је иступио 

соло. Почео је са самосталном одлуком о укидању СИЕПА и подстицаја за стране инвестиције, а 

минуле недеље кулминирао најавом о укидању плаћања здравственог осигурања и обезбеђењу 

пензија за све који нису радили ни дана. 

  

Извор “Блица” из Владе каже да Радуловић припрема терен и за политички ангажман. 

  

- У целој Немањиној 11 министар привреде се тренутно највише бави политиком. О свему 

одлучује самостално, без консултација с Владом, и о томе иступа јавно - каже наш саговорник. 

  

Ни реч о оставци 

 

У Министарству правде ни јуче нису хтели да одговоре на 

конкретно питање „Блица“ - да ли ће министар Радуловић 

поднети оставку, пошто је Нацрт закона о раду стопиран. 

Пре пет дана то је најавио сам Саша Радуловић. 

- Уколико не прође нови закон о раду, поднећу оставку - 

изјавио је тада Радуловић. 

  

У Министарству привреде нису желели да одговоре на питање “Блица” да ли Радуловић 

планира да оснује странку или да се прикључи некој постојећој. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/436429/Radulovic--ulazi-u-rat--sa-Vladom
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Радуловић је само објавио саопштење којим се директно супротставио одлуци о повлачењу 

Нацрта закона о раду коју су донели премијер Дачић и први потпредседник Владе Вучић.  

  

- Министарства рада и привреде као једини овлашћени предлагачи закона о раду, 

приватизацији и стечају, нису били позвани на састанак на коме се одлучивало о одустајању од 

закона у њиховој надлежности. Оштро се противимо доношењу одлука ван институција и на 

неформалним састанцима - навели су у Министарству привреде.  

  

Дачић и Вучић у понедељак су оборили све законе којима се Радуловић претходних месеци 

бавио. На Социјално-економском савету из процедуре су повучене измене Закона о раду, а из 

скупштинске расправе и закони о приватизацији и стечају, иако су били означени као 

приоритет, јер су усвојени на Влади 30. децембра и хитно прослеђени Скупштину.  

  

Неслагање Радуловића и Вучића почело је у новембру прошле године. Вучић је пред свим 

министрима замерио Радуловићу самосталну одлуку о укидању страних инвестиција, али и 

нередовне доласке на седнице Владе. 

  

С ким се свађао министар привреде 

  

 са Синдикатима: због закона о раду, стечају и 

приватизацији. 

 с Александром Вучићем: због самосталне одлуке о 

укидању СИЕПА и подстицаја за стране инвестиције, те 

нередовног доласка на седнице Владе 

 с фискалним саветом: Радуловићева главна мера за 

побољшање привредног амбијента је смањене намета на 

рад. Фискални савет сматра да то може да доведе до 

отпуштања 100.000 људи. 

 с Лазаром Крстићем: због идеје о бесплатном 

социјалном осигурању за које у буџету нема пара. 

 

 

 

 



10 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/436453/Radulovic-Reforme-zavise-od-politicke-volje 

Радуловић: Реформе зависе од политичке 
воље 

Тањуг  

Министар привреде Саша Радуловић изјавио је данас да од сета реформских закона у које 

спадају нови закон о приватизацији, измене Закона о стечају и још два пратећа закона зависи 

судбина свих реформи у Србији, али да ће ако се њихово усвајање одложи то бити поуздан 

сигнал да се од реформи одустало и да за њих не постоји политичка воља. 

Он је у интервјуу за лист ''Данас'', истакао да се још чека да Влада предложи заказивање 

ванредне седнице Скупштине, на којој би се расправљало о овим законима које је Влада 

утврдила 30. децембра 2013. године, оцењујући да то треба гледати у контексту политичке воље 

за спровођење реформи и у контексту избора о којима се говори. 

 

- Ако закони не прођу пре избора, то значи да не постоји никаква политичка воља да се уведе 

ред у читав тај спектар. Ако прођу, то значи да политичка воља постоји. Интересне групе које 

су најугроженије су и најгласније, тако да политичари мисле да им се не исплати да говоре о 

реформама - истакао је Радуловић. 

 

Он је истакао да се на питању проласка тих закона и закона о раду ломе реформе у Србији и да 

ће се по томе видети да ли постоји политичка воља да се развласте политичке странке и да 

коначно институције система добију да раде свој посао без таквих утицаја. 

 

Закони су прошли владу 

 

На питање да ли се први потрпедседник владе Александар Вучић ломи да то прихвати или 

коалициони партнери, Радуловић каже - "сви", али да он признаје само једну подршку: закони 

су прошли владу. Радуловић је нагласио да његово Министарство ради на томе да се процес 

"откочи", и да за овај посао има подршку грађана. 

 

- Не могу интересне групе да кроје капу свим грађанима Србије. Политичари морају да науче 

да не могу да раде само популарне ствари и да у исто време причају о реформама. Мора некада 

нешто и стварно да се уради - поручио је министар. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/436453/Radulovic-Reforme-zavise-od-politicke-volje
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Дочекани "на нож" 

 

На питање зашто је готово све што је изашло из Министарства привреде дочекано "на нож" или 

од политичких партија, синдиката или других интересних група, министар оцењује да постоји 

велика потреба да се реформе дискредитују и за то се користи свака прилика. 

 

Радуловић је, како је истакао прихватио позицију министра привреде да би спровео неке 

реформе, и да не одустаје, иако би му било најлакше било да ништа не мења, да се не пеља око 

Закона о раду и да то остави само Министарству рада. 

 

- Нама су потребне дубоке реформе. Ми имамо систем са огромним бројем паразита који живе 

на леђима друштва и који су толико порасли да једу здраво ткиво и ми као друштво пропадамо. 

Те паразите реформе погађају и то је разлог за оволико велики отпор - сматра Радуловић. 

  

Приватизација 

  

Одбацујући криктике поводом новог модела приватизације Радуловић је навео да је 

невероватно да су предузећа већ 10 година у реструктурирању, а да пописи имовине, хипотеке и 

други подаци нигде нису били евидентирани и да их Агенција за приватизацију није имала. 

 

- Али, и то је био један од покушаја да се реформе дискредитују - оценио је он, указујући да 

посао министра није да отвара радна места нити да вуче инвеститоре за рукав, већ то мора ради 

руководство фирме и институције које су основане за тај посао, као што је СИЕПА. 

 

- Посао Министарства је да створи правни оквир, да уреди институције да независно раде свој 

посао и да надзире тај систем - сматра Радуловић. 

 

Он је одбацио тврдње да фирме које треба да буду приватизоване доводи у предстечајни 

поступак, наводећи да се те фирме доводе у здраво стање користећи механизам из Закона о 

стечају, такозвани унапред припремљени план реорганизације, који на уређен начин ради 

реструктурирање, поштујући сва права поверилаца. 

  

Унутар Министарства привреде свака институција ради на начин како је то и потребно, рекао је 

Радуловић и додао да када је реч о агенцијама које су под ингеренцијом Министарства 

привреде, може да каже да ко год добро ради свој посао, нема ниједног разлога да не остане на 

тој позицији. 
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Буџет 

 

Радуловић каже и да је од октобра до данас забележен даљи пад пореских прихода који се 

наставља из месеца у месец. Министар сматра да је Србија земља која је годинама градила лош 

кредибилитет, јер није урађено, оно што је речено да ће бити урађено, па је, како је навео, око 

Косова и решавања тог проблема изграђен кредибилитет, а на економској страни није. 

  

Он изражава сумњу и да би буџет могао да буде премашен уколико се не остваре додатне мере, 

али да министар финансија Лазар Крстић има другачију позицију. 

 

Министар је уверен и да ће доћи до јачања неких индустрија уколико се усвоје закони које 

предлаже, али истиче да не верује у планску привреду у којој се држава посвећује неком 

сектору, већ у модел у коме држава направи прави систем, добро окружење за финансирање 

пројеката, а сами привредници ће развијати оне гране које су у Србији перспективне. 

 

Реформама до препорода 

 

Он је навео да држава у овом тренутку има велику улогу, јер је власник 153 фирме које су 

углавном из индустрије и да верује у њихову будућност. 

- Оне су пропале, не зато што су биле лоше, него зато што смо ми били неодговорни. И посао 

државе је у таквој ситуацији да уведе добро корпоративно управљање, а ако уз то уведемо и ред 

у јавна предузећа, ако из њих избацимо политичке странке, социјалну политику, ако 

спроведемо пореску реформу, ја сам потпуно уверен да ће то довести до економског препорода 

Србије – навео је Радуловић. 

 

. Мислим да је проналажење партнера за ова предузећа прави магнет и за остале инвеститоре и 

ја ту не правим разлику између страних и домаћих. То не значи да се нећемо бавити другим 

питањима, али морају да се знају приоритети. Ја дубоко верујем да сва та предузећа, ИМТ, 

ИМР, Икарбус, ФАП, имају будућност, а она им се у овом тренутку везује за реформе - рекао је 

он и истакао да ће се, ако реформе покренемо ове године, први велики резултати бити видљиви 

2015. 

 

Упитан да ли оснива своју партију, министар каже да то није на дневном реду. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/436250/Radulovic-sa-Medjunarodnom-organizacijom-poslodavaca 

Радуловић са Међународном организацијом 
послодаваца 

Тањуг  

Министар привреде Саша Радуловић разговараће сутра, 22. јануара, са генералним секретаром 

Међународне организације послодаваца Брентом Вилтоном и представницима Уније 

послодаваца Србије. 

Састанак ће бити одржан у 10 сати у Министарству привреде, а по његовом завршетку 

Радуловић, Вилтон и председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић даће изјаве 

за медије. 

 

Вилтон је на позицији генералног секретара Међународне организације послодаваца од 2011. 

године. Као представник бизниса, тесно сарађује са специјалним представником генералног 

секретара УН за бизнис и људска права и одговоран је за односе са светским организацијама 

синдиката. 

 

Међународна организације послодаваца једина је мрежа приватног сектора на светском нивоу, 

основана 1920. године у Лондону, а тренутно броји 150 чланова националних организација 

послодаваца из 143 земље. 

 

Основна мисија организације је заштита интереса послодаваца у социјално-економским 

дебатама у УН и мултилатералним системима, наводи се у саопштењу Министарства привреде.  
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/436252/Poslodavci-podrzali-ministra-Radulovica 

Послодавци подржали министра Радуловића 

Бета  

Унија послодаваца Србије подржала је данас рад министра привреде Саше Радуловића и 

затражила хитно усвајање постојећих измена четири системска закона - о стечају, о планирању 

и изградњи, о раду и о приватизацији. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/436250/Radulovic-sa-Medjunarodnom-organizacijom-poslodavaca
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/436252/Poslodavci-podrzali-ministra-Radulovica
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 - Очекујемо од министра Радуловића да не посустане и да настави са својим радом на уредјењу 

пословног окружења у Србији. Потези Министарства привреде на промени четири системска 

закона оправдани су и неопходни - наводи се у саопштењу које је потписао председник Уније 

послодаваца Србије Небојша Атанацковић. 

  

Председник и први потпредседник Владе Србије, Ивица Дачић и Александар Вучић, постигли 

су јуче договор са члановима колегијума Социјално-економског савета о томе да се сва спорна 

питања везана за законе о раду, приватизацију и стечају решавају социјалним дијалогом владе, 

синдиката и послодаваца. 

  

То је договорено након притисака синдиката да из процедуре буду повучене измене та три 

закона. 

  

Унија послодаваца истиче да је након тог састанка остала при ставу да је неопходно хитно 

усвајање предложених измена четири важна системска закона - о стечају, о планирању и 

изградњи, о раду и о приватизацији. 

  

Потези Министарства привреде Србије на промени четири системска закона оправдани су и 

неопходни, а посебно подржавамо активности усмерене на контролу рада јавних предузећа 

кроз која су држава И њени градјани деценијама систематски пљачкани, истичу послодавци. 

  

 - Изостанак промене та четири закона довешће до даљег суноврата привреде у Србији и 

повећања сиве зоне, јер је пословање у Србији, без ових насушних промена, изузетно отежано и 

бирократизовано -  наводи се у саопстењу. 

  

Диркетор Уније послодаваца Србије Драгољуб Рајић рекао је агенцији Бета да у том удружењу 

сматрају да је већ изгубљејно доста времена на прављење измена та четири закона и да више 

нема времена за губљење на нове преговоре. 

  

Он је рекао да ни послодавци нису у потпуносто задовољни нацртом измена Закон о раду, али 

је истакао да су синдикати имали довољно времена да утичу на промене тог документа, али да 

ту могућности нису искористили. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/436422/Orbovic-ocekuje-kompromis-oko-izmena-zakona-o-radu 

Орбовић очекује компромис око измена 
закона о раду 

Тањуг  

Председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић изразио је вечерас 

очекивање да ће се у дијалогу око измена закона о раду пронаћи компромисно решење између 

представника синдиката, послодаваца и државе. 

- Да ли ће оно бити најсрећније и да ли ће бити у потпуности прихватљиво за све синдикате - 

вероватно да ће имати неке последице или нека питања којима нећемо бити баш одушевљени - 

рекао је Орбовић за РТС. 

 

Репрезентативни синдикати су затражили и добили подршку чланства, за одлуку да се врате у 

преговоре о закону о раду. Ипак, како су најавили да, не одустају од једносатног штрајка, 

најављеног за 23. јануар, јер је он сада штрајк упозерења да се ситуације попут ове око измена 

закона о раду, не понове. 

 

Део домаћих стручњака сматра да са реформским законима треба пожурити, али има и оних 

који тврде да Закон о раду не спада у такве. Држава мора да води рачуна о обе стране и у овом 

случају је, према њиховој оцени, добро поступила што је одлучила да припремљени нацрт 

измена закона о раду не иде у процедуру усвајања. 

 

Саветник за инвестиције Махмут Бушатлија рекао је за РТС да држава мора да буде 

модератор између те две интересне групе, послодаваца са једне и радника са друге стране. 

 

- Код нас се нажалост заборавља да нема производње без радника. Ако ви имате послодавца 

који има веома мало или никога запосленог онда се он врло лако тајкунизује - каже Бушатлија. 

 

И синдикати који нису репрезентативни, задовољни су што се прича о закону о раду враћа на 

почетак, јер је излазак два репрезентативна синдиката из радне групе, угрозио интересе 

радника. Међутим, у новој радној групи виде и своје место. 

 

- Сматрамо да после јучерашње изјаве челника наше Владе, та радна група мора бити 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/436422/Orbovic-ocekuje-kompromis-oko-izmena-zakona-o-radu
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проширена са другим представницима синдиката и представницима послодаваца, и других 

министарстава - каже Жељко Веселиновић из УСС "Слога". 

 

Репрезентативни и синдикати који то нису тврде да од 150 измена у садашњем нацрту закона о 

раду, чак 140 усмерено ка умањивању права радника. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/436340/Sindikati-ne-odustaju-od-strajka-upozorenja-i-protesta 

Синдикати не одустају од штрајка упозорења 
и протеста 

Тањуг  

Савез самосталних синдиката Србије (С С С С) и УГС "Независност" саопштили су данас да ће 

најављени и заказани штрајк упозорења бити одржан 23. јануара, "јер се не сме поновити 

самовоља и једнострано писање за раднике најзначајнијих закона". 

Синдикати ће ипак шетати улицама 

Такође, 24. јануара биће одржан протест запослених у предузећима у реструкуктуирању, као 

подсећање министру привреде Саши Радуловићу "да мора да оде, зато што је зауставио 

привреду Србије и зато што се у тешкој ситуацији проблеми не решавају ароганцијом, 

некоректним изјавама и празним обећањима". 

 

Та два синдиката позвала су све запослене да се солидарно укључе у те активности, јер "никада 

се више о нама не сме одлучивати без нас". 

 

У саопштењу, које су потписали председник С С С С Љубисав Орбовић и председник УГС 

"Независност" Бранислав Чанак, наведено је да је на јучерашњем састанку Колегијума 

Социјално-економског савета (СЕС) договорено да се из процедуре повуку измене и допуне 

Закона о раду, "јер је и јавна расправа једна од фаза законске процедуре", а из скупштинске 

расправе закони о приватизацији и стечају. 

 

- Тиме је испуњен један од захтева две репрезентативне централе, и то пре свега захтев да се 

поштују важећи закони и да се вратимо социјалном дијалогу, као европској и цивилизацијској 

тековини и услову за европске интеграције Србије - наведено је у саопштењу. 
 

- Очекујемо да ће, будући да је договор постигнут и јавно објављен, уследити званично обавезивање 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/436340/Sindikati-ne-odustaju-od-strajka-upozorenja-i-protesta
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владе да ће нацрт и предлози бити враћени на усаглашавање, те да ће трипартитни дијалог бити 

редован, благовремен дијалог равноправних партнера, да ће седнице СЕС бити редовно одржаване, а 

закони од значаја за запослене писати и усаглашавати уз уважавање аргумената и интереса радника, уз 

учешће синдиката - додаје се. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/politicke_partije_blokiraju_reformu.4.html?news_id=274855 

Саша Радуловић, министар привреде у Влади Србије 

Политичке партије блокирају реформу 

РАЗГОВОР 

АУТОР: ЕКОНОМСКА РЕДАКЦИЈА ДАНАСА 

Београд - Министар привреде Саша Радуловић није јуче хтео да коментарише актуелна 
догађања око утврђивања текста измена Закона о раду. Он је у разговору са новинарима 
Економске рубрике Данаса нагласио да је сет из његовог ресора, нови Закон о приватизацији, 
измене Закона о стечају и још два пратећа закона који заједно стварају правни оквир за 
реструктурирање, Влада утврдила 30. децембра 2013. Ипак, још се чека да Влада предложи 
заказивање ванредне седнице Скупштине, на којој би се о њима расправљало, каже Радуловић 
и додаје да то треба гледати у контексту политичке воље за спровођење реформи и у контексту 
избора о којима се говори.  
 
- Од доношења тих закона зависи судбина свих реформи у Србији. Од њих зависи да ли ћемо 
оздравити нашу индустрију. Ако се њихово усвајање одложИ, биће то поуздан сигнал да се од 
реформи одустало. Ми радимо на томе да процес „откочимо“ и ја се нисам прихватио овог 
тешког посла да бих тако лако одустао. Тим пре што видим подршку грађана за ово што смо 
започели, то даје снагу да истрајемо и победимо. Не могу интересне групе да кроје капу свим 
грађанима Србије. Политичари морају да науче да не могу да раде само популарне ствари и да 
у исто време причају о реформама. Мора некада нешто и стварно да се уради. Доста је било! 
Готово све што је изашло из Министарства привреде дочекано је „на нож“ или од 
политичких партија, синдиката или других интересних група. Шта је узрок таквих 
реакција? 
- Постоји велика потреба да се реформе дискредитују и за то се користи свака прилика. Али, ја 
сам прихватио позицију министра привреде да бих спровео неке реформе. Најлакше би ми 
било да ништа не мењам, да настављам да делим субвенције. Најлакше би ми било да се не 
петљам око Закона о раду и да то оставим само Министарству рада. Али ја нисам зато постао 
министар. Нама су потребне дубоке реформе. Ми имамо систем са огромним бројем паразита 
који живе на леђима друштва и који су толико порасли да једу здраво ткиво и ми као друштво 
пропадамо. Те паразите реформе погађају и то је разлог за оволико велики отпор. 

Прво што сте урадили као министар објавили сте списак корисника кредита 
Фонда за развој. Колико сте непријатеља стекли из тог круга прозваних? 
- То је део групе која се бори против реформи. Држава је парама пореских обвезника помагала 
несавесним власницима који су презадужили фирме из приватизације, док је СИЕПА давала 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/politicke_partije_blokiraju_reformu.4.html?news_id=274855
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подстицаје који су потпуно неразуман систем економског развоја. Треба да научимо да нема 
бесплатног ручка. Кад неком дате један динар, неком сте морали да га узмете. Где држава треба 
да даје новац? На систем социјалне заштите, полицију, судство и прављење система где 
привреда може да функционише. Овако, док смо куповали радна места на туце, губили смо их 
на хиљаде. 

Закон о стечају је требало да буде усвојен до краја прошле године. Шта је то 
спречило? 
- Политичка воља. 

Постоји ли политичка воља и подршка партнера за остало што сте најавили? 
- Ако закони не прођу пре избора, то значи да не постоји никаква политичка воља да се уведе 
ред у читав тај спектар. Ако прођу, то значи да политичка воља постоји. Интересне групе које 
су најугроженије су и најгласније, тако да политичари мисле да им се не исплати да говоре о 
реформама. 

Критичари тврде да ће нови модел приватизације бар на неко време одложити 
даље приватизације због тога што ће прво морати да се доставе личне карте, ураде 
процене капитала итд.? 
- Потпуно нетачно. Ми смо кренули у реализацију ове стратегије у септембру, и прво смо 
тражили личне карте. Наишли смо на отпоре, јер су мислили да не морају да достављају те 
податке итд. То смо више-мање довели у ред и испоставило се да књиговодствени подаци 
немају везе са реалним стањем. Следећи корак је био утврђивање фер тржишне вредности. 

Пре следећег корака, када сте утврдили да подаци немају везе са реалним стањем, 
зашто се јављају критике да су сви ти подаци већ познати и да се могу наћи на 
сајтовима Агенције за приватизацију, АПР-а...? 
- То је чиста лаж. Онај ко каже да је то тако треба само да покаже где се то налази. Пописи 
имовине, хипотеке и други подаци нигде нису били евидентирани и невероватно је да су та 
предузећа већ 10 година у реструктурирању, а да Агенција за приватизацију те податке није 
имала. Али, и то је био један од покушаја да се реформе дискредитују. Шта су хтели да кажу? 
Па, уместо да се Министарство привреде бави правим стварима, отварањем нових радних места 
и довођењем инвеститора, оно замајава народ личним картама. Ми схватамо рад Министарства 
мало другачије. Није посао министра ни да отвара радна места нити да вуче инвеститоре за 
рукав. То мора да ради руководство фирме и институције које су основане за тај посао, као што 
је СИЕПА. Посао Министарства је да створи правни оквир, да уреди институције да независно 
раде свој посао и да надзире тај систем. 

Колико су институције помогле у том успостављању реда? 
- Мени је требало 2,5 месеци да поставим новог директора Агенције за приватизацију. Имали 
смо велике опструкције и данас имамо тихе опструкције, али институција сада ради. 

Нападају вас због новог закона о приватизацији тврдећи да фирме које треба да 
буду приватизоване доводите у предстечајни поступак. 
- То је смешан аргумент. Ми фирме доводимо у здраво стање користећи механизам из Закона о 
стечају, такозвани унапред припремљени план реорганизације, који на уређен начин ради 
реструктурирање, поштујући сва права поверилаца. То што је реч стечај некоме грозна реч, ја 
ту не могу много да помогнем. 

Досадашња искуства су таква, није им замерити. 
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- Зато и мењамо закон и агенцију која није радила свој посао. Системски решавамо тај проблем. 
Механизам реструктурирања презадужених фирми се користи у свету и то је једини правно 
уређени механизам. Сада смо у закону направили измену, тако да ако предузеће наставља 
пословање, радници не могу бити ангажовани по уговору о делу, него по уговору о раду на 
одређено време до окончања стечајног поступка. Такође, сва потраживања радника на нивоу 
минималне зараде улазе у први исплатни ред и све неповезане године радног стажа такође на 
нивоу минималца улазе у први исплатни ред. Увели смо и посебну класу повезаних лица, која 
се наплаћују после свих осталих. 

Међу тим повезаним лицима често се налазе и оф-шор компаније. Тражили сте да 
се уведе регистар таквих предузећа и из АПР-а су саопштили да су у стању да га 
успоставе. Да ли је директор АПР-а, о чијој се смени такође говорило када сте ви 
дошли у Министарство, сада подршка за реформе? 
- Кад покушавате да уведете ред негде, прво имате велики отпор. Али, када људи виде да то што 
покушавате да урадите има смисла, сами почињу да раде свој посао. Дакле, не бих ово везао за 
било шта друго. 

Да ли ће он да остане на том месту? 
- Не постоји никаква хајка против било кога, у интересу нам је да само имамо људе који посао 
обављају у складу са својом надлежношћу. Не дозвољавам да се из Министарства „упуцава“ у 
независне институције и налаже како ће тамо да се ради, већ институција мора сама да обавља 
свој посао. 

Да ли постоји шанса да се ојачају институције, да буду стварно независне и 
стручне? 
- Сви који су покушали да изграде институције у Србији били су под великим притиском и на 
крају су попустили, морали су да прихвате диктате из разних министарства и кабинета. 

Да ли је сада другачије? 
- Унутар Министарства привреде свака институција ради на начин како је то и потребно. Сваки 
директор агенције је дужан да у складу са законским решењима спроводи своје надлежности. 
Питање институција је централно питање у Србији јер је потребно дозволити систему да 
функционише. То је једноставно питање воље. Када је реч о агенцијама које су под 
ингеренцијом Министарства привреде, могу да кажем да ко год добро ради свој посао, нема 
ниједног разлога да не остане на тој позицији. 

 Ви сте прошле године пореску реформу предложили Влади и то је одбијено. Да ли 
сада има нових момената због којег би се Влада предомислила? 
- Мислим да има. Од октобра до данас имали смо даљи пад пореских прихода који се наставља 
из месеца у месец. Настављени су разговори и са Међународним монетарним фондом и 
Светском банком и ЕБРД и економисти се углавном слажу да је потребно смањење намета на 
рад. Али ми смо земља која је годинама градила лош кредибилитет. Односно оно што смо 
рекли да ћемо да урадимо нисмо урадили. Прошле године смо имали велики проблем - 
промашили смо буџет. А после смо промашили и ребаланс. То не може тако. Морате да будете у 
стању да планирате како треба и да испоштујете то што сте планирали. Тиме градите 
кредибилитет. Око питања Косова и решавања тог проблема смо изградили кредибилитет, на 
економској страни нисмо. 

Да ли мислите да ће Влада и сада промашити буџет? 
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- Ако не остваримо додатне мере, мислим да ће се довести у питање оно што смо планирали. 
Мерићемо, тек је први месец кренуо и видећемо на крају јануара како ће се ствари одвијати. 

Кад сте то рекли Крстићу, шта вам је он рекао? 
- Ништа. Он има другачију позицију и о томе њега треба да питате. Као друштво морамо да се 
навикнемо на то да на другачији начин посматрамо исте ствари чак и унутар Владе. Међутим, 
морамо такође да знамо и то да кад Влада донесе неку одлуку, слагао се ја са њом или не, то 
мора да се поштује. Ја се не слажем са свим одлукама, као што сам сигуран да се и други 
чланови Владе не слажу са свим стварима које Министарство привреде ради. Али кад се одлука 
донесе, она мора да се поштује. 

Јасно је да мере штедње нису довољне да би се покренула економија. Ако се усвоје 
закони које предлажете, да ли гарантујете да ће се покренути циклус, 
реиндустријализација, да ће доћи страни инвеститори? 
- Не волим реч реиндустријализација. Наравно да ће, ако се мере спроведу, доћи до јачања 
неких индустрија. Али, ја не верујем у планску привреду у којој се држава посвећује неком 
сектору, већ у модел у коме држава направи прави систем, добро окружење за финансирање 
пројеката, а сами привредници ће развијати оне гране које су у Србији перспективне. Држава у 
овом тренутку има велику улогу јер је власник 153 фирме које су углавном из индустрије. Ја 
дубоко верујем у њихову будућност. Оне су пропале не зато што су биле лоше, него зато што 
смо ми били неодговорни. И посао државе је у таквој ситуацији да уведе добро корпоративно 
управљање, а ако уз то уведемо и ред у јавна предузећа, ако из њих избацимо политичке 
странке, социјалну политику, ако спроведемо пореску реформу, ја сам потпуно уверен да ће то 
довести до економског препорода Србије. 

Који је то период, када можемо да очекујемо? 
- Ако реформе покренемо ове године, већ ће први велики резултати бити видљиви 2015. 
Мислим да је проналажење партнера за ова предузећа прави магнет и за остале инвеститоре и 
ја ту не правим разлику између страних и домаћих. То не значи да се нећемо бавити другим 
питањима, али морају да се знају приоритети. Ја дубоко верујем да сва та предузећа, ИМТ, 
ИМР, Икарбус, ФАП, имају будућност, а она им се у овом тренутку везује за реформе. 

Најавили сте укидање Фонда за развој и оснивање гарантног фонда. У којој је то 
фази? 
- Агенција за осигурање и финансирање извоза (АОФИ) треба да постане агенција за 
финансирање санације привреде и део њених послова је гарантни фонд. Она ће са банкама 
потписивати уговоре, дати им додатно обезбеђење за кредите који финансирају привреду како 
би се спустиле камате. Увешћемо и механизам који ће спречити да банке злоупотребе тај 
систем и своје лоше кредите рефинансирају, јер ће предузећа која желе да уђу у такав програм 
морати најпре да се финансијски консолидују. 

Значи држава неће преко гарантног фонда моћи да финансира пројекте? 
- Преко гарантног фонда не, али ће преко Фонда за развој моћи да се кредитирају стратешки 
пројекти, на пример фирме у реструктурирању којима ће банке бити недоступне најмање 
годину две после пречишћавања биланса. 

Да ли то оставља отворена врата да се и даље финансирају губиташи? 
- Зависи од Владе и министра привреде. Док сам ја министар привреде, ни под разно. 

А смедеревска Железара? У том контексту? 
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- За њу се ради исто што и за сва остала предузећа у реструктурирању, а осим тога морамо да јој 
пронађемо инвеститора за дугорочну одрживост, јер су потребна значајна улагања у 
технологију. 

Има ли неких конкретних разговора? 
- Има, како да не. Али већ сам рекао раније да ни о једном инвеститору нећу да говорим док се 
посао не заврши и сви послови ће бити јавни на тендеру, у складу са законом о приватизацији. 

До када је реално да очекујемо да неко дође? 
- Све зависи од тога када ће закон да прође скупштину. Од тог тренутка у року од 30 до 45 дана 
ми ћемо бити спремни за већину тих компанија. 

Када то очекујете? 
- Немам одговор на то питање, а на томе се и ломе реформе у Србији - на питању проласка тих 
закона и на питању Закона о раду. По томе ћемо видети да ли постоји политичка воља да се 
развласте политичке странке и да коначно институције система добију да раде свој посао без 
таквих утицаја. 

Да ли се Вучић ломи да прихвати то или коалициони партнери? 
- Сви. 

Да ли ви стојите против свих или имате неку подршку? 
- Ја признајем само једну подршку: закони су прошли владу. Заиста ми није битно да ли неко 
излази у медије и јавно подржава или не. Читаво Министарство је својевољно преузело улогу 
саопштавања лоших вести и немамо проблем са тим уколико политичким странкама то 
одговара и ако на крају подрже те законе. 

Мислите ли да ће те тешке одлуке бити остављене за после избора? 
- Ја се тако лако не предајем, али ако не буду донете пре расписивања избора, то ће бити јасан 
знак да се о реформама не размишља озбиљно. 

Да ли је тачно да оснивате своју партију? 
- То није на дневном реду. 

У сутрашњем броју: Предлог Министарства привреде за реформу пореског система који би 
растеретио послодавце а подразумевао промене пензионог, здравственог и система 
социјалне заштите 
Министарство било искључено из истрага 

- Истраге око 24 приватизације су вођене уз потпуну несарадњу државних органа укључујући ту 
и Министарство привреде и све агенције. То знам због оног чиме сам се бавио пре ступања на 
дужност министра привреде. После мог ступања на дужност Министарство привреде је у 
потпуности успоставило сарадњу и сарађује и са тужилаштвом и полицијом. Подноси се 
кривична пријава када постоји сумња да је урађено кривично дело, прослеђује се сва 
документација што представља велику промену. Мислим када институције система почну да 
сарађују да ће простор за корупцију и пљачку бити значајно сужен. Иначе, ја и неки чланови 
мог тима смо се бавили тренингом за тужилаштво и полицију око привредног криминала, 
моделитета форензичког књиговодства, начина на који се анализира случај. 

Не требају нам власници који се скривају 
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Колико је за привредни амбијент важно да се установи регистар оф-шор 
компанија? 
- Он ће показати ко је крајњи власник, омогућиће санкције ако дође до превара, а порезницима 
ће бити доступнији. Јер, ако је наш грађанин власник неке фирме у иностранству, могу да 
гарантујем да не подноси пореске пријаве и плаћа порезе на приходе које добија од те фирме. 
Такође долази под удар питања о пореклу имовине, а директно је везан за закон о спречавању 
прања новца. Отвара се тиме читав дијапазон мера. Зашто је то битно? Треба нам уређен 
систем где се нико не сакрива, такве паре нам не требају. Србија може савршено да 
функционише и без тог новца, иако је тај новац, свака на неке начине наш новац. 

http://www.danas.rs/danasrs/iz_sata_u_sat/strajk_i_protest_sindikata_u_cetvrtak_i_petak.83.html?news_id=71034 

Штрајк и протест синдиката у четвртак и 
петак 

АУТОР: БЕТА 

Београд - Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени грански синдикати "Независност" 

саопстили су данас да не одустају од најављеног штрајка упозорења и протеста 23. и 24. јануара, 

ни од захтева за смењивање министра привреде Саше Радуловића. 
СССС и "Независност" кажу да заказани штрајк упозорења против измена Закона о раду ће, и 
поред договора са Владом, бити у четвртак, 23. јануара јер се "не сме поновити самовоља и 
једнострано писање за раднике најзначајнијих закона". 

Синдикати ће у петак, 24. јануара, одржати протест запослених у предузећима у 
реструкуктуирању, као подсећање министру (привреде Саши) Радуловићу "да мора да оде", јер 
је зауставио привреду Србије. 

Два репрезентативна синдиката у заједничком саопштењу траже од Владе Србије да се 
званично обавеже да ће Нацрт измена Закона о раду и предлози закона о приватизацији и о 
стечају бити враћени на усаглашавање социјалним партнерима. 

На јучерашњем састанку Колегијума Социјално-економског савета (СЕС) договорено је да се из 
процедуре повуку измене и допуне Закона о раду, као и предлози закон о приватизацији и 
стечају. 

"Тиме је испуњен један од захтева две репрезентативне централе, и то пре свега захтев да се 
поштују важећи закони и да се вратимо социјалном дијалогу, као европској и цивилизацијској 
тековини и услову за европске интеграције Србије", пише у саопштењу СССС и "Независности". 

Синдикати очекују да ће обновљени тројни дијалог бити редован, благовремен дијалог 
равноправних партнера, да ће седнице СЕС бити редовне, а закони од значаја за запослене се 
писати и усаглашавати уз уважавање аргумената и интереса радника, и уз учешће синдиката. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/iz_sata_u_sat/strajk_i_protest_sindikata_u_cetvrtak_i_petak.83.html?news_id=71034
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/javne-i-komunalne-firme-vrve-od-viska-zaposlenih 

Јавне и комуналне фирме врве од вишка 
запослених 

Извесно је да у јавном сектору Србије постоји вишак запослених, али о њиховом 
броју не треба давати паушалне оцене већ је потребно направити озбиљне анализе 
о томе у којим деловима јавног сектора постоји вишак, сматрају домаћи 
економисти. 

По ранијим подацима Министарства финансија, у јавном сектору у Србији ради око 560.000 
запослених, а рачунајући и јавна предузећа – око 740.000. 

Министар привреде Саша Радуловић је, изводећи рачуницу о социјалним давањима, изнео 
претпоставку да је у јавном сектору вишак око 15 одсто запослених, односно више од 100.000 
људи. Он је навео и да ти запослени имају плату већу од просечне у Србији. 

Сарадник Економског института Иван Николић истакао је да истраживања показују да 
администрација у Србији, мерено по глави становника, није велика у поређењу с другим 
земљама, а слична ситуација је и у здравству и образовању. Он је навео да је могуће да се 
побољша ефикасност те администрације, односно да она буде стручнија и боље обучена, али да 
мерена бројем запослених није превелика. Николић је оценио да вишак запослених постоји, 
пре свега, у јавним предузећима, и то и на републичком и на локалном нивоу, и да је то горући 
проблем, али да о томе треба направити озбиљну анализу. По његовим речима, Министарство 
финансија требало би да објави евиденцију запослених у јавном сектору тако да се тачно види у 
којим сегментима ради колико људи. Николић је нагласио да је раније било покушаја да се број 
запослених у јавном сектору линеарно смањује, и где треба и где не треба, па су после тога 
запошљавани нови људи и направљен застој у систему и још већи проблем. 

Доцент на Економском факултету у Београду Саша Ранђеловић навео је да је сигурно да постоји 
„солидан вишак” запослених у јавном сектору и да смањење буџетског дефицита треба да се у 
великој мери ослања на смањење расхода за запослене – и на оптимизацији броја запослених, 
али и умањењу зарада. 

– Тачно је и да ти запослени примају плате веће од просечних, али често је реч о пословима 
који захтевају високу стручну спрему, као што су здравство, образовање и слично, тако да је и 
логично да у неким деловима имају веће зараде јер је одговарајућа зарада је и добра 
мотивација – истакао је он. Како је навео, смањење дефицита у великој мери треба да се 
заснива на смањењу расхода за запослене и да се смањују зараде у оним деловима јавног 
сектора где се процењује да су високе, али је још битније смањење броја запослених на 
непродуктивним радним местима. 

– Постоје радна места где запослени примају зараду, а практично немају неку реалну радну 
обавезу, односно мало тога имају да ураде. Тако да то тек онда доста кошта. И то би свакако 
требало имати у виду код дизајнирања мера – рекао је Ранђеловић. 

Д. Урошевић 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/javne-i-komunalne-firme-vrve-od-viska-zaposlenih
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Министартво привреде не одустаје 
Министарство привреде ради на томе да „откочи” реформе, наглашавајући да се није 
прихватило тог тешког посла да би тако лако одустало, речено је у том министарству. 

Грађани подржавају започете реформе и то нам даје снагу да истрајемо и победимо, поручили 
су из тог министарства. 

Министарство привреде истиче да не могу интересне групе кројити капу грађанима Србије, 
поручујући да и политичари морају више да се ангажују на реформама. 

И политичари морају мало да науче да се не могу радити само популарне ствари и причати о 
реформама, мора некад нешто и стварно да се уради. Доста је било!, поручили су из 
Министарства привреде. 

 

 

http://www.kurir-info.rs/sindikati-naci-cemo-resenje-jer-postoji-politicka-volja-clanak-1190253 

Синдикати: Наћи ћемо решење јер постоји 

политичка воља! 

Представници синдиката су уверени да ће се после одлуке о писању измена Закона о раду 

пронаћи боље решење за све 

Оштро против свих промена... Љубисав Орбовић и Бранислав Чанак 

Не пропустите... 

ПОБЕДА РАДНИКА: Радуловићев закон о раду није прошао! 
 

БЕОГРАД - Нови преговори. 
Два репрезентативна синдиката после одлуке о писању новог нацрта измена Закона о 
раду позивају на опрез, али су и уверени да постоји политичка воља да се направи боље 
решење за све. 
 
Колегијум Социјално-економског савета (СЕС), на коме су били представници 
синдиката, премијер Ивица Дачић и вицепремијер Александар Вучић, одлучио је 
прекјуче да нова радна група припреми измене Закона о раду. 
 
Без одлуке 
 
Бранислав Чанак, председник Уједињених гранских синдиката „Независност“, каже за 
Курир да није донета никаква одлука и зато позива на опрезност. Колегијум, како наводи, не 
може да донесе одлуке, он припрема седнице СЕС. Истиче да је договорено да се седница 

http://www.kurir-info.rs/sindikati-naci-cemo-resenje-jer-postoji-politicka-volja-clanak-1190253
http://www.kurir-info.rs/odluceno-vlada-povlaci-izmenu-zakona-o-radu-clanak-1187619
http://www.kurir-info.rs/odluceno-vlada-povlaci-izmenu-zakona-o-radu-clanak-1187619
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одржи почетком фебруара, и тада би СЕС могао да предложи Влади Србије да повуче нацрт. 
 
- Ако се све врати на почетак, онда прво морамо да добијемо образложење зашто се мења 
закон, глупо је образложење да се мења јер се садашњи не примењује. Затим, мора да се уради 
процена ефеката - колико ће повећати инвестиције, отпуштање, запошљавање, да се добије 
одговор ко је предлагач закона... - наводи Чанак, и додаје да нису против измене закона. 
Његов колега Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката Србије, 
оптимиста је, он мисли да ће све стране наћи заједнички језик јер сада за то постоји политичка 
воља. 
 
Без консултација 
 
Орбовић истиче да синдикат досад није имао с ким да разговара те да је министар Саша 
Радуловић све објављивао у јавности, а њих није консултовао. 
- Представници његовог министарства су доносили предлоге, а нису могли да о њима 
дискутују. Он се највише експонирао, а није пристао ни на један састанак, док се министар рада 
Јован Кркобабић једном појавио на сат времена. Спремни смо да подржимо измене, али не ове 
које су предлагане, јер би само запослени трпели последице - додаје он. 
 
(В. С.) 
Милан Кнежевић 
МИНИСТАР ПОРАНИО 
 
Послодавци нису одушевљени одлуком о писању новог нацрта измена Закона о раду. 
- Бежимо од структурних реформи, свако грчевито брани своје привилегије. Очигледно је да су 
реформе министра Радуловића преурањене за нашу политичку ситуацију - поручује Милан 
Кнежевић, потпредседник Асоцијације малих и средњих предузећа. 
 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=01&dd=21&nav_id=802588 

Фијаско прети платним разредима? 

ИЗВОР: ТАЊУГ 

Београд -- Синдикати просветних радника очекују пуно од увођења платних 

разреда јер треба да добију веће зараде, међутим плаше се да тај концепт не 

доживи фијаско. 

 Они су забринути пошто је из предлога протокола за 2014. годину избачена одредба да закон о платним 

разредима буде усвојен до 30. јуна, речено је у синдикатима. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=01&dd=21&nav_id=802588
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Влада нуди да до јула буде прецизиран тек предлог тог будућег прописа, што је наишло на 

негодовање челника синдиката, на јучерашњем састанку са представницма министарстава 

финансија и просвете. 

Синдикати нису могли да прихвате тај нови услов, па протокол за 2014. годину још није 

парафиран, а траже и додатне гаранције да ће повећање плата добити кроз коефицијенте, ако 

их не добију кроз платне разреде. 

 

Синдикати условљавају владу да се обавеже, уколико не буде успостављен систем 

платних разреда у 2014. години, на увећање коефицијената запосленима у 

образовању за 10 одсто и да додатак за разредно старешинство буде седам 

процената.  

 

У Унији синдиката просветних радника истичу да се барем формално сви залажу да се што пре 

уведу платни разреди. Влада то обећава, представници министарстава су сагласни, сви 

синдикати сматрају да је то неопходан документ за поштенију расподелу све мање новца за 

јавни сектор, само се не зна да ли је то реално до 1. јула 2014. године и шта ако се то не деси, 

питају се у Унији.  

 

У Гранском синдикату просветних радника Независност истичу да су јуче очекивали већ 

припремљен предлог платних разреда око којих би се водила дискусија.  

 

Очигледно је да се не схвата колико је то озбиљан, велики посао као и колико новца захтева, те 

се плашимо да ово не доживи фијаско због избора или да се уведе преседан у социјалном 

дијалогу, наводи председник тог синдиката Томислав Живановић.  

 

У преосталим тачкама протокола влада и синдикати су се сложили. Влада Републике Србије ће 

редовно извршавати све обавезе према запосленима у просвети и гарантује исплату плата 

запосленима у просвети за 2014. годину, стоји у предлогу, са чиме су се синдикати сложили јер 

је, како кажу, логично да се за рад добија зарада.  

 

У предлогу стоји и да су за запослене који су стекли право на пензију у 2012. и 2013. години, 

обезбеђена средства за исплату отпремнине за одлазак у пензију у буџету за 2014. годину и 

биће исплаћена најкасније до 31. марта ове године.  

 

Наредни састанак о предлогу протокола није заказан, а синдикати инсистирају на доласку 

министара финансија и просвете. 
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=01&dd=21&nav_id=802789 

Политичари, не може само популарно 

ИЗВОР: Б92 

Београд -- Одустајање од закона о приватизацији и стечају би значило одустајање 

од реформи и враћање на пропалу политику субвенционисања, кажу у 

Министарству привреде. 

 Поводом јучерашњег састанка "колегијума" Социјално-економског савета, посла 

којег је саопштено да ће нацрт Закона о раду бити повучен из процедуре, 

министарство Саше Радуловића је на свом сајту објавило да се оштро противи доношењу 

одлука ван институција и на неформалним састанцима. 

Министарство привреде саопштило је да је упутило допис председнику Владе Републике Србије 

и председнику Социјално економског савета поводом информација из медија да је 20. јануара 

одржан састанак на ком су присуствовали премијер Ивица Дачић, први потпредседник Владе 

Александар Вучић, председник Уније послодаваца Небојша Атанацковић, председник Савеза 

самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић и председник УГС "Независност“ Бранислав 

Чанак.  

 

Медији су, како се подсећа у саопштењу Министарства, пренели да се ради о састанку 

"колегијума“ Социјално економског савета, на ком су се присутни договорили да се сва спорна 

питања везана за законе о раду, приватизацији и стечају решавају путем социјалног дијалога 

између Владе, синдиката и послодаваца. У изјавама за медије појединих учесника састанка 

констатује се да је договорено да се из скупштинске процедуре повуку предлози закона о 

приватизацији и стечају.  

 

Министарство привреде подсећа да Закон о Социјално економском савету ("Сл. гласник РС“ бр. 

125/2004) и Пословник о раду Социјално економског савета не познају институцију 

"колегијума“, а према информацији која је објављена на интернет страници Социјално 

економског савета, први потпредседник Владе није члан Социјално економског савета.  

 

"Такође, према члану 9. став 4. Закона о Социјално економском савету "за заузимање 

ставова потребна је сагласност свих чланова Социјално економског савета“. Према члану 

17. Пословника о раду Социјално економског савета Републике Србије, Савет консензусом 

доноси све одлуке из делокруга свог рада", подсећа се у саопштењу..  

 

Министарство привреде поручује да се оштро противи доношењу одлука ван институција и на 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=01&dd=21&nav_id=802789
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=01&dd=20&nav_id=802270
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=01&dd=20&nav_id=802270
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неформалним састанцима.  

 

"Изношење мишљења, предлога и расправа је свакако добродошло у свим форумима и на 

свим нивоима па и на овом неформалном састанку. Доношење одлука свакако не. 

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике и Министарство привреде, као 

институционални чланови Социјално економског савета и једини овлашћени предлагачи 

предметних закона - закона о раду, односно закона о приватизацији и стечају, нису били 

позвани на састанак на којем се изгледа одлучивало о одустанку од прописане процедуре 

закона у њиховој надлежности. Посебно јер је Министарство рада било спремно да након 

завршетка јавне расправе упути текст нацрта закона о раду министарствима на 

мишљење, док се са синдикатима који представљају легитимне интересе запослених, а не 

привилегије интересних група, интензивно ради на прихватљивом решењу и назире 

могућност договора до краја текуће недеље", наводи Министарство привреде.  

 

Из министарства Саше Радуловића подсећају и да је поступак израде Нацрта закона о раду 

водило Министарство рада, а да су репрезентативни синдикати сами одлучили да изађу из 

радне групе која је припремала закон, а касније и бојкотовали јавну распаву.  

 

"Влада Републике Србије је 30. децембра 2013. године, на предлог Министарства привреде, 

једногласно усвојила Предлог закона о приватизацији, Предлог закона о изменама и 

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

приватизацију и Предлог закона о изменама и допунама закона о Агенцији за осигурање и 

финансирање извоза, уз закључкак да се упуте Скупштини на усвајање по хитном 

поступку", наводи Министарство привреде и подсећа да је 13. јануара 2013. године, након 

више усмених захтева на Влади, упутило и писмену ургенцију за хитно заказивање ванредне 

седнице Скупштине на којој би се расправљало о законима.  

 

"Некако је тихо, под параваном отпора Нацрту закона о раду на коме је радило 

Министарство рада, прошао и наговештај могућег повлачења из скупштинске процедуре 

предлога закона о приватизацији и стечају који су већ усвојени на Влади - кључних 

реформских закона који развлашћују политичке партије утицаја у предузећима у 

реструктурирању и каснијој приватизацији, који омогућавају боље и ефикасније 

контролисање и санкционисање директора тих предузећа, који уводе и граде институције 

система и који покрећу реформе које се после не могу зауставити од стране било које 

политичке партије, интересне групе или појединца без обзира на изборе", наводи се у 

саопштењу.  

 

Министарство привреде поручује и да од усвајања ових закона зависе све реформе, те да од њих 

зависи да ли ћемо оздравити нашу индустрију.  

 



29 

 

"Одустајање од ових закона значи одустајање од реформи и повратак на пропалу економску 

политику субвенционисања последњих десет година која нас је толико већ коштала. На 

овим законима се тестира политичка воља за рефоме. Ако се закони не донесу, то је сигуран 

знак да се од реформи одустало. И пре и после евентуалних избора", упозорава се у 

саопштењу.  

 

Министарство привреде истиче да се овим поступцима заустављају неопходне реформске 

промене, да одређивање нових рокова ван иниституција за оно што је већ урађено представља 

избегавање суочавања са реалношћу и чини велика штета привреди Србије.  

 

"Шаље се и сигнал да желимо нове 'Вршачке винограде'. Да не желимо ред у предузећима у 

реструктурирању. Да су интересне групе јаче од државе. Указујемо да ће због тога 

наступити не само огромна штета по сама предузећа у реструктурирању, већ ће се 

онемогућити исплата заосталих зарада, повезивање радног стажа, остваривање 

здравственог осигурања и исплата отпремнина из Транзиционог фонда радницима у тим 

предузећима. Такође се стопира почетак рада Гарантног фонда, као и покретање Вентуре 

Цапитал индустрије у Србији за инвестиције у иновације. Тога морају да буду свесни сви 

доносиоци политичких одлука, али и радници и грађани Србије", поручује се у саопштењу.  

 

Министарство привреде тврди да ради на томе да откочи реформе и поручује да се није 

прихватило тог посла да би лако одустало.  

 

"Грађани подржавају започете реформе и то даје снагу да истрајемо и победимо. Не могу 

интересне групе да кроје капу свим грађанима Србије. Политичари морају да науче да се не 

могу радити само популарне ствари и причати о реформама. Мора некад нешто и да се 

уради. Будућност наше деце зависи од наше одговорности", закључује Министарство 

привреде.  

 

Савез самосталних синдиката Србије (СССС) и УГС "Независност" саопштили су да ће 

најављени и заказани штрајк упозорења бити одржан 23. јануара, јер се се “не сме поновити 

самовоља и једнострано писање за раднике најзначајнијих закона".  

 

Унија послодаваца Србије је, с друге стране, подржала рад министра привреде Саше 

Радуловића и затражила хитно усвајање постојећих измена четири системска закона - о стечају, 

о планирању и изградњи, о раду и о приватизацији. 
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Синдикати: Радуловић мора да оде 

ИЗВОР: ТАЊУГ 

Београд -- Савез самосталних синдиката Србије (СССС) и УГС "Независност" саопштили су да 

ће најављени и заказани штрајк упозорења бити одржан 23. јануара. 

 Синдикати наводе да се “не сме поновити самовоља и једнострано писање за раднике 

најзначајнијих закона". 

Такође, 24. јануара биће одржан протест запослених у предузећима у реструкуктуирању, као 

подсећање министру привреде Саши Радуловићу "да мора да оде, зато што је зауставио 

привреду Србије и зато што се у тешкој ситуацији проблеми не решавају ароганцијом, 

некоректним изјавама и празним обећањима".  

 

Та два синдиката позвала су све запослене да се солидарно укључе у те активности, јер "никада 

се више о нама не сме одлучивати без нас".  

 

У саопштењу, које су потписали председник СССС Љубисав Орбовић и председник УГС 

"Независност" Бранислав Чанак, наведено је да је на јучерашњем састанку Колегијума 

Социјално-економског савета (СЕС) договорено да се из процедуре повуку измене и допуне 

Закона о раду, "јер је и јавна расправа једна од фаза законске процедуре", а из скупштинске 

расправе закони о приватизацији и стечају.  

 

"Тиме је испуњен један од захтева две репрезентативне централе, и то пре свега захтев да 

се поштују важећи закони и да се вратимо социјалном дијалогу, као европској и 

цивилизацијској тековини и услову за европске интеграције Србије", наведено је у 

саопштењу.  

 

"Очекујемо да ће, будући да је договор постигнут и јавно објављен, уследити званично 

обавезивање владе да ће нацрт и предлози бити враћени на усаглашавање, те да ће 

трипартитни дијалог бити редован, благовремен дијалог равноправних партнера, да ће 

седнице СЕС бити редовно одржаване, а закони од значаја за запослене писати и 

усаглашавати уз уважавање аргумената и интереса радника, уз учешће синдиката", додаје 

се.  

 

Унија послодаваца Србије је, с друге стране, подржала рад министра привреде Саше 

Радуловића и затражила хитно усвајање постојећих измена четири системска закона - о стечају, 

о планирању и изградњи, о раду и о приватизацији. 
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Под знаком питања каблови за извоз 

ИЗВОР: ТАЊУГ 

Јагодина -- "Каблови" у Јагодини имају уговорен извоз каблова у вредности 

15.000.000 евра за први квартал, али немају средстава за производњу, каже 

Оливер Јовановски. 

 "Реч је о 3.000 километара каблова за нафтну индустрију Руске Федерације које радимо већ годинама 

за тржиште те земље", објаснио је Јовановски који је председник Одбора Синдиката металаца и члан 

Одбора Синдиката Индустрије Каблова. 

Он је подсето да је прошле године за руско тржште Индустрија каблова у Јагодини произвела 

1.500 киломатара ових каблова.  

 

"Од октобра месеца не можемо да обезбедимо средства за обртни капитал, а имамо 

склопљене, потписане уговоре за 2014 годину. Министар привреде Саша Радуловић сваки 

дан прича на телевизији како ће да угаси предузећа у реструктурирању, међу којима је и 

Индустрија каблова, тако да ми не можемо да добијемо ни кредит од банака нити аванс од 

купаца који су нам то до сада давали", рекао је Јовановски.  

 

"Доведени смо у ситуацију да морамо малтене да станемо са производњом, а онда губимо 

купце које се стичу годинама. Ако прекинемо тај континуитет у раду, врло тешко ћемо 

после уопште успоставити нове контакте"", рекао је Јовановски.  

 

Имамо велике уговоре, око 15.000.000 евра за први квартал ове године, око 3.000 километара 

само нафтних каблова које радимо већ годинама за тржиште Русије, поновио је Јовановски.  

 

"Ми нисмо фирма која је чекала милостињу. Прошле године смо све уредно платили држави, 

порез, допринос, здравстевно, пензионо осигурање, порезе на зараде све смо измиривали. Ми 

смо фирма која може да ради и треба да ради, али нажалост мере министра Радуловића 

воде нас у суноврат", рекао је Јовановски.  

 

Јовановски је оценио да је "метални комплекс највише на удару, ради реструктурирања, ту су уз 

Индустрију каблова и "Прва петолетка" Трстеник, "14. октобар" Крушевац, Фабрика вагона 

Краљево "Слобода" Чацак"...  

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=01&dd=21&nav_id=802558
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"Не знам коме у овој држави одговара да привреда не ради а све ове фирме не раде", закључио 

је Јовановски. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=01&dd=21&nav_id=802858 

Орбовић очекује компромис 

ИЗВОР: РТС, ТАЊУГ 

Београд -- Председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић очекује 

компромис о изменама Закона о раду. 

Орбовић је изразио очекивање да ће се у дијалогу око измена закона о раду пронаћи 

компромисно решење између представника синдиката, послодаваца и државе. 

"Да ли ће оно бити најсрећније и да ли ће бити у потпуности прихватљиво за све синдикате - 

вероватно да ће имати неке последице или нека питања којима нећемо бити баш 

одушевљени", рекао је Орбовић за РТС.  

 

Репрезентативни синдикати су затражили и добили подршку чланства, за одлуку да се врате у 

преговоре о закону о раду.  

 

Ипак, како су најавили да, не одустају од једносатног штрајка, најављеног за 23. јануар, јер је он 

сада штрајк упозерења да се ситуације попут ове око измена закона о раду, не понове.  

 

Део домаћих стручњака сматра да са реформским законима треба пожурити, али има и оних 

који тврде да Закон о раду не спада у такве.  

 

Држава мора да води рачуна о обе стране и у овом случају је, према њиховој оцени, добро 

поступила што је одлучила да припремљени нацрт измена закона о раду не иде у процедуру 

усвајања.  

 

Саветник за инвестиције Махмут Бушатлија рекао је за РТС да држава мора да буде модератор 

између те две интересне групе, послодаваца са једне и радника са друге стране.  

 

"Код нас се нажалост заборавља да нема производње без радника. Ако ви имате послодавца 

који има веома мало или никога запосленог онда се он врло лако тајкунизује", каже 

Бушатлија.  

 

И синдикати који нису репрезентативни, задовољни су што се прича о закону о раду враћа на 

почетак, јер је излазак два репрезентативна синдиката из радне групе, угрозио интересе 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=01&dd=21&nav_id=802858
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радника.  

 

Међутим, у новој радној групи виде и своје место.  

 

"Сматрамо да после јучерашње изјаве челника наше Владе, та радна група мора бити 

проширена са другим представницима синдиката и представницима послодаваца, и других 

министарстава", каже Жељко Веселиновић из УСС "Слога".  

 

Репрезентативни и синдикати који то нису тврде да од 150 измена у садашњем нацрту закона о 

раду, чак 140 усмерено ка умањивању права радника.  

 

Министарство привреде саопштило је да то министарство и Министарство рада - као чланови 

Социјално-економског савета и предлагачи закона о приватизацији и стечају, односно закона о 

раду, нису били позвани на састанак Савета где је длучено да се спорни закони повуку из 

процедуре.  

Министарство привреде поручује и да се оштро противи доношењу одлука ван институција и 

на неформалним састанцима. 
 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1500872/Radno+zakonodavstvo+%22okre%C4%87e%22+novi+li

st.html 

Радно законодавство "окреће" нови лист 

Репрезентативни синдикати се враћају у преговоре о закону о раду. И синдикати 
који нису репрезентативни задовољни су што се прича о закону о раду враћа на 
почетак. Министарство привреде, ипак, оцењује да је реч о одустајању од 
реформи. Економисти кажу да држава мора да буде посредник између 
послодаваца и радника. 

Одлуком да Нацрт измена Закона о раду, који је довршен без учешћа репрезентативних 
синдиката, не иде у процедуру - обновљен је дијалог синдиката, Владе и послодаваца. Нова 
радна група дорадиће садашњи нацрт закона, а коначну одлуку донеће Социјално-економски 
савет. 

Припремила Оливера Петровић Стојанчић 

Међутим, Министарство привреде саопштава да састанак колегијума Социјално-
економског савета, на коме је таква одлука донета, није у складу са законом о том савету и да 
први потпредседник Владе Александар Вучић није члан тог тела. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=01&dd=21&nav_id=802789
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На најаву да ће Савет размотрити и законе о стечају и приватизацији, Министарство одговара 
да је те законе Влада једногласно усвојила и проследила Скупштини и да би њихово враћање из 
процедуре значило одустајање од реформи. 

Репрезентативни синдикати су затражили и добили подршку чланства, за одлуку да се врате у 
преговоре о закону о раду. Ипак, кажу да од једносатног штрајка, најављеног за 23. јануар не 
одустају, јер је он сада штрајк упозерења да се ситуације попут ове око измена закона о раду, не 
понове. 

Председник СССС Љубисав Орбовић очекује да ће се пронаћи компромисно решење између све 
три стране. 

"Да ли ће оно бити најсрећније и да ли ће бити у потпуности прихватљиво за све синдикате - 
вероватно да ће имати неке последице или нека питања којима нећемо бити баш одушевљени", 
каже Орбовић. 

Док синдикати најављују спремност на компромисе, из Министарства привреде које се највише 
залагало да закон о раду што пре буде усвојен, јер је он тест политичке спремности за реформе, 
за сада само саопштење. 

"Радимо на томе да откочимо реформе. Нисмо се прихватили овог тешког посла да бисмо тако 
лако одустали. Грађани подржавају реформе и то нам даје снагу да истрајемо и победимо. Не 
могу интересне групе да кроје капу свим грађанима Србије. И политичари морају да науче да се 
не могу радити само популарне ствари, а о реформама само причати. Мора некад нешто и да се 
уради", наводи се у саопштењу Министарства. 

Део стручњака сматра да са реформским законима треба пожурити, али има и оних који тврде 
да Закон о раду не спада у такве. Држава мора да води рачуна о обе стране, и у овом случају је, 
кажу, добро поступила. 

Саветник за инвестиције Махмут Бушатлија каже да држава мора да буде посредник између те 
две интересне групе, послодаваца са једне и радника са друге стране. 

"Код нас се нажалост заборавља да нема производње без радника. Ако ви имате послодавца 
који има веома мало или никога запосленог онда се он врло лако тајкунизује", каже Бушатлија. 

И синдикати који нису репрезентативни, задовољни су што се прича о закону о раду враћа на 
почетак. Јер је излазак два репрезентативна синдиката из радне групе, угрозио интересе 
радника. Међутим, у новој радној групи виде и своје место. 

"Сматрамо да после јучерашње изјаве челника наше Владе, та радна група мора бити 
проширена са другим представницима синдиката и представницима послодаваца, и других 
министарстава", каже Жељко Веселиновић из УСС "Слога". 

Посла ће бити много, сагласни су и репрезентативни и синдикати који то нису, јер је како тврде 
од 150 измена у садашњем нацрту, чак 140 усмерено ка умањивању права радника. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1500891/Ministarstvo+negoduje+zbog+sastanka+Saveta.html 

Министарство негодује због састанка Савета 

Министарство привреде саопштава да састанак колегијума Социјално-економског 
савета, на коме је донета одлука о доради закона о раду, није у складу са Законом о 
Социјално-економском савету. 
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Министарство привреде саопштило је да то министарство и Министарство рада, као чланови 
Социјално-економског савета и предлагачи закона о приватизацији и стечају, односно закона о 
раду, нису били позвани на јучерашњи састанак на коме је одлучено да се ти закони повуку из 
процедуре. 

Министарство привреде оштро се противи доношењу одлука ван институција и на 
неформалним састанцима. 

"Изношење мишљења, предлога и расправа је свакако добродошло у свим форумима и на свим 
нивоима, па и на овом неформалном састанку. Доношење одлука свакако не", стоји у 
саопштењу. 

Министарство се позвало на Закон о Социјално-економском савету, где стоји да је за заузимање 
ставова потребна сагласност свих чланова Социјално економског савета, што није био случај. 

Председник и први потпредседник Владе Србије, Ивица Дачић и Александар Вучић, постигли 
су јуче договор са члановима колегијума Социјално-економског савета о томе да се сва спорна 
питања везана за законе о раду, приватизацију и стечају решавају социјалним дијалогом Владе, 
синдиката и послодаваца. 

Министарство привреде истиче да Закон о Социјално-економском савету и Пословник о раду 
Савета не познају институцију "колегијума". 

У саопштењу се наводи да је Влада Србије пред Нову годину усвојила предлоге закона о 
приватизацији и стечају, уз закључак да се упуте Скупштини на усвајање по хитном поступку. 

Додаје се и да је Министарство привреде 13. јануара упутило и писмену ургенцију за хитно 
заказивање ванредне седнице Скупштине на којој би се расправљало о законима. 

"Некако је тихо, под параваном отпора Нацрту закона о раду на коме је радило Министарство 
рада, прошао и наговештај могућег повлачења из скупштинске процедуре предлога закона о 
приватизацији и стечају који су већ усвојени на седници Владе", додаје се у саопштењу. 

Наводи се и да од усвајања тих закона зависе све реформе, и да ли ће индустрија Србије 
оздравити. 

"Одустајање од ових закона значи одустајање од реформи и повратак на пропалу економску 
политику субвенционисања последњих десет година која нас је толико већ коштала. На овим 
законима се тестира политичка воља за рефоме. Ако се закони не донесу, то је сигуран знак да 
се од реформи одустало. И пре и после евентуалних избора", додаје министарство. 

Овим поступцима, истиче се у саопштењу, заустављају се неопходне реформске промене, и 
шаље се сигнал да су интересне групе јаче од државе. 
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Отказ закону о раду 

Повучен цео пакет економских закона, о којима се у јавности последњих месеци води оштра 

полемика 

Нацрт закона о раду иде на поправни, а на седници Социјално-економског савета (СЕС) јуче је 
одлучено да се формира радна група за доношење новог документа. То практично значи да на 
дораду иде садашњи нацрт, што свакако није изненађење у ситуацији када се одлучује о 
расписивању нових парламентарних избора, имајући у виду да је предлог иза кога је свом 
снагом стао министар Саша Радуловић, наишао на велико противљење радника и синдиката. 

Први потпредседник владе Александар Вучић рекао је јуче да Закон о раду није повучен из 
процедуре, јер није био ни у владиној, ни у скупштинској процедури. „Спремни смо да 
разговарамо о свему, да нађемо заједнички именитељ, бар кад је реч о неким питањима, с 
радницима, послодавцима и синдикатима. Мислим да је то на радост свих грађана ове земље, 
да покушамо да то урадимо у наредних месец, два или три, да донесемо добар закон који ће 
омогућити лакше пословање послодавцима и нормалан положај радника који ће бити 
стимулишући а не демотивишући”, рекао је Вучић на конференцији за новинаре. 

Премијер Ивица Дачић и вицепремијер Вучић јуче су се договорили са члановима Колегијума 
СЕС-а, Љубисавом Орбовићем, Браниславом Чанком и Небојшом Атанацковићем, да се сва 
спорна питања везана за законе о раду, приватизацији и стечају решавају путем социјалног 
дијалога између владе, синдиката и послодаваца, након чега ће предлог ући у процедуру у 
влади и скупштини. 

Ово за „Политику” потврђује и Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката 
Србије (СССС). 

– Договорено је да се на седници СЕС, која ће бити одржана почетком фебруара, формира 
радна група која ће израдити нови предлог Закона о раду. У радној групи биће представници 
владе и социјалних партнера. Такође, биће повучени из скупштинске процедуре и предлози 
закона о приватизацији и стечају, и о њима ће се такође расправљати на седници СЕС-а у 
наредном периоду – указује Орбовић. 

Тиме је, заправо, повучен цео пакет економских закона, о којима се у јавности последњих 
месеци води оштра полемика, истиче лидер Самосталног синдиката. 

– Не желим да посматрам то као нечију личну победу или пораз, већ као победу европских 
вредности и социјалног дијалога. И да једноставно буде порука свима онима који сматрају да 
својом самовољом могу да прескоче демократске процедуре – поручује Љубисав Орбовић. 

Са друге стране, Небојша Атанацковић, председник Уније послодаваца Србије (УПС), каже да 
радно законодавство мора бити засновано на принципима који важе свуда у Европској унији. 

– УПС жали за пропуштеним временом и сваки месец, сваки дан, у коме нисмо ушли у озбиљну 
реформу привредног система и привредног амбијента, представља велики губитак. Замерам 
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синдикату што раније није кренуо у реализацију својих примедби и што их није раније јавно 
истакао – наводи Атанацковић. 

Зоран Ивошевић, редовни професор Правног факултета Универзитета Унион на предмету 
радно право, објашњава за наш лист да је реч о спору, где се укрштају интереси радника, 
синдиката, послодаваца и њихових удружења. По важећем закону, сви синдикати, а не само 
репрезентативни, имају одређене привилегије. 

– Повученим Нацртом закона редуцирају се ове привилегије, а репрезентативни синдикати 
нису били задовољни Нацртом због снижавања зарада, накнада зарада и других личних 
примања. И то је био разлог што су напустили претходну радну групу за израду нацрта – 
подсећа Ивошевић. 

Пре само неколико дана, министар привреде Саша Радуловић, најавио је да ће поднети 
оставку, уколико не буде усвојен нови закон о раду и пратећи закони о приватизацији и стечају. 
„Ту сам зато што мислим да закони могу проћи, у противном више нећу бити министар и 
поднећу оставку”, изјавио је Радуловић прошле недеље. 

Радуловић се јуче није огласио, а његово министарство је саопштило да они раде на томе да се 
реформе откоче. 

– Нисмо се прихватили овог тешког посла да бисмо тако лако одустали. Грађани подржавају 
започете реформе и то нам даје снагу да истрајемо и победимо. Интересне групе не могу да 
кроје капу свим грађанима Србије. И политичари морају да науче да не могу да се раде само 
популарне ствари и прича о реформама, мора некад нешто и стварно да се уради. Доста је било 
– рекли су за наш лист у Министарству привреде. 

Б. Билбија 
 
Прокопијевић: Влада Србије одустала од реформи 
Економиста Мирослав Прокопијевић изјавио је да је повлачење Нацрта закона о раду доказ да 
се владајућа коалиција плаши губитка подршке гласача и да због тога одустаје од реформи. 

Прокопијевић је рекао да је повучен Нацрт закона о раду који је био „бениган”, јер је предвиђао 
лакше отпуштање и отпремнине, али не и укидање преговарања о колективном уговору и 
престанак праксе да трошкови синдиката падају на терет послодаваца. „Ако су ’бенигни’ 
предлози који су ишли у протржнишном правцу повучени онда је то доказ да је Влада Србије 
одустала од реформи”, оценио је он. 

Прокопијевић сматра да актуелна влада неће спроводити реформе ни по цену банкрота 
државе. 

Бета 
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РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/canak-strajk-ce-se-ipak-odrzati_454974.html 

Чанак: Штрајк ће се ипак одржати 

НОВИ САД  

Без обзира на закључак колегијума Социјалноекономског савета да ће нацрт 

измена Закона о раду бити повучен на дораду, два највећа српска синдиката 

одлучила су да, ипак у четвртак одрже штрајк упозорења. С друге стране, 

послодавци најављују да ће приком израде новог Закона инсистирати на још 

темељнијим реформама. 

Једночасовног штрајка упозорења биће у четвртак зато што синдикати још немају довољно 

гаранција да ће спорни текст закона бити повучен, каже за Радио Нови Сад председник 

"Независности" Бранислав Чанак. 

"Социјалноекономски савет не може да донесе такву одлуку, него предлаже влади да је она 

донесе и тек онда можемо да кажемо да имамо нешто конкретно у рукама и да више немамо 

разлога да штрајкујемо, него да преговарамо", рекао је Чанак. 

Унија послодаваца делимично је била незадовољна и старим текстом предложеног нацрта 

закона, па ће приликом нове израде тражити темељније промене које ће се, вероватно, још 

мање свидети синдикатима, каже члан Социјалноекономског савета и председник Уније 

Небојша Атанацковић. 

"Ми ћемо захтевати да тај закон почне да личи много више на законе Европске уније јер овај 

предлог, који синдикати нису хтели да прихвате, практично јако личи и има много елемената 

закона из самоуправног периода, казао је Атанацковић за РНС. 

Информација коју је објавио лист Блиц да Унија послодаваца тражи оставку министра 

привреде Радуловића је измишљена, каже Атанацковић и истиче да то удружење подржава 

реформе министра Радуловића. 

"Можда његова предложена решења нису одговарала неком, до сада, установљеном лобију 

директора јавних предузећа, можда неким политичким странкама. Ми као Унија послодаваца, 

у то се нисмо мешали. Сматрамо да су закони које Радуловићево министарство корисни за 

привреду, истакао је Атанацковић. 

Када је реч о писању новог Закона о раду, читав процес мора да се врати на сам почетак, тврди 

Бранислав Чанак: 
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"При предлагању било ког закона у свету, уобичајено је у последњих две хиљаде година да се 

представи са образложеним предлогом, а уз то би требало да иде и пројекција ефеката тог 

закона. Ми морамо на жалост да вратимо то на сам почетак јер ово је, до сада, била потпуна 

дилетантска импровизација од стране државе", истиче Чанак. 

До социјалног дијалога требало је да дође на самом почетку процеса писања закона, сматра 

уредник часописа НИН Милан Ћулибрк и истиче да се овим шаље лоша реформска порука. 

"Овако се ствара утисак да је закон повучен под притиском, да је на неки начин и министар 

Радуловић, који је практично био лидер у изради тог закона, остављен на цедилу, да су и 

премијер и први потпредседник владе стали на страну синдиката, тако да је створена велика 

конфузија и ствара се можда привид да се одустаје од промена тог закона што, у сваком случају, 

није добро", оценио је Ћулибрк. 

Како је раније најављено, у четвртак, у организацији два највећа синдиката, од 11 до 12 часова, 

радници у целој земљи обуставиће рад и прочитаће заједнички проглас за повлачење закона. 

 


