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Синдикати на ногама и у Србији и у 
Хрватској 
АУТОР: РУЖА ЋИРКОВИЋ 

Београд - У фирмама и установама у Србији јуче од 11 до 12 сати одржан је једночасовни штрајк 

упозорења на позив репрезентативних Савеза самосталних синдиката Србије и УГС 

„Независност“ у знак упозорења Влади да се „радно законодавство не може мењати без учешћа 

синдиката“. 

Овој акцији придружио се и Независни синдикат полиције и Синдикат радника у просвети 
позивом своме чланству да се не одржи један школски час, као и Синдикат медицинских 
сестара и техничара. 

Организатори су саопштили да је у штрајку учествовало 90 одсто фирми из јавног и приватног 
сектора са 530.000 запослених и да је штрајк спроведен и тамо где је било притисака на 
запослене као у Железницама и Поштама Србије. 

„Хвала министру ујединитељу. Овакав успех нису постигли никад ни лидери синдиката нити 
иједан министар у историји Србије“, рекао је председник СССС Љубисав Орбовић на 
конференцији за штампу. 

За данас је најављен протест радника фирми у реструктурирању, који би, како су саопштиле 
две синдикалне централе, требало да подсети министра привреде Сашу Радуловића „да треба 
да оде“ јер је зауставио привреду Србије. За 12 сати на Тргу Николе Пашића је најављен протест 
Самосталног синдиката металаца Србије и Гранског синдиката индустрије, енергије и 
рударства УГС „Независност“ и протестна шетња са захтевом да се из процедуре повуку закони 
о стечају, приватизацији и раду и са своје функције оде министар Саша Радуловић. 

Влада Србије практично је обуставила рад на изменама Закона о раду до формирања нове 
радне групе за формулисање тих измена. 

Готово истовремено, Влада Хрватске је после једногодишњег неуспешног преговарања јуче 
донела одлуку да нови Закон о раду упути у парламентарну процедуру иако су и хрватски 
синдикати из протеста напустили радну групу за формулисање тих измена. Зато ће Влада 
Хрватске тражити консензус свих политичких странака за доношење тог закона. Хрватски 
премијер Зоран Милановић је наложио хрватском министру рада Миранду Мрсићу да преведе 
чувене немачке реформске прописе усвојене пре 10 година и да их достави опозицији. „Није 
срамота каснити за Немачком 10 година, али 20 година је глупост“, рекао је Милановић. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sindikati_na_nogama_i_u_srbiji_i_u_hrvatskoj.4.html?news_id=274959
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Данас се у Хрватској завршава синдикални референдум на коме синдикално чланство треба да 
одлучи да ли ће због предложених законских измена организовати генерални штрајк, први у 
историји Хрватске. Организација радног времена је један од кључних спорова између Владе и 
синдиката. Хрватским законом је предложена много блажа варијанта прерасподеле радног 
времена него у нацрту измена Закона о раду који је Влада Србије повукла. Код Хрвата радник 
може радити 56 односно 60 сати недељно, али се укупно радно време у року од четири месеца 
мора изравнати на нивоу од 40 сати недељно. Четири репрезентативне и једна 
нерепрезентативна синдикална централа у Хрватској јуче су још једном саопштиле да су 
„разлози неконкурентности хрватске привреде - неспособност менаџерског кадра 
(постављеног, по правилу, по „баби и стричевима‟, а не по способности) и неефикасност јавне 
управе, а не радници и њихова права“ и да ће доношење новог Закона о раду синдикати 
спречити „по цену грчког сценарија“. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/od_35_pozvanih_odazvalo_se_samo_osam_firmi.4.html?news_id=274984 

Крагујевачке власти покушавају да помогну прекобројним „Заставиним“ радницима 

Од 35 позваних одазвало се само осам фирми 
АУТОР: З. РАДОВАНОВИЋ 

Крагујевац - Састанку у згради градске управе, на којем се разговарало о могућностима 

поновног запошљавања бивших радника некадашње „Заставине“ фабрике аутомобила, од 35 

позваних, јуче је присуствовало тек осам крагујевачких фирми. 
У руководству Крагујевца ипак не одустају од трагања за решењем. Реч је о радницима који су 
почетком 2011. након уласка Фијата у „Заставу“, уз одговарајући социјални програм, прешли на 
евиденцију Националне службе за запошљавање, где су провели две године и потом завршили 
на улици. Њима није помогао ни протокол „Заставиних“ синдиката и надлежних у Влади 
Србије да ће они, или њихова деца имати предност приликом запошљавања код Фијатових 
коопераната. 

Градоначелник Крагујевца Верољуб Стевановић да су многе породице бивших радника 
„Заставе“ егзистенцијално угрожене. Град је, према његовим речима, учинио све што је могао 
да помогне тим људима, и сада је на потезу држава. Подсетимо да је Удружење бивших 
радника „Заставе“ ових дана покренуло иницијативу „40 плус“ којом Влади Србије предлажу да 
проблем прекобројних крагујевачких и српских трудбеника, који су без посла остали у процесу 
приватизације, решава стимулисањем послодаваца да их поново запошљавају. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/politicari_moraju_da_budu_hrabriji.4.html?news_id=274986 

Већина привредника и економиста незадовољна због одлагања реформи 

Политичари морају да буду храбрији 

АУТОР: И. НИКОЛЕТИЋ - А. МИЛОШЕВИЋ 

Београд - Одлагање усвајања новог Закона о раду и пратећих закона о приватизацији, стечају и 
планирању и изградњи наишло је на негативне оцене послодаваца и подељена мишљења 
економиста. Ипак, сви верују да је у питању само привремено одлагање због могућности 
превремених избора. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/od_35_pozvanih_odazvalo_se_samo_osam_firmi.4.html?news_id=274984
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/politicari_moraju_da_budu_hrabriji.4.html?news_id=274986
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Већина мера предложених у овим законима рефлексија су експозеа премијера Ивице Дачића, 
који је приликом реконструкције Владе грађанима у августу 2013. обећао универзалну 
социјалну заштиту, стимулативну фискалну политику и измене система пензионог осигурања. 

„Потребна је фискална политика која нагласак пребацује са намета на рад на намете на 
имовину, профит и, у мери колико је нужно, потрошњу. Треба завршити процес приватизације 
за 179 привредних друштава у реструктурирању. Треба стимулисати и активно привлачити 
директне стране инвестиције и професионални менаџмент. Треба променити Закон о 
планирању и изградњи, изменити Закон о стечају и Закон о приватизацији. Неопходно је 
започети јавну дебату и реформу система пензионог и инвалидског осигурања, уз поштовање 
континуитета остварених права“, навео је у свом експозеу Дачић. 

Иако од тада до данас није прошло много времена, евидентно је да је мало шта од обећаног 
завршено. Према речима Топлице Спасојевића, власника ИТМ групе, сет од четири повучена 
закона је потребан „како би се повећале инвестиције и олакшало пословање привреди у овим 
тешким временима, када наши конкуренти у региону имају боље услове за рад“. 

- Ово је ипак било очекивано, ако улазимо у изборни циклус. Једино је добро што ће одлагање 
кратко трајати, два или три месеца, ако брзо буде конституисана нова Влада, тако да нећемо 
изгубити много времена. Мислим да је у другој половини прошле године почела да се 
припрема реформска атмосфера у Србији и да људи сада другачије размишљају - каже 
Спасојевић. 

Бивши министар за приватизацију Александар Влаховић, сада власник фирме Еки 
инвестментс, упозорава да је за спровођење реформи неопходан друштвени консензус и да 
„бисмо превише поједноставили ствари ако бисмо два или три предлога закона проглашавали 
за целовиту системску регулацију“. 

- Овде се не ради само о четири закона, јер ако се они и усвоје, а не дође до реализације свих 
реформи, то значи да је изостао друштвени консензус - напомиње Влаховић. 

У сличном духу размишља и Никола Павичић из Синтелона, наводећи да је „усвајање овог сета 
закона само претпоставка за праве реформе које тек треба да уследе“. 

- Предлози Министарства су на месту и апсолутно је несхватљиво да противници желе да 
разапну министра који жели да оживи привреду. Водећи људи у држави нису одлучни, а ако не 
наступе храбрије изгубиће поверење и проћи као и њихови претходници - тврди Павичић. 

Професор Економског факултета Љубомир Маџар такође сматра да се овде ради само о 
привременом одлагању због избора. 

- Ово су добро осмишљене реформе. Закон о раду је формулисан тако да је добар за запослене, 
добар за незапослене, али и за цело друштво јер либерализује радне односе. Али отпори група 
којима промене не одговарају су велики. Не бих искључио могућност да ће после избора отпор 
бити мањи - каже Маџар. 

Његов колега Љубодраг Савић има другачији став. Он верује да пошто су предложени закони 
дати у форми нацрта, ни јавност, ни Скупштина, ни Влада не знају тачно како би ти закони 
изгледали. 
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- Стога је тешко спекулисати какав би ефекат они имали. Овај нацрт, овакав какав јесте, 
осликава став само министра привреде Саше Радуловића, који има неолиберални приступ, 
прилично превазиђен у време економске кризе - истиче Савић. 

Прво сива економија 

Владимир Миловановић, генерални директор Енергопројекта, сматра да је одлагање термина 
изгласавања закона последица укупне политичке ситуације. „Не може се занемарити велики 
број незапослених и људи са ниским просечним примањима. Ситуација не може оштро да се 
пресече. Контроверзе око предложених закона доводе обичног човека у недоумицу да ли ће 
реформе донети већу запосленост или незапосленост“, каже Миловановић, додајући да 
послодавци неће бити много растерећени флуктуирањем радне снаге. По њему, прва мера би 
требало да буде сузбијање сиве економије. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:474804-Strucnjaci-Zakon-o-radu-se-kosi-sa-

medjunarodnim-dokumentima 

Стручњаци: Закон о раду се коси са 

међународним документима 
Ј. Ж. Скендерија  

Позивање министра Саше Радуловића на законодавство ЕУ само делимично 
тачно. Стручна јавност оцењује да се закон коси са међународним документима 
ПОЗИВАЊЕ шефа ресора привреде Саше Радуловића на европско законодавство приликом 
одбране Нацрта закона о раду коси се са мишљењем синдиката и стручне јавности. Док 
министар тврди да је Нацрт "политичком вољом" повучен на дораду, радничка удружења 
оцењују да он неовлашћено, нелегитимно и без правих аргумената брани и намеће овај 
антиевропски, антираднички, антисиндикални и антимодернизацијски документ. 

Научни сарадник Института друштвених наука, др Нада Новаковић наглашава да би се овим 
предлогом кршиле најважније конвенције Међународне организације рада - о синдикалном 
деловању и правима, колективном преговарању, социјалном дијалогу, достојанственом раду и 
сл. Прекршена је и Декларација о људским правима, а супротан је директиви ЕУ, о једнаким 
правима запослених са пуним и непуним радним временом, на неодређено и одређено време. 
- Одступа се и од препорука ЕУ и праксе најразвијенијих њених чланица да је недељно радно 
време седам дана укупно 48 сати - објашњава Новаковићева. 
- Увелико се гази и конвенција МОР-а о достојанственом раду. Антицивилизацијски карактер 
огледа се и у брисању достигнућа о осмочасовном радном дану, праву на синдикално 
организовање и генерални штрајк. То су радници Краљевине СХС добили још 1919. године! 
Др Дарко Маринковић, професор социологије рада, објашњава да нису ни послодавци на 
Западу добре виле, већ су синдикати друштвено моћни и успостављају равнотежу рада и 
капитала. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:474804-Strucnjaci-Zakon-o-radu-se-kosi-sa-medjunarodnim-dokumentima
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:474804-Strucnjaci-Zakon-o-radu-se-kosi-sa-medjunarodnim-dokumentima
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Он тврди да не можемо имати хумано радно и социјално законодавство као у Немачкој, 
Италији, Холандији, ако нема правне државе. Није ствар само донети закон, каже 
Маринковић, већ га треба и поштовати. 
Јован Протић из Међународне организације рада објашњава да услови рада и стандард у 
Србији нису исти као на Западу, па је често немогуће упоређивати и примењивати поједине 
законске одредбе. 
ДАЧИЋ: НЕ КОЧИМО РЕФОРМЕВЛАДА Србије није кочница реформама, али морамо да се 

договоримо какве су те реформе, односно да знамо процедуру за њихово доношење и 

спровођење у пракси - изјавио је у четвртак премијер Ивица Дачић. - Закон о раду још није 

ушао у процедуру, текст ће анализирати радна група Владе, синдиката и послодаваца. 

- Флексибилно радно време, које заговара Нацрт, постоји у неким европским земљама због 
жена које желе упола краће да раде уз могућност мање зараде - каже Протић. - Овај принцип 
неприменљив је у Србији, јер су плате већ обезвређене. 
Иначе, у ЕУ, чак и у време кризе, број запослених на одређено време, са непуним временом или 
другим облицима "флексибилних радних односа" не прелази 17-19 одсто од укупно запослене 
радне снаге. Али у земљама у транзицији већина склопљених радних уговора је (80-90 одсто) 
на одређено време. 
ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА 
ПРЕДСТАВНИЦИ СССС и УГС "Независност" одржали су у четвртакједносатни штрајк 
упозорења у предузећима у Србији у којима имају чланство, како би изразили незадовољство 
предложеним изменама и допунама Закона о раду. Према речима Љубисава Орбовића из СССС 
учествовало је око 530.000 запослених. 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:474719-RFZO-Nema-prituzbi-trudnica-na-krsenje-

zakonskih-prava 

РФЗО: Нема притужби трудница на кршење 

законских права 
Тањуг  

Најосетљивије категорије становништва, као што су деца, труднице и породиље 
имају пун обим здравствене заштите, без обзира на то да ли им је исправа о 
здравственом осигурању оверена или не 
 

БЕОГРАД - Труднице, породиље и деца имају право на пун обим здравствене заштите, без 
обзира на то да ли су им уплаћени доприноси и званично није било ниједне притужбе везане за 
кршење тог њиховог законског права, изјавила је данас представница за односе са јавношћу у 
Републичком фонду за здравствено осигурање (РФЗО) Јелена Ристић. 
На питање Тањуга да ли је,за непуна два месеца примене Закона о заштити трудница, 
породиља и деце било случајева да труднице не могу да остваре право на здравствену заститу, 
она је одговорила да заштитници права осигураника нису добили ниједну такву притужбу. 
Најосетљивије категорије становништва, као што су деца, труднице и породиље имају пун обим 
здравствене заштите, без обзира на то да ли им је исправа о здравственом осигурању оверена 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:474719-RFZO-Nema-prituzbi-trudnica-na-krsenje-zakonskih-prava
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:474719-RFZO-Nema-prituzbi-trudnica-na-krsenje-zakonskih-prava
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или не, рекла је Ристићева и додала да ће РФЗО реаговати у свим случајевима кад добије 
информацију да је некоме ускраћено то законско право. 
Она је навела да је Закон о заштити трудница, породиља и деце ступио на снагу 27. новембра 
2013, након чега је РФЗО инструкције о његовој примени проследио свим здравственим 
установама, "а окачио их је и на свој сајт, тако да су доступне и здравственим установама и свим 
грађанима Србије". 
Истичући да су заштитници права осигураника "на располагању свим осигураницима РФЗО, не 
само трудницама, породиљама и родитељима деце до 18 година", она је позвала грађане да им 
се обрате ако имају "било какав проблем у остваривању права из здравственог осигурања". 
Пријаве и жалбе осигураници могу да шаљу на е-маил: пријаве.осигураника@рфзо.рс, путем 
смс порука на телефоне 064-8522-2653 или 064-852-2654 или факсом на број 011-2053-885. 
РФЗО издаје три врсте здравствених исправа, а то су здравствене књижице, картице 
здравственог осигурања и потврде за коришћење здравствене заштите у хитним случајевима, 
објаснила је Ристићева и додала да, када су у питању труднице, породиље и деца таква исправа 
не мора да буде оверена, јер им то гарантује нови закон. 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:474761-Petoletka-Socijalni-program-prihvatilo-jos-

640-zaposlenih 

"Петолетка": Социјални програм прихватило 

још 640 запослених 
С. БАБОВИЋ  

У најзначајнијем трстеничком предузећу некада је радило чак 17.000 људи. Нови 
социјални програм прихватило још 640 запослених у холдингу 
 

ИЗ Холдинга "Прва петолетка" отишло је 640 радника, што је око 17 одсто запослених, 
потврђено је "Новостима" у руководству овог предузећа у реструктурирању. Социјални програм 
су крајем прошле године прихватили практично сви профили радника, од неквалификованих 
до висококвалификованих кадрова. 
- С обзиром на то да су тешки услови пословања након укидања субвенција, смањени број 
радника олакшаће измирење зарада код оних који су остали, с тим што ће се њихове обавезе 
прераспоредити - истиче, за "Новости", Љубисав Панић, генерални директор "Прве петолетке". 
- Процена руководства је да одлазак радника неће угрозити даљи процес производње. Много 
већи проблем, по Панићевом мишљењу, осетиће се применом новог закона о приватизацији и 
то због, како наводи, несигурности купаца и добављача при пословању са Индустријом 
хидраулике и пнеуметике. 
- Проблем је у недостатку обртних средстава за реализацију уговорених послова - износе у ППТ 
"Прва петолетка". Трстенички гигант који је својевремено упошљавао 17.000 радника, након 
последњег узимања отпремнина, остао је са 3.216 запослених. Највећи број радника, њих 529, 
припадао је категорији којој је остало још пет година до пензије. 
- То је велики удар са социјалног аспекта на општину - предочава за "Новости" Мирослав 
Алексић, председник општине. - На евиденцији је већ 5.382 Трстеничана без посла. С једне 
стране имамо већи притисак незапослених, а с друге, пад привредне активности. Општина је 
немоћна да без подршке републике реши ове проблеме. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:474761-Petoletka-Socijalni-program-prihvatilo-jos-640-zaposlenih
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:474761-Petoletka-Socijalni-program-prihvatilo-jos-640-zaposlenih
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БЕЛОРУСИ 
ОПШТИНСКО руководство понавља да је белоруски концерн "Амкодор" био заинтересован да 
купи три "Петолетике" фабрике. Мирослав Алексић каже да је само у првој фази требало да се 
инвестира 15 милиона евра, али да је министар привреде прекинуо тај процес. 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:474764-Krstic-Budzet-Srbije-moze-i-bez-Svetske-

banke 

Крстић: Буџет Србије може и без Светске банке 
С. М.   

Буџет Србије неће бити угрожен чак и да Светска банка не одобри најављени 
кредит од 250 милиона долара 
 

Буџет Србије неће бити угрожен чак и да Светска банка не одобри најављени кредит од 250 
милиона долара - тврде у Министарству финансија. Било би добро, како наводе у 
Министарству, да добијемо овај кредит, али и уколико се то не деси буџет није угрожен, јер 
ликвидност државне касе не зависи од тог кредита. Засада је само померен датум одлучивања о 
кредиту Светске банке јер Скупштина Србије није заседала и усвојила нове законе о 
приватизацији и стечају, што је био услов да та финансијска институција одобри позајмицу 
Србији од 250 милиона долара. 
О кредиту Србији, како је речено у канцеларији Светске банке у Београду, неће се одлучивати 
27. фебруара, као што је било планирано. 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/hronika/ovakav_zakon_ostavio_bi_5000_sumadinaca_bez_posla.73.html?news_id

=274978 

Социјално-економски савет Крагујевца затражио повлачење предлога закона о стечају и 

приватизацији из скупштинске процедуре 

Овакав закон оставио би 5.000 Шумадинаца 
без посла 
АУТОР: З. РАДОВАНОВИЋ 

Крагујевац - Социјално-економски савет града Крагујевца затражио је јуче, на иницијативу 

Самосталног синдиката металаца Србије, да се из скупштинске процедуре повуку предлози 

закона о стечају и приватизацији.  

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:474764-Krstic-Budzet-Srbije-moze-i-bez-Svetske-banke
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:474764-Krstic-Budzet-Srbije-moze-i-bez-Svetske-banke
http://www.danas.rs/danasrs/srbija/hronika/ovakav_zakon_ostavio_bi_5000_sumadinaca_bez_posla.73.html?news_id=274978
http://www.danas.rs/danasrs/srbija/hronika/ovakav_zakon_ostavio_bi_5000_sumadinaca_bez_posla.73.html?news_id=274978
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На јучерашњој седници Савета у проширеном сазиву, којој су, поред представника 
синдикалних организација и градске управе, присуствовали и директори локалних предузећа у 
реструктурирању, те поједини овдашњи народни посланици, истакнуто је да су предлози 
закона о стечају и приватизацији у скупштинску процедуре рестриктивни, те да су у 
скупштинску процедуру упућени без претходне јавне расправе и договора са репрезентативним 
синдикатима. Оцењено је да би евентуално усвајање и примена предложених закона без посла 
само у Крагујевцу оставила око 5.000 радника. 

Самостални синдикат металаца Крагујевца најавио је да ће сутра (петак) на синдикални 
протест у Београду, на којем ће се тражити повлачење из скупштинске процедуре закона о 
стечају и приватизацији, организовано кренути више од 1.000 радника. 

http://www.pravda.rs/2014/01/23/orbovic-cak-je-i-dinkic-bio-bolji-ministar-od-radulovica/ 

Орбовић: Чак је и Динкић био бољи 

министар од Радуловића 
БЕОГРАД – Закон о раду треба да се пише испочетка, али уз адекватну 

комуникацију између владе, радника и послодаваца, која је изостала, изјавио је 

вечерас председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић. 

 

Према његовим речима, синдикати очекују нову седницу Социјално-економског савета и 

формирање радне групе која би у кратком року припремила нови законски предлог. 

„Нећемо да будемо кочничари, није нам то циљ, већ да дођемо до решења којима ће све три 

стране бити подједнако задовољне, или незадовољне“, рекао је Орбовић, учествујући у 

програму РТВ Војводине. 

Он је поручио је и да ће синдикати инсистирати на смени министра привреде Саше 

Радуловића, који његову оставку траже, не само због закона о раду, већ и „и због 

других предложених закона и односу према привреди“. 

„Верујте да је Млађан Динкић испао много добар министар у поређењу са овим. Радуловић је 

потпуно зауставио привреду“, рекао је Орбовић. 

На питање постоји ли одговорност Министарства за рад које је писало измене закона 

о раду,Орбовић је казао да она постоји, али није објаснио због чега синдикати изостављају то 

министарство у критикама и позивима на одговорност. 

Орбовић је рекао и да није спорно да се и синдикати залажу за реформе јавних предузећа, али 

да сматрају даније потребно да због тога неки остану без посла јер, како је навео, да 

постоји вишак запослених онда не би било сталних запошљавања у тим предузећима. 

http://www.pravda.rs/2014/01/23/orbovic-cak-je-i-dinkic-bio-bolji-ministar-od-radulovica/


10 

 

„Ми желимо да разговарамо и да тражимо компромисно решење између радника, владе и 

послодаваца“, рекао је он, додавши да је за наставак преговора платформа синдиката постојећи 

Закон о раду. 

Орбовић је подсетио да је данас одржан синдикални протест као упозорење да се убудуће 

закони не припремају и не доносе без учешћа заинтересованих представника, а у овом случају 

репрезентативних синдиката. 

Он је најавио и да ће из истог разлога и сутра у Београду бити одржан улични протест на 

којем очекује неколико хиљада учесника. 

„То ће бити прилика да се поново изрази наше незадовољство и захтев за смену министра 

Саше Радуловића, јер није ништа урадио за привреду Србије, него ју је потпуно блокирао“, 

истакао је Орбовић. 

Коментаришући данашњу одлуку Светске банке да због стопирања реформи одложи доделу 

кредита Србији за транзициони фонд који би користили управо радници, он је оценио да 

„добијање кредита није неки велики потез, јер кредит мора да се врати уз одређене 

камате, што није добро за ову земљу“. 

„То је уцена… Ми не говоримо да те законе не треба мењати, већ да се не могу мењати само на 

уштрб запослених. А ови закони не дају боља решења, већ смањују у потпуности права 

запослених“, сматра Орбовић. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/436925/Lasta-preti-strajkom-Od-sutra-ne-prevozi-putnike-u-gradu 

"Ласта" прети штрајком: Од сутра не превози 
путнике у граду? 

М.Т.  

Репрезентативни синдикати Саобраћајног предузећа “Ласта” - АСНС и Самостални синдикат, 

најавили су да ће сутра обуставити градски превоз пошто им Град дугује 400 милиона динара. 

Како сазнајемо, представници Привременог органа данас на састанку нису могли да обећају 

новац челницима "Ласте" па постоји велика вероватноћа да возила овог предузећа сутра неће 

превозити путнике на градским линијама. Приградски превоз "Ласте" сутра ће уобичајено 

функционисати, најављују ови синдикати. 

http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/436925/Lasta-preti-strajkom-Od-sutra-ne-prevozi-putnike-u-gradu
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Како сазнајемо, радницима “Ласте” плате касне недељу дана па су одлучили да сутра уколико 

не добију свој новац не изађу са возилима на улице пошто на састанку са представницима 

Града није постигнут договор о исплати дуговања. 

  

- Пошто још постоји могућност да добијемо плате одлуку о штрајку донећемо сутра у 10 сати - 

каже Небојша Мировић, председник Самосталног синдиката у "Ласти". 

  

Иначе, Град дугује и 700 милина динара приватним превозницима који истичу да у понедељак 

буквално неће имати за гориво. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/437073/Oni-su-pretili-radnicima-koji-strajkuju 

СВАКИ ЧЕТВРТИ ЗАПОСЛЕНИ У СРБИЈИ НА САТ ВРЕМЕНА ЈУЧЕ ПРЕСТАО ДА 

РАДИ 

Они су претили радницима који штрајкују 

Сузана Лакић  

Руководства “Поште” и “Железница” претила су запосленима отказом уколико штрајкују 

против измена закона о раду, а не поштују минимум процеса рада. 

Јуче је на један сат са радом стало 90 одсто фирми у Србији. Незадовољни предлогом измена 

закона о раду, посао је обуставило 530.000 људи. Штрајковао је државни сектор, 90 одсто 

здравствених установа, 674 школе, те запослени у приватним фирмама. Руководства су 

пружала и отпор, а отказима су претили директори “Железница Србије” и “Поште Србије”. 

 

- Најавили смо штрајк, а онда је од Симоновића дошао и невиђен притисак. Тражио је 

ишчлањење из Синдиката железничара. Под претњом отказа, то је захтевао од радника на 

руководећим местима, али и од сменовођа, пословођа, шефова железничких станица... Донео је 

и решење о обезбеђењу минимума процеса рада, што је у директној супротности са Законом о 

штрајку - тврди Мирко Лазић, председник Синдиката железничара. 

 

 

 

 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/437073/Oni-su-pretili-radnicima-koji-strajkuju
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Александар Титовић, потпредседник УГС “Независност” за 

саобраћај, каже да је исти модел применило и руководство “Поште 

Србије”. 

 

- Послодавац је тражио да морамо поштовати минимум процеса 

рада, а то није по закону уколико штрајк траје један сат. Кркобабић, 

односно његови директори попут директорке Дирекције за правне 

послове и директора радних јединица, радницима су у дописима 

претили отказом. Рекли су и да их нико не може да заштити ако 

буду штрајковали - каже Титовић. 

 

Први човек “Железница” тврди да се није опирао штрајку и да није 

претио отказима. - Синдикатима смо послали допис у којем кажемо 

да штрајк није у складу са законом јер га нису најавили на време. Да 

су имали снагу, штрајка би било, али очигледно нису могли да 

покрену чланство - рекао је Симоновић за “Блиц”. 

 

И у “Пошти Србије” демантују. Одговорно тврде да не стоје иза 

таквих евентуалних поступака појединаца. - Ако се утврди да је 

дошло до одступања од ставова пословодства предузећа, биће 

примењене одговарајуће мере - наводе у овој фирми.  

Председник СССС Љубиша Орбовић каже да је протест имао велики 

одјек. - Захвалио бих се министру привреде ујединитељу - рекао је 

Орбовић, алудирајући на пола милиона радника који су стали против закона који заговара 

Радуловић. 

  

Самоуправљачи 

 

Председник Уније послодаваца Небојша Атанасковић 

тврди да је предлог измена Закона о раду био испит за веће 

реформе.  

Он додаје и да је постојећи закон само умивен документ 

који је коришћен у време самоуправљања. На то указују, 

сматра Атанасковић, следећа права радника: отпремнина 

се у случају отказа исплаћује за све године стажа, слободни 

дани за добровољно давање крви, минули рад се исплаћује 

Железнице 

Од директора 

Драгољуба Симоновића 

дошао је, тврде 

синдикалци, невиђен 

притисак. Тражио је, 

под претњом отказа, да 

запослени више не буду 

синдикално 

организовани. 

 

Пошта 

Део тима Милана 

Кркобабића, тачније 

директори неких 

сектора, слали су, тврде 

синдикалци, дописе 

запосленима у којима 

наводе да их нико неће 

моћи да заштити 

уколико буду 

штрајковали. 
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за све године стажа... 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/436908/Protiv-Zakona-o-radu-strajkovalo-550000-radnika 

Против Закона о раду штрајковало 550.000 
радника 

С. Лакић  

У штрајку упозорења, незадовољни предложеним изменама и допунама Закона о раду, 

учествовало је 550.000 људи, изјавио је председник Самосталног синдиката Србије Љубисав 

Орбовић. 

Од 11 до 12 часова са радом је стало 90 одсто фирми у Србији које запошљавају укупно 950.000 

људи. Штрајковала су јавна предузећа, 90 одсто здравствених установа, 674 школе, приватне 

компаније попут Јелена До. 

  

- Акција је вођена у целој Србији, а одјек је забележен и у региону. Добили смо подршку 

синдиката из Хрватске, БиХ, Македоније, Словеније. Њихови синдикати пошли су од тога да би 

пролазак Закона о раду у Србији могао да значи и постављање модела за њихове владе- рекао 

је Орбовић на конференцији за новинаре. 

  

Представници синдиката су истакли да организовање штрајка нису заобишли притисци.  

- Руководство Пошта Србије и Железница претили су радницима отказом уколико. У дописима 

су навели да штрајкачи морају испоштовати минумум процес рад - рекао је Александар 

Титовић, потпредседник Синдиката “Независност” и запитао се колико износи минумум рада 

кад се штрајкује сат времена. 

  

Синдикати су затражили смену министра привреде Саше Радуловића и поручили да није 

срамота изабрати погрешног, али да јесте оставити га да ради. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/436872/U-strajku-upozorenja-ucestovalo-40-preduzeca 

У штрајку упозорења учестовало 40 
предузећа 

Тањуг  

У једночасовном штрајку упозорења, незадовољни предложеним изменама и допунама закона 

о раду, стечају и приватизацији, данас је у Поморавском округу учестовало 5.000 запослених, 

колико их је било у првој смени, изјавио је Тањугу председник Већа синдиката за град Јагодину 

и општине Поморавског округа Мирослав Гајић. 

Упркос штрајку, процес производње није трпео, оценио је Гајић. У штрајку је учестовало више 

од 40 предузећа и установа, а учешће су узели и синдикати здравства, полиције, изјавио је 

Тањугу секретар у Већу синдиката Слободан Јовановић. 

  

Запосленима у производњи, како у државним тако и у приватним фирмама, придружили су се 

запослени у домовима здравља и општим болницама у Јагодини, Ћуприји и Параћину, као и 

запослени у параћинској гимназији. 

  

У 51. основној и средњој школи у Поморављу, Ресави и Левчу није било штрајака, 

изјавио је Тањугу начелник Школске управе у Јагодини Живота Старчевић. 

  

Председник синдиката Опште болнице у Јагодини Алан Амзовић, изјавио је Тањугу да је 

штрајк упозорења запослених у болници и Дому здравља организован у складу са Законом, 

Уредбом о минимуму процеса рада и колективним уговором. 

  

Штрајком није био угрожен ниједан пацијент, корисник наших услуга, напоменуо је Амзовић и 

додао да су се штрајку придружили и запослени који нису синдикално опредељени. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/436735/Radulovic-optuzuje-Vucic-i-Dacic-su-mi-okrenuli-ledja 

Радуловић оптужује: Вучић и Дачић су ми 
окренули леђа 

Сузана Лакић  

Ако се не усвоје системски закони, то ће бити сигуран знак да се иде на изборе, сматра 

министар Радуловић. 

Тим поводом је по први пут најавио и могућност напуштања министарске фотеље. Кап која је 

прелила чашу била је одлука да се стопирају сви законски предлози које је Радуловић 

пропагирао дуже од два месеца и означавао као кључне за привреду. Законима о раду, стечају и 

приватизацији на пут су стали синдикати, Дачић и Вучић, а то је Радуловић схватио као 

директан отпор његовом раду на реформама. 

 

На питање да ли оваква одлука и састанак Дачића и Вучића са синдикатима значи да нема 

подршку кључних људи у држави, Радуловић каже да би то могло тако да се интерпретира, али 

да треба сачекати да Влада званично донесе одлуку да ли повлачи законе. 

 

- У случају повлачења, Дачић и Вучић не окрећу леђа само мени, већ реформама, јер су тема 

реформе. А, ако се не спроведу реформе, нема сврхе да остајем у Влади - рекао је Радуловић. 

  

Послодавци: 

Тражићемо више 

Председник Уније 

послодаваца Небојша 

Атанацковић изјавио је 

да ће то удружење 

тражити да се уради 

нови закон о раду, а не 

да се мења постојећи. 

Атанасковић оцењује 

да у постојећем закону 

„има доста решења из 

времена 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/436735/Radulovic-optuzuje-Vucic-i-Dacic-su-mi-okrenuli-ledja
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Према сазнањима “Блица”, Радуловић се озбиљно припрема за 

политичко ангажовање. На питање да ли је то истина и хоће ли 

основати своју странку, Радуловић каже: 

 

- То није тема у овом тренутку. Сада су важне реформе. Ако оне не 

прођу, питање мог политичког ангажовања је небитно - рекао је Радуловић. 

 

Радуловић је изјавио и да би повлачење три реформска закона значило да се одустаје од 

реформи и да владајуће странке иду на ванредне изборе. 

 

На изненађење многих, будући да је у Немањиној 11 јавна тајна да су нова решења за питања 

стечаја и приватизације која је понудио Радуловић неприхватљива за већи део Владе, нацрти 

тих аката усвојени су пред новогодишње празнике и упућени у парламент. Извор “Блица” 

тврди да је Влада са законима очигледно пожурила, али се у томе још брже зауставила, јер је 

схватила да могу бити донети најраније у марту. 

 

- Влада зна да нам Светска банка неће одобрити кредит без ова два закона. Ова банка 

истовремено чека оцену ММФ за реформе у Србији, а делегација овог фонда долази 26. 

фебруара - каже наш саговорник. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/437098/Danas-protest-sindikata-metalske-industrije 

Данас протест синдиката металске 
индустрије 

Тањуг  

Самостални синдикат металаца Србије и Грански синдикат индустрије, енергије и рударства 

УГС Независност организују данас протест радника предузећа у реструктурирању, која у 

највећем броју припадају металској индустрији. 

На протесту ће бити захтевано повлачење из скупштинске процедуре предлога закона о 

приватизацији и стечају, повлачење из процедуре нацрта закона о раду, као и смена министра 

привреде Саше Радуловића. Окупљање радника биће у подне на Тргу Николе Пашића, одакле 

је затим предвиђена протестна шетња до зграде Народне скупштине, Министарства привреде и 

Владе Србије. 

  

самоуправљања“ и да је 

зато потребно да радна 

група крене у израду 

потпуно новог закона. 
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У протесту ће учествовати и председници свих самосталних и независних синдиката две 

репрезентативне централе, као и председници СССС и УГС Независност, Љубисав Орбовић и 

Бранислав Чанак. СССС и УГС Независност одржали су у четвртак једносатни штрајк 

упозорења у предузећима у Србији, како би изразили незадовољство предложеним изменама и 

допунама Закона о раду и поновили захтев за смену министра привреде, а од Владе Србије 

траже да одреди компетентне људе који ће учествовати у раду на изменама и допунама закона, 

као и враћање социјалном дијалогу. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/437017/Orbovic-Zakon-o-radu-pisati-ispocetka 

Орбовић: Закон о раду писати испочетка 

Тањуг  

Закон о раду треба да се пише испочетка, али уз адекватну комуникацију између владе, 

радника и послодаваца, која је изостала, изјавио је вечерас председник Савеза самосталних 

синдиката Србије Љубисав Орбовић. 

Према његовим речима, синдикати очекују нову седницу Социјално- економског савета и 

формирање радне групе која би у кратком року припремила нови законски предлог. 

 

"Нећемо да будемо кочничари, није нам то циљ, већ да дођемо до решења којима ће све три 

стране бити подједнако задовољне, или незадовољне", рекао је Орбовић, учествујући у 

програму РТВ Војводине. 

 

Он је поручио је и да ће синдикати инсистирати на смени министра привреде Саше 

Радуловића, који његову оставку траже, не само због закона о раду, већ и "и због других 

предложених закона и односу према привреди". 

 

"Верујте да је Млађан Динкић испао много добар миниситар у поређењу са овим. Радуловић је 

потпуно зауставио привреду", рекао је Орбовић. 

 

На питање постоји ли одговорност Министарства за рад које је писало измене закона о раду, 

Орбовић је казао да она постоји, али није објаснио због чега синдикати изостављају то 

министартство у критикама и позивима на одговорност. 

 

Орбовић је рекао и да није спорно да се и синдикати залажу за реформе јавних предузећа, али 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/437017/Orbovic-Zakon-o-radu-pisati-ispocetka
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да сматрају да није потребно да због тога неки остану без посла јер, како је навео, да постоји 

вишак запослених онда не би било сталних запошљавања у тим предузећима. 

 

"Ми желимо да разговарамо и да тражимо компромисно решење између радника, владе и 

послодаваца", рекао је он, додавши да је за наставак преговора платформа синдиката постојећи 

Закон о раду. 

 

Орбовић је подсетио да је данас одржан синдикални протест као упозорење да се убудуће 

закони не припремају и не доносе без учешћа заинтересованих представника, а у овом случају 

репрезентативних синдиката. 

 

Он је најавио и да ће из истог разлога и сутра у Београду бити одржан улични протест на којем 

очекује неколико хиљада учесника. 

 

"То ће бити прилика да се поново изрази наше незадовољство и захтев за смену министра Саше 

Радуловића, јер није ништа урадио за привреду Србије, него ју је потпуно блокирао", истакао је 

Орбовић. 

 

Коментаришући данашњу одлуку Светске банке да због стопирања реформи одложи доделу 

кредита Србији за транзициони фонд који би користили управо радници, он је оценио да 

"добијање кредита није неки велики потез, јер кредит мора да се врати уз одређене камате, што 

није добро за ову земљу". 

 

"То је уцена... Ми не говоримо да те законе не треба мењати, већ да се не могу мењати само на 

уштрб запослених. А ови закони не дају боља решења, већ смањују у потпуности права 

запослених", сматра Орбовић. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/436991/Strajk-lekara-i-farmaceuta-zbog-najave-o-smanjenju-plata 

Штрајк лекара и фармацеута због најаве о 
смањењу плата 

ФоНет  

Синдикат лекара и фармацеута Србије спровео је једночасовни штрајк упозорења од 11 до 12 

часова у свим здравственим установама у Србији у којим има своје основне организације, 

сопштено је данас из тог синдиката. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/436991/Strajk-lekara-i-farmaceuta-zbog-najave-o-smanjenju-plata
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Штрајк је спроведен обуставом рада и окупљањем у централним просторима установа, где су 

објашњени разлози протеста против нацрта новог Закона о раду, као и даље намере Синдиката 

лекара поводом најављеног смањења плата лекарима специјалистима, наводи се у саопштењу. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Radnici-Zelvoza-strajkuju-gladju.sr.html 

Радници „Желвоза” штрајкују глађу 
Захтевају исплату отпремнина, исплату 15 заосталих зарада, оверу здравствених књижица и 

повезивање радног стажа од 2011. 

 
Очекују од Вучића да им кажу на чему су (Фото О. Милошевић) 

Смедерево – Четворо радника „Желвоза”, међу којима и једна жена, ступили су јуче од подне 
у штрајк глађу, јер ни након осам дана протеста у градској скупштини нико од надлежних не 
жели да разговара са њима. 
– Док не добијемо одговоре на наше захтеве штрајковаћемо глађу. Очекујемо да нам се обрати 
први потпредседник владе Александар Вучић, каже Славиша Марјановић, 54-годишњи радник 
са 35 година стажа у „Желвозу”. 

Његова 45-годишња колегиница Сузана Петровић, једина је жена која се за сада одлучила на 
најрадикалнији вид протеста, са 17 година рада у „Желвозу”, одлучила је да напусти фирму уз 
отпремнину, али око социјалног програма је „зашкрипело”, а исплата отпремнина је један од 
штрајкачких захтева. 

– Пробали смо лепо ових осам дана да укажемо на наше проблеме, али нико нас не види, нити 
чује. Видели смо да тако не иде, па смо одлучили да штрајкујемо глађу. Надамо се да ће неко из 
владе да дође и да нам објасни ко је крив за ову ситуацију и како да решимо проблеме, каже ова 
радница која хекла док штрајкује глађу у градској управи. Каже, тако јој брже прође време, не 
мисли на глад и осећа се кориснијом. 

Осим њих двоје, за штрајк глађу одлучили су се и Борислав Цветковић и Ненад Грујић. 

У међувремену, градоначелница Смедерева примила је представнике пет репрезентативних 
синдиката. Њену понуду, након вишечасовног састанка, да напусте зграду градске куће, а да им 
заузврат организује састанак у Министарству привреде, синдикати су одбили након 
консултација са радницима. 

– Ми смо то изнели радницима и одлучили смо да останемо до даљег овде, каже Драган 
Милијашевић, председник АСНС у „Желвозу”. 

– Неозбиљно би било да прихватимо тај предлог кад нам се већ осам дана нико није обратио. 
Да улазимо и излазимо из општине, да мењамо одлуке, то није наш циљ. Ми тражимо разговор 
и договор са неким ко може и хоће да решимо ову ситуацију, каже за „ Политику” Миливоје 
Нојић, лидер фабричког синдиката „Слога”. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Radnici-Zelvoza-strajkuju-gladju.sr.html
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Радници „Желвоза” у прошлу среду пробили су кордон полиције и насилно окупирали салу 
градског парламента где осам дана седе даноноћно. Чекају да им се обрати неко од надлежних 
из Владе Србије.Они захтевају исплату отпремнина по социјалном програму, исплату 15 
заосталих зарада, оверу здравствених књижица и повезивање радног стажа од 2011. године. 

О. Милошевић 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/radnici-udruzeni-protiv-zakona-o-radu 

Радници удружени против закона о раду 
 

Једносатни штрајк упозорења који су организовали Савез самосталних синдиката 
Србије и УГС „Независност” показао је, по оцени организатора, да запослени у 
Србији не желе реформе на начин на који су предлажене. 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић рекао је на конференцији 
за новинаре у синдикалном седишту у Београду да је штрајковало око 90 одсто српских 
предузећа у којима ради више од 900.000 људи, а у штрајку је учествовало око 530.000 
запослених, како из јавних фирми, тако и из неких приватних. 

Синдикати су поновили да захтевају смену министра Радуловића, а од Владе Србије – да 
одреди компетентне људе који ће учествовати у раду на изменама и допунама закона, као и 
враћање социјалном дијалогу. 

– Уколико не буде дијалога, организоваћемо енергичније протесте – поручио је Орбовић, 
додајући да синдикати нису против реформи, већ да се противе реформама које предлаже 
Министарство привреде, а које ће, како наводи – уништити привреду. 

У Војводини је штрајк упозорења у поптуности успео јер је, по речима председника Савеза 
самосталних синдиката Војводине Горана Милића, у њему учествовало готово 800 предузећа и 
више од 73.000 људи.  

– Одзив чланова синдиката био је изузетан у целој Војводини јер су од 11 до 12 часова у њему 
учествовали синдикати полиције, здравства, просвете, локалне самоуправе, јавних предузећа, 
комуналних предузећа..., а у штрајку упозорења учествовали су и запослени у приватном 
сектору, што је изузетно значајно – казао је Милић. – Никаквих проблема није било, а било је и 
предузећа, као што је градски предвозник у Новом Саду ЈГСП, где је штрајк одржан уз 
поштовање минимума процеса рада. 

Он је указао на то да ће се данас у подне испред Владе Србије окупити представници 153 
предузећа у реструктурирању, у којима је запослено више од 50.000 људи, који ће тражити 
смену министра привреде Саше Радуловића. 

Д. Мл. 
  

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/radnici-udruzeni-protiv-zakona-o-radu
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Пацијенти нису трпели 
Штрајк упозорења због предлога измена и допуна Закона о раду организовао је и Синдикат 
запослених у здравству и социјалној заштити Војводине. Централни скуп је био на платоу 
испред Поликлинике Клиничког центра Војводине у Новом Саду. Како је речено, Предлог 
закона је неодговоран и неутемељен и у тренутку када са за здравство издваја 250 евра по 
становнику, неодговорно је очекивати да ће се предложеним променама у начину 
финансирања донети толико потребне промене у квалитету здравствене заштите. 

За време једночасовног штрајка рад у здравственим установама се одржавао по предвиђеном 
минимуму рада, па пацијени нису значајније осетили прекид у раду. 

Ј. Б. 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/zene-zaradjuju-manje-od-muskaraca 

Жене зарађују мање од мушкараца 
 

Зараде жена које раде у предузећима, по најновијим подацима Републичког 
завода за статистику, знатно заостају за онима које примају њихове мушке колеге, 
мада имају исту стручну спрему. 

У пресеку, који је направљен за септембар 2013. године, види се да је та разлика најизраженија 
код оних који имају високо образовање, где жене примају у просеку 25.000 динара мању плату. 
Тако жена са завршеним факултетом има просечну плату 88.477 динара, а мушкарац 113.863. 

Слична је ситуација и код високо квалификованих радника, где разлика у платама износи 
23.000 динара, у корист мушког пола. Тако ВКВ радница у просеку има плату 52.539 динара, а 
ВКВ радник 75.100 динара. Мушкарац с вишом стручном спремом остварује просечну зараду од 
73.600 динара, а жена 61.497, мушкарац са завршеном средњом школом у просеку има 60.350, 
а жена 50.666. Код  ниже стручне спреме, разлика у плати је такође око 10.000 динара – за 
мушкарце 44.478, а за жене 34.021. Квалификовани радник зарађује у просеку 50.967 динара, а 
жена 38.238; полуквалифокавани мушкарац има 43.773, а жена 34.406 динара. У категорији 
неквалификованих радника, разлика у плати је најмања и износи око 7.500 динара, односно 
просек за мушкарце је 40.745, а за жене 33.217 динара. 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/protest-sindikata-metalske-industrije_455775.html 

Протест синдиката металске индустрије 

БЕОГРАД  

Самостални синдикат металаца Србије и Грански синдикат индустрије, енергије и 

рударства УГС Независност организују протест радника предузећа у 

реструктурирању, која у највећем броју припадају металској индустрији. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/zene-zaradjuju-manje-od-muskaraca
http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/protest-sindikata-metalske-industrije_455775.html
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На протесту ће бити захтевано повлачење из скупштинске процедуре предлога закона о 

приватизацији и стечају, повлачење из процедуре нацрта закона о раду, као и смена министра 

привреде Саше Радуловића. 

Окупљање радника биће у подне на Тргу Николе Пашића, одакле је затим предвиђена 

протестна шетња до зграде Народне скупштине, Министарства привреде и Владе Србије. 

У протесту ће учествовати и председници свих самосталних и независних синдиката две 

репрезентативне централе, као и председници СССС и УГС Независност, Љубисав Орбовић и 

Бранислав Чанак. 

Грански синдикат индустрије, енергије и рударства Независност наводи да би евентуално 

усвајање припремљених предлога закона о приватизацији и стечају аутоматски довело до 

отказа око 50.000 запослених у предузећима у реструктурирању. 

Председник Самосталног синдиката металаца Зоран Вујовић позвао је прошле недеље 

представнике предузећа у реструктурирању да се у што већем броју одазову протесту. 

Он је тада оценио да су предложени Закон о стечају, Закон о приватизацији, као и Нацрт 

Закона о раду "погубни за раднике" будући да ће запослени у предузећима у реструктурирању 

након усвајања плана реорганизације остати без посла, те да би зато требало извршити 

притисак за њихово повлачење. 

Чланови СССС и УГС Независност одржали су јуче једносатни штрајк упозорења у предузећима 

у Србији, како би изразили незадовољство предложеним изменама и допунама Закона о раду. 

Орбовић је рекао је да је у том штрајку учествовало око 90 одсто предузећа, односно око 

530.000 запослених како у јавним тако и у неким приватним фирмама. 

На протест кренуло око 1.300 радника из три града 

Око 1.300 радника из Крагујевца, Тополе и Кнића кренуло је за Београд где ће данас бити 

одржан протест запослених у предузећима у реструктурирању. 

Радници из ова три града кренули су пут Београда нешто после осам сати из Крагујевца, у 

колони од 17 спратних аутобуса и 50 аутомобила, а како је најављено, на протесту ће бити 

затражено повлачење из скупштинске процедура предлога закона о приватизацији и стечају, 

предлог нацрта закона о раду и смена министра Саше Радуловића. 

"Поред радника металске индустрије запослених у предузећима у реструктурирању у 

Крагујевцу, Тополи и Книћу, на протест су кренули и радници крагујевачке Енергетике као и 

чланови синдиката Скупштине града Крагујевца и дечјих установа", изјавио је Тањугу 

председник Самосталног синдиката металаца Крагујевца Горан Милић. 
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http://www.pravda.rs/2014/01/23/orbovic-zakon-o-radu-pisati-ispocetka/ 

Орбовић: Закон о раду писати испочетка 
НОВИ САД – Закон о раду треба да се пише испочетка, али уз адекватну 

комуникацију између владе, радника и послодаваца, која је изостала, изјавио је 

вечерас председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић. 

Према његовим речима, синдикати очекују нову седницу Социјално- економског савета и 

формирање радне групе која би у кратком року припремила нови законски предлог. 

„Нећемо да будемо кочничари, није нам то циљ, већ да дођемо до решења којима ће све три 

стране бити пођеднако задовољне, или незадовољне“, рекао је Орбовић, учествујући у програму 

РТВ Војводине. 

Он је поручио је и да ће синдикати инсистирати на смени министра привреде Саше 

Радуловића, који његову оставку траже, не само због закона о раду, већ и „и због других 

предложених закона и односу према привреди“. 

„Верујте да је Млађан Динкић испао много добар миниситар у поређењу са овим. Радуловић је 

потпуно зауставио привреду“, рекао је Орбовић. 

На питање постоји ли одговорност Министарства за рад које је писало измене закона о раду, 

Орбовић је казао да она постоји, али није објаснио због чега синдикати изостављају то 

министартство у критикама и позивима на одговорност. 

Орбовић је рекао и да није спорно да се и синдикати залажу за реформе јавних предузећа, али 

да сматрају да није потребно да због тога неки остану без посла јер, како је навео, да постој 

ивишак запослених онда не би било сталних запошљавања у тим предузећима. 

„Ми желимо да разговарамо и да тражимо компромисно решење између радника, владе и 

послодаваца“, рекао је он, додавши да је за наставак преговора платформа синдиката постојећи 

Закон о раду. 

Орбовић је подсетио да је данас одржан синдикални протест као упозорење да се убудуће 

закони не припремају и не доносе без учешћа заинтересованих представника, а у овом случају 

репрезентативних синдиката. 

Он је најавио и да ће из истог разлога и сутра у Београду бити одржан улични протест на којем 

очекује неколико хиљада учесника. 

„То ће бити прилика да се поново изрази наше незадовољство и захтев за смену министра Саше 

Радуловића, јер није ништа урадио за привреду Србије, него ју је потпуно блокирао“, истакао је 

Орбовић. 

http://www.pravda.rs/2014/01/23/orbovic-zakon-o-radu-pisati-ispocetka/
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Коментаришући данашњу одлуку Светске банке да због стопирања реформи одложи доделу 

кредита Србији за транзициони фонд који би користили управо радници, он је оценио да 

„добијање кредита није неки велики потез, јер кредит мора да се врати уз одређене камате, што 

није добро за ову земљу“. 

„То је уцена… Ми не говоримо да те законе не треба мењати, већ да се не могу мењати само на 

уштрб запослених. А ови закони не дају боља решења, већ смањују у потпуности права 

запослених“, сматра Орбовић. 

Извор: Танјуг 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/Srbija+danas/1502573/%C5%A0trajk+upozorenja.html 

Штрајк упозорења 

Незадовољни предложеним нацртом Закона о раду, у Нишу су се штрајку 
Независног синдиката полиције придружили сви радници полицијске управе. На 
један сат рад су обуставили и запослени у Јавном комуналном предузећу 
"Медијана", као и синдикат "Независност" нишког Клиничког центра. Са 
протестом се солидарисао и део запослених у нишком Дому здравља. 

Чланови Независног синдиката полиције, као и сви радници полицијске управе у Нишу 
протестовали су незадовољни предложеним нацртом Закона о раду. 

 

На један сат рад су обуставили и запослени у Јавном комуналном предузећу "Медијана", као и 
синдикат "Независност" нишког Клиничког центра. 

Са протестом се солидарисао и део запослених у нишком Дому здравља.  

24 САТА 

http://www.24sata.rs/vesti/aktuelno/vest/leskovacki-radio-i-narodno-pozoriste-danas-u-strajku/122925.phtml 

Лесковачки радио и Народно позориште 
данас у штрајку 
 
Аутор: Фонет 

Чланови синдиката медија и културе УГС Независност у лесковачком Народном 

музеју и Радио Лесковцу придружили су се данас штрајку упозорења, обуставивши 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/Srbija+danas/1502573/%C5%A0trajk+upozorenja.html
http://www.24sata.rs/vesti/aktuelno/vest/leskovacki-radio-i-narodno-pozoriste-danas-u-strajku/122925.phtml
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рад на један сат, чиме су прихватили позив синдиката да се упути упозорење 

властима због планираног доношења новог Закона о раду. 
 

У малој сали Народног музеја прочитани су захтеви које су усагласиле централе УГС 

"Незавинсот" и Самосталног синдиката. 

  

Чланови УГС "Независност" у Радио Лесковцу, а то је већина запослених у том медији чији је 

оснивач град, одлучили су да своје учешће у протесту упозорења реализују примерено кући у 

којој раде. 

  

На састанку су прочитани захтеви синдиката, а вест о томе да су се овај и Самостални синдикат 

придружили протесту објављена је у емисијама Радио Лесковца. 

 
http://www.24sata.rs/vesti/ekonomija/vest/radulovic-ujedinio-srbiju-strajkovalo-530-000-radnika/122978.phtml 

Радуловић ујединио Србију: Штрајковало 
530.000 радника 
 
Аутор: В. Јокић  

Више од 530.000 радника у Србији штрајковало је јуче против предлога закона о 

раду, а синдикати су оценили да никада нису били тако уједињени. 
 
Осим јавних предузећа, штрајку су се придружиле и приватне фирме | Фото: Д. Голл 

СТОП - Од 11 до 12 сати с радом је стало 90 одсто фирми у Србији које запошљавају укупно 

950.000 људи. Штрајковала су јавна предузећа, 90 одсто здравствених установа, 674 школе, 

приватне компаније попут „Фијата“, „Јелен Дола“, БАТ-а, ПКБ-а, „Имлека“, „Фрикома“, „Књаз 

Милоша“, „Данубијуса“... 

 

- Акција је вођена у целој Србији, а одјек је забележен и у региону. Добили смо подршку 

домаћих синдиката, али и оних из Хрватске, БиХ, Македоније, Словеније. Њихови синдикати 

пошли су од тога да би пролазак закона о раду у Србији могао да значи и постављање модела за 

њихове владе - рекао је председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић. 

 

Он је додао да су у неким градовима Србије штрајкачи изашли и на улице и тргове 

http://www.24sata.rs/vesti/ekonomija/vest/radulovic-ujedinio-srbiju-strajkovalo-530-000-radnika/122978.phtml
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изражавајући своје незадовољство, иако то није била идеја организатора. Орбовић је најавио да 

ће и данас у Београду бити одржан улични протест на којем очекује неколико хиљада учесника. 

 

Председник УГС „Независност“ Бранислав Чанак истакао је да је било благих и оштрих 

притисака на раднике да не учествују у штрајку, наводећи да су поједини послодавци тврдили 

како не постоје услови за штрајк јер је закон повучен. 

 

- Данас је тамо банула инспекција рада испитујући синдикате зашто су се окупили и тражили 

печат. Инспектор рада има право да утврди само да ли је штрајк по закону и ништа више, а не 

да проверава уплате, исплате, када је основан синдикат и број чланова. То је чисто 

шиканирање - оценио је Чанак. 

 

У синдикатима кажу да је било и другачијих притисака. 

- Руководства „Пошта Србије“ и „Железница“ претила су радницима отказом. У дописима су 

навели да штрајкачи морају да поштују минимум процеса рада, али су радници ипак показали 

јединство и учествовали у штрајку - рекао је Александар Титовић, потпредседник Синдиката 

„Независност“ и запитао се колико износи минимум рада кад се штрајкује један сат. 

 

Синдикати траже смену министра привреде Саше Радуловића и поручују да није срамота 

изабрати погрешног, „али јесте срамота оставити га да ради“. Они очекују да ће у наредном 

периоду бити формирана радна група која ће се ангажовати на доношењу новог закона о раду. 

  

Масовна подршка 

СОЛИДАРНИ - Међу синдикатима који су се придружили штрајку јесу Независни синдикат 

полиције, синдикати пољопривреде, хемије, металаца... 

 

 

 

 


