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Хиљаде металаца изашле на улицу 
Ј. Ж. С. - З. Р.  

Радници из предузећа у реструктурирању из целе Србије окупили се у петак у 
центру Београда. Повући прописе о приватизацији и стечају и усагласити Закон о 
раду 

 
ВИШЕ хиљада радника запослених у металској индустрији окупило се у петак у центру 
Београда, на Тргу Николе Пашића, тражећи повлачење из процедуре закона о приватизацији и 
стечају, као и усаглашавање измена Закона о раду са синдикатима. Свој дугогодишњи револт 
стањем у предузећима у којима су запослени изнели су уз звиждуке, пароле и поруке државним 
функционерима. 
 

На протесту је учествовало око 4.000 радника из предузећа у реструктурирању из више градова 
Србије - Крагујевца, Краљева, Смедерева, Бора, Трстеника... Пут престонице упутило се 50 
аутобуса из унутрашњости. Радници су тражили и да министар привреде Саша Радуловић оде, 
јер је он “инспиратор свих спорних закона и најодговорнији је што су они планирани за дневни 
ред следеће скупштинске седнице”. 
Синдикалне лидере примио је премијер Ивица Дачић, који је обећао да закони о 
приватизацији и стечају неће доћи на дневни ред Скупштине док се не усагласе на Социјално-
економском савету. 
- Већина предузећа у реструктурирању аутоматски би отишла у стечај и ликвидацију, а близу 
20.000 радника остало би на улици - рекао је Зоран Вујовић, председник Самосталног 
синдиката металаца. 
Представницима синдиката је обећано да ће процес око нацрта закона о раду почети из 
почетка. Када је у питању захтев радника за сменом министра привреде, лидер СССС Љубисав 
Орбовић је рекао да им је Дачић поручио да ће на првој седници Владе обавестити чланове 
Владе о том захтеву. 
СИНДИКАТ ПЛАТИО ПУТВИШЕ од милион динара коштао је долазак незадовољних 
крагујевачких радника у српску престоницу, пошто су изнајмили 17 спратних аутобуса, а на то 
би требало додати и трошкове за сендвиче и воду. Председник Синдиката металаца Крагујевца 
Горан Милић истакао је да ће трошкови бити покривени из синдикалне касе. 

Жељко Веселиновић, председник Удружених синдиката “Слога”, наглашава да Влада Србије 
последњих дана не функционише у пуном саставу, састају се неформалне групе и сви су у некој 
врсти предизборне еуфорије. 
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- Све је условљено недостатком средстава која се очекују из кредита, а који су условљени 
доношењем системских закона чији је процес укочен - каже Веселиновић. - С друге стране, 
лидери тзв. репрезентативних синдиката након повлачења системских закона из процедуре 
усвајања настављају са манипулацијама радницима предузећа у реструктурирању, јер им 
такође не нуде решења осим једносатних штрајкова упозорења који иду наруку неодговорним 
политичарима амортизујући незадовољство и успоравају процес решавања проблема. 
Према подацима Агенције за приватизацију у њиховој надлежности су остала још 153 
предузећа у реструктурирању са 51.000 запослених. Министар привреде Саша Радуловић је по 
доласку на ту функцију у августу истакао као један од приоритета решавање њихових проблема. 
Више пута је наглашавао да ова предузећа годишње државу коштају 750 милиона долара. 
Недавно је од њих затражио и да му доставе “личне карте”, како би се утврдило шта поседују и 
колика су дуговања. 
ПАРТИЈЕ ИНСТРУИШУ РАДНИКЕМИНИСТАРСТВО привреде захтева од Владе да до 1. 
фебруара закаже ванредну седницу Скупштине на којој би се расправљало о законима о 
приватизацији и стечају. - Протест синдиката предузећа у реструктурирању, штрајкови, али и 
све досадашње синдикалне активности, директно су инструисани од стране политичких 
партија, у циљу заустављања започетих реформи, а све на штету грађана Србије - саопштено је 
у петак из Министарства привреде. - До сада, ни на седници Владе у петак, није донета никаква 
формална одлука о повлачењу усвојених предлога закона из скупштинске процедуре. Ово 
показује пуну неозбиљност неформалног састанка који је одржан у понедељак и пратећег 
саопштења 

Процес реструктурирања, укључујући и јавна комунална предузећа, требало би да буде 
завршен до јуна. Мале су шансе да се тај рок и испоштује, с обзиром на то да нацрти закона о 
приватизацији и стечају нису ушли у скупштинску процедуру. 
Према мишљењу министра Радуловића усвајање закона о приватизацији веома је важно и за 
запослене у предузећима у реструктурирању, јер доношење овог акта подразумева и 
формирање транзиционог фонда. Хиљаде људи ангажованих у овим фирмама месецима чекају 
заостале минималне зараде, повезивање стажа и исплату отпремнина, које су предвиђене 
новим законом о приватизацији, а из средстава транзиционог фонда, за који је у буџету 
предвиђено 20 милијарди динара. 
******** 
РАДНИЦИ СМЕДЕРЕВСКОГ “ЖЕЛВОЗА” ПРЕКИНУЛИ ШТРАЈК ГЛАЂУ 
ЧЕТВОРО радника смедеревске фабрике “Желвоз” на захтев синдиката прекинули су штрајк 
глађу због могућег ризика по здравље и малог ефекта. 
Радници, међутим, неће напуштати зграду општине Смедерево, у којој су десети дан, а све даље 
одлуке у вези са протестом и начином донеће у наредним данима. 
- Добили смо нимало охрабрујуће информације из Министарства привреде да нико не може 
бити исплаћен док се не усвоје системски закони о стечају и приватизацији. Ми смо одлучни да 
наставимо са протестом, а како и на који начин то је сад све ствар нашег договора унутар свих 
синдиката - каже Мики Нојић, председник Синдиката Слога-Желвоза. 
Жељко Веселиновић, председник Удружених синдиката Србије “Слога” оценио је да су 
последњих недеља упали у апсурдну ситуацију, када Влада Србије буквално не функционише 
пуним капацитетом. 
- За нас је најбоље решење да се проблеми решавају одмах, да се обезбеди новац, очувају радна 
места, покрене производња и спречи даље сиромашење читавих градова - рекао је 
Веселиновић. 
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Највеће зараде у Сурчину, најмање у Љигу 
Тањуг  

Највише просечне зараде за децембар у Србији исплаћене су запосленима у 
београдској општини Сурчин - 86.870 динара, а најниже запосленима у Љигу - 
24.397 динара, показали су подаци Републичког завода за статистику 

БЕОГРАД - Највише просечне зараде за децембар у Србији исплаћене су запосленима у 

београдској општини Сурчин - 86.870 динара, а најниже запосленима у Љигу - 24.397 динара, 

показали су подаци Републичког завода за статистику (РЗС). 

У врху по висини плата у децембру после Сурчина, следе београдске општине Стари град са 

75.834 динара и Врачар - 70.298 динара, затим Вршац - 70.250 динара и Косјерић - 69.976 

динара. 

Међу општинама са најнижим платама, осим Љига су и Прибој са 24.683 динара, Нишка Бања 

- 25.341 динар, Мало Црниће - 25.553 динара и Голубац - 25.561 динар. 

Посматрано по делатностима, највеће просечне зараде имали су запослени у услужним 

делатностима у рударству са 163.908 динара, а најмање запослени у воденом саобраћају са 

18.140 динара. 

У врху по висини плате су и запослени у управљачким делатностима и саветовању - 151.938 

динара, производњи кокса и деривата нафте - 134.503 динара, производњи дуванских 

производа - 134.224 динара и делатности удружења - 129.097 динара. 

Међу онима са најнижим зарадама су и запослени у производњи коже и предмета од коже - 

22.551 динар, изнајмљивању и лизингу - 23.532 динара, помоћним делатностима у 

финансијским услугама и осигурању - 23.855 динара и делатности припремања и послуживања 

хране и пића - 23.918 динара. Просечна нето зарада у децембру 2013. у Србији износила је 

50.820 динара, што је номинално више за 15,2 одсто, а реално за 15 одсто у односу на претходни 

месец, саопштио је РЗС. 
 

АЛАРМАНТНОЗбог новца и болесни одлазимо 
на посао! 
 
Б. РАДИВОЈЕВИЋ  

Све мање запослених одсуствује са посла због болести, а поштеде су и све краће. 
Људи раде иако нису здравији, јер се боловање не исплати 

СА посла је због болести дуже од 30 дана прошле године одсуствовало 19.187 запослених мање 

него годину раније, или чак око 30.000 мање него, рецимо, 2010. године. 

И то упркос томе што национални здравствени картон показује да у међувремену уопште 

нисмо постали здравији. Напротив, у просеку, сваки други одрасли становник има две 

дијагнозе од којих је једна повишен крвни притисак, од дијабетеса болује 670.000 становника, 
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а сваке године се открије 16.000 нових случајева. У порасту су и све остале болести, али, 

генерално запослени због тога, што у трци за сваким динаром, што из страха да их 

болешљивост не сврста међу оне који су у фирмама вишак, све ређе, и све краће, одсуствују са 

посла. 

Почетком деценије просечно боловање трајало је 50 дана, а прошле године - 45. На “лечење” 

нације од “дугог лежања”, могла је да утиче и промена правила. Само од јануара 2012. године, 

од када се примењује правилник којим је “прописан” максималан број дана поштеде за сваку 

болест посебно, просечно боловање скраћено је за четири дана. 

С друге стране, боловања има мање и због чињенице да је смањен број запослених. Тако 

изабрани лекари тврде и да пацијенти, суочени с тим ризиком, све чешће одбијају да користе 

боловање, осим уколико није баш нужно. 
- Живимо у времену које је радикално дехуманизовало све односе па и у сфери рада, и у том 

контексту потпуно је логична последица понашење људи који због егзестенцијалних проблема, 

малих зарада и страха од губитка посла, калкулишу својим здрављем да би сачували и то мало 

што имају - сматра социолог Љубиша Деспотовић. - Криза се радикализовала, али иако је 

глобалног карактера, ми смо већ дуго у транзицији, послодавци показују неспремност да се 

одрекну и дела привилегија, влада криза морала и највећи терет се преваљује на запослене. 

КРАЋЕ ТРИПУТМАСОВНИЈЕ НИКО не води евиденцију колико запослених користи боловања 

краћа од 30 дана, за која накнаде исплаћују послодавци. Процењује се да је таквих боловања 

најмање троструко више него оних дужих. За разлику од времена када се боловање отварало 

само да се предахне од посла, или да се заврше сезонски, повремени послови, сада се, тврде 

изабрани лекари, избегавају и краћа одсуства са посла. Разлог је новац, јер се за време 

проведено на боловању исплаћује накнада у висини 65 одсто плате. 

Према евиденцији Републичког завода за здравствено осигурање, из чије касе се и исплаћују 

накнаде за боловања дужа од 30 дана, прошле године на боловању је од укупно 1,85 милиона 

осигураника: запослених, предузетника и свештеника, који могу да остваре ово право, на 

“поштеди” био 53.471. 

- Пет најчешћих разлога због којих се ишло на боловања дужа од 30 дана прошле године су 

крварења у почетној трудноћи, ризик од побачаја, контрола трудноће са високим ризиком, и 

болови: у леђима и слабинском делу кичме - кажу у РФЗО. 

У просеку, најдуже се боловало у Гњиланама - 69 дана, Косовској Митровици - 64 и Нишу - 54 

дана, а најкраће, по 37 дана, у Ваљеву и Прокупљу. 

На име накнада за боловања дужа од 30 дана РФЗО је за прошлу годину исплатио укупно 3,6 

милијарди динара, а просечна накнада по осигуранику била је 70.305 динара. 
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Орбовић: Радуловић је требало да буде 
смењен 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић изјавио је данас да је било 

реално да министар привреде Саша Радуловић поднесе оставку, али да су синдикати очекивали 

да он буде смењен, како би се показало да политика какву је он водио не може да се води у 

будућности. 

"Ово треба да буде показатељ не само за данас и оно што је радио министар Радуловић, већ и за 

неки будући период, и из тог разлога смо очекивали смену. По нама је министар Радуловић сам 

увидео да оно што је радио није могло да се оствари и мислим да је то разлог због чега је 

поднео оставку", рекао је Орбовић. 

  

Он је рекао да су даљи планови синдиката у овом моменту да се, као што је договорено са 

премијером и првим потпредседником владе, у наредном периоду на седници Социјално-

економског савета формира радна група која ће радити на закону о раду. 

  

"Вероватно ће и закони о приватизацији и стечају бити повучени потпуно или ћемо ми дати 

примедбе, па ће они моћи да иду у скупштинску процедуру", рекао је Орбовић. 

Према његовом мишљењу, будући министар привреде требало би да буде "човек из привреде и 

човек који разуме привреду, а не неко ко долази из миљеа стечаја и сматра да све треба исећи". 

  

"Мислим да таквих људи у земљи има, да има људи који се разумеју, знају и могу то да раде и 

мислим да ће се показати, ако буде изабрана права особа, да српска привреда може да иде 

напред", истакао је Орбовић. 
 

Крстић: Дефицит буџета и јавни дуг мањи од 
предвиђених 

Бета  

Министар финансија Србије Лазар Крстић изјавио је да је дефицит консолидованог буџета 

Србије на крају 2013. године износио 179 милијарди динара, што је за око 20 милијарди мање 

него што је било предвиђено ребалансом. 
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- Смањење дефицита буџета на свим новима државе, упркос мањим пореским приходима, за 25 

милијарди динара резултат је предузетих мера штедње од септембра прошле године, али и 

суцифита буџета локалних самоуправа. То показује да се није добро распоређивао новац 

између државног и локалног нивоа, и то питање ће бити на дневном реду, паралелно са 

утврђивањем начина финансирања Војводине, која је 

 такође имала суфицит буџета - рекао је Крстић у интервјуу агенцији Бета. 

  

Истакао је да је позитивна вест и што је јавни дуг на крају 2013. уместо пројектованих 64,7 

одсто бруто домаћег производа (БДП) износио 62,7 одсто. 

  

Крстић је казао да очекује да ће и дефицит државног будзета у 2014. години бити мањи од 

панираних 7,1 одсто БДП, јер у пројекцију прихода и расхода државне касе нису урачунати 

ефекти ограничавања броја запослених у јавном сектору, а биће мањи и расходи по основу 

санације преосталих банака у којима држава има власништво. 

  

- Припремљен је нацрт стратегије за државне банке, јер није рационално да постоји седам, 

углавном мањих банака у којима држава има власништво. Има пуно нелогичности у том 

систему и њих желимо да решимо, да не би дошли у изнуђену ситуацију да морамо да 

интервенишемо из буџета, што се десило са три државне банке. Очекујемо да се процес 

санације преосталих државних банака, за које 

има заинтересованих купаца, оконча ове године - рекао је Крстић. 

  

Охрабрујуће је, по његовим речима, и то што расте тражња за државним обвезницама и пада 

камата на те дужничке хартије, што значи да се држава јефтиније задужује како би се 

обезбедило редовно финансирање буџетских обавеза. 

  

- На домаћем тржишту имамо рекордну тражњу за обвезницима што показује да инвеститори 

гледају на Србију као стабилну земљу с ниским ризиком. То је потврдила и последња продаја 

педесеттронедељних записа на које је каматна стопа била за 0,5 одсто нижа него на претходној 

аукцији таквих обвезница. Такође, каматна стопа на евообвезнице Србије на међународном 

тржишту пала је за 150 базних поена, односно за 1,5 одсто од њиховог издавања крајем 

новембра прошле године, док су камате на дужничке хартије других земаља у региону мање 

пале, за 40 до 60 поена - казао је Крстић. 

  

Планирано је, како је навео, да се Србије крајем године задужи  продајом нове емисије 

еврообвезница од 750 милиона евра, али ће од стања у буџету зависити да ли ће то бити 

потребно уз предвиђену продају обвезница на домаћем тржишту и очекиване кредите од 

Светске банке, Уједињених Арапских Емирата и Русије. 
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У последњем возу за посао у јавном сектору 
од септембра месечно 1.800 људи 

Бета  

Министар финансија Србије Лазар Крстић изјавио је да је у јавном сектору запослено 781.000 

људи и најавио да ће новооснована владина комисија разматратити 119 захтева, мимо интерних 

конкурса, за нова запошљавања у државној служби. 

- У последња четири месеца јавни сектор у Србији просечно се месечно увећавао за 1.800 

радних места, јер је 3.200 људи одлазило а 5.000 се запошљавало, највише у новембру и 

децембру - рекао је Крстић у интервјуу агенцији Бета. 

  

Он је подсетио да је законом ограничено запошљавање у јавном сектору у 2014. и 2015. години 

и да је Влада Србије основала комисију која одлучује о захтевима за запошљавање нових људи. 

Ограничено је отварање једног радног места у јавном сектору на пет угашених, изузимајући 

посебне ситуације. 

  

- Та мера није била популарна али је неопходна, јер је јавни сектор у Србији већи него у 

земљама у окружењу - казао је Крстић , али није могао да прецизира колико људи је вишак у 

јавном сектору. 

  

Захтеви за нова запослења у јавном сектору које ће комисија разматрати, како је рекао, нису 

стигли превиђеном процедуром, преко надлежних министарстава која треба да одреде где је 

могуће запошљавање. 

  

- Постоји простор да се 300 људи месечно запосли у јавном сектору, јер се истовремено дешава 

и природни одлив из тог сектора. Предлог је да се у свим службама, пре него се донесе одлука о 

новом запошљавању, види да ли се то место може попунити прерасподелом људи, јер буџет не 

може да издржи даљи раст тог сектора - казао је Крстић. 

  

Увођење платних разреда 

  

Министар финансија је појаснио да по подацима регистра запослених у јавном сектору, који 

нису коначни, на неодређено време је запослено 645.000 људи, на одређено време 73.000, по 

уговору 55.000, а преко задруга 8.000 људи. 
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- За буџет је такво стање неодрживо, не само због тога што је јавни сектор прегломазан за 

економију какву имамо, већ и због тога што су ту плате знатно веће него у приватном сектору - 

рекао је Крстић. 

  

До јула ове године ће, како је најавио, бити уведени платни разреди за запослене у јавном 

сектору, како би људи који раде исте послове, без озбира у ком сектору, били једнако плаћени. 

  

- Новина ће бити и то што ће они који имају боље резултате на послу бити боље и награђени и 

моћи ће да напредују у служби. То значи да ће људи на одговорним местима бити боље 

плаћени него сада, а министри неће имати плату од (само) 90.000 динара - рекао је Крстић. 

  

- Тиме ће се спречити да квалитетни људи напуштају државну службу јер у приватном сектору 

могу више да зараде - додао је министар. 

 

ПРОФ. МИЛОЈКО АРСИЋ О ЦЕНИ ОДЛАГАЊА ЗАКОНА 

"Не" министру Радуловићу кошта нас колико 
два моста Земун-Борча 

Сузана Лакић  

Одлука о повлачењу из процедуре закона о раду, приватизацији и стечају коштаће нас колико и 

изградња два моста Земун-Борча. 

Протест запослених у фирмама у реструктурирању на Тргу Николе Пашића у Београду 

Зајам Светске банке, страна улагања и цена по којој ће се Србија задуживати главни су канали 

кроз које ћемо платити одлагање реформских закона. 

Измене Закона о раду очекивали смо до краја 2013. Тада су по хитном поступку у Скупштину 

упућени и предлози закона о приватизацији и стечају. Одлука о одлагању њиховог усвајања 

донета је у понедељак, а прва цена договора Дачића, Вучића и синдиката већ нам је испоручена 

у среду. Светска банка тада нам је стопирала кредит од 250 милиона долара. Само на овај 

начин изгубили смо новац којим је Влада планирала закрпити 14 одсто рупа у буџету. 

 

Економиста Милојко Арсић каже да ћемо повлачење закона платити и кроз мањи прилив 

страних директних инвестиција. 

 

- Влада је планирала улагања од око милијарду евра. Сада би она могла бити мања за око 300 

милиона евра. Такође, када финансијски инвеститори чују да нам Светска банка није одобрила 
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кредит, али и да нам је смањен кредитни рејтинг, то ће им бити сигнал да нам траже још веће 

камате - оценио је Арсић. 

 

Србија ове године треба да се задужи око шест милијарди евра, а за пет милијарди још нисмо 

уговорили цену кредита. Арсић процењује да би одлука Светске банке могла у просеку да 

подигне камату 0,5 одсто, што ствара додатни трошак од 25 милиона евра. Арсић, ипак, верује 

да ћемо у задњем кварталу добити зајам Светске банке. Сличан одговор „Блиц“ је добио у 

Министарству финансија, који верују да је за зајам само померен датум. У Светској банци кажу 

да што се пре закони усвоје, то ће раније почети и преговори о зајму. 

  

Наручени протести коче реформе“ 

  

Јучерашњи протест синдиката металаца и радника 

предузећа у реструктурирању у Београду, које је примио 

премијер Ивица Дачић, био је повод да се огласи 

Министарство привреде. 

Министарство оцењује да су протести синдиката политички 

инструисани у циљу потпуног заустављања реформи. 

„Протест против доношења закона о приватизацији и 

стечају и прекјучерашњи штрајкови, али и све досадашње 

синдикалне активности, попут бојкотовања јавне расправе 

поводом израде Нацрта закона о раду, директно су 

инструисани од политичких партија“, наводи се у 

саопштењу Министарства привреде. 

Циљ је, како оцењују, заустављање започетих реформи како 

би задржали партијске и синдикалне привилегије у јавном 

сектору. Министарство привреде захтева од Владе да до 1. 

фебруара закаже ванредну седницу Скупштине на којој би 

се расправљало о предлозима закона о приватизацији и 

стечају. 
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Кнежевић: Радуловић се "дрзнуо" да 
спроводи реформе 

 

Потпредседник Асоцијације малих и средњих предузећа Милан Кнежевић изјавио је данас да 

се оставка министра привреде Саше Радуловића очекивала од дана његовог именовања, пошто 

је на то место дошао као нестраначка личност и "дрзнуо се да спроводи реалне реформе". 

"Остао је усамљен у својим намерама, јер је претио да својим реформским потезима угрози 

јединог владиног дугогодишњег миљеника који се зове јавни сектор и који је пресудно утицао 

на исходе свих досадашњих избора", оценио је Кнежевић. 

  

Према његовом мишљењу, "сада је извесно да нико не жели реформе у овој земљи као што није 

желео ни до сада, да привреда није ничија брига", а да о закону о раду и другим реформским 

законима одлучују "тројица пензионера" - председник Уније послодаваца Србије Небојша 

Атанацковић, председник УГС "Независност" Бранислав Чанак и министар рада Јован 

Кркобабић. 

  

"Ништа неће донети ни нови избори, ни било који човек као нови министар уколико матрица 

остаје иста", навео је Кнежевић истичући да мора да се промени правна регулатива "која је 

креирана за привилеговање одредјених интересних група". 

  

"Не само да ће сваког новог министра чекати ови задаци, ту ће бити и растерећење пореза на 

рад и борба са црним тржиштем и сивом економијом, и сви бисмо ми послодавци предложили 

и урадили исто што је господин Радуловић урадио, уз мало ригиднију борбу са сивим 

тржиштем и сивом економијом", навео је он. 

  

Кнежевић је оценио да су "најминималније промене закона о раду, стечају и приватизацији, 

које је требало да допринесу побољшању правног амбијента пословања, даљем привредном 

расту и запошљавању, нажалост, пале пред синдикалним захтевима и захтевима јавног 

сектора". 

  

Он је истакао да Унија послодаваца "мора да сачува част послодаваца и повуче се из преговора 

са оваквим синдикатима". 
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Министарство привреде: Дачић није 
подржао реформе 

Министарство привреде Србије на чијем је челу Саша Радуловић, саопштило је да премијер 

Ивица Дачић није подржавао реформе и да се није бавио економским активностима Владе. 

- У досадашњем току рада, председник Владе није био препрека било каквим реформским 

активностима. Са друге стране, није био ни подршка. Премијер, који делује као да је под 

притиском свакодневних напада преко жуте штампе, до сада није показивао велики интерес, 

нити се бавио економским активностима Владе - наводи се у саопштењу. 

  

Дачић се данас са репрезентативним синдикатима договорио да ће предлоге закона о 

приватизацији и стечају разматрати Социјално-економски савет, пре него што се нађу на 

дневном реду Скупштине Србије. 

  

Министарство привреде навело је у саопштењу да су данашњи протести синдиката против 

доношења закона о приватизацији и стечају и против измена Закона о раду, "директно 

инструисани од стране политичких партија у циљу заустављања започетих реформи". 

  

У саопштењу није експлицитно наведено које су то политичке партије. 

  

Министарство привреде је навело да је најава одустајања од реформи био "ничим изазван 

неформални састанак одржан 20. јануара у облику колегијума Социјално-економског савета, 

који не познаје нити Закон о Социјално-економском савету, нити Пословник о раду тог тела". 

  

На том састанку са представницима репрезентативних синдиката и удружења послодаваца 

разговарали су Дачић који је и председник Социјалистичке партије Србије (СПС) и први 

потпредседник Владе Александар Вучић који је председник Српске напредне странке (СНС). 

  

- Фарсом са тим нарученим састанком и нарученим протестима синдиката, жели се створити 

привид широког противљења реформама - пише у саопштењу Министарства привреде. 

  

Наводи се да је истог дана када је одржан тај састанак, Министарство рада било спремно да 

текст Нацрта закона о раду, после свих пристиглих предлога и сугестија након завршетка јавне 

расправе, упути министарствима на мишљење. 

  

- У току су били преговори и са осталим синдикатима око усаглашавања ставова и назирала се 

и очекивала сагласност свих страна до краја ове седмице недеље. Сви ови напори су без икаквог 

повода, најаве и образложења обесмишљени у понедељак - наводи се у саопштењу. 
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Додаје се да је на том састанку, у сенци отпора Нацрту закона о раду, најављено и повлачење 

предлога закона о приватизацији и стечају и два пратећа закона који су у скупштинској 

процедури и које је Влада једногласно усвојила 30. децембра 2013. године. 

  

Министарство привреде истиче да је нацрте тих закона предложило Влади почетком децембра, 

али се одуговлачило с њиховим усвајањем, а очигледно је, да је било политичке воље, да су ти 

закони могли буду усвојени у Скупштини пре 20. јануара. 

  

 - До сада, ни на данашњој седници Владе, није донета никаква формална одлука о било каквом 

повлачењу усвојених предлога закона из скупштинске процедуре. У исто време, Влада није 

поступила ни по другој ургенцији Министарства привреде да закаже седницу Скупштине на 

којој би се расправљало о овим предлозима закона - наводи се у саопштењу. 

  

Министарство привреде затражило је од Владе да до 1. фебруара закаже ванредну седницу 

Скупштине Србије на којој би се расправљало о Предлогу закона о приватизацији, Предлогу 

закона о изменама и допунама закона о стечају, Предлогу закона о изменама и допунама 

закона о Агенцији за приватизацију и Предлогу закона о изменама и допунама закона о 

Агенцији за осигурање и финансирање извоза. 

  

 - У противном, то ће бити сигуран знак да је владајућа коалиција одустала од реформи -  

закључује се у саопштењу. 

Просечна плата у Србији 50.820 динара 

М.К.  

Просечна плата у Србији исплаћена у децембру прошле године износи 50.820 динара, а 

укључујући порезе и доприносе 70.071 динара, саопштио је Републички завод за статистику. 

У односу на просечну зараду из новембра, децембарска нето плата је номинално већа за 15,1 

одсто, а реално за 14,9 одсто. 

  

Просечна нето плата, дакле без пореза и доприноса, исплаћена у децембру 2013. у односу на 

просечну плату из децембра 2012, номинално је већа за 8,3, а реално за шест одсто. 

  

Ако се посматра нето плата у периоду јануар– децембар 2013, она је номинално већа за 6,2, а 

реално је мања за 1,5 одсто у односу на зараде из периода јануар– децембар 2012, стоји у 

саопштењу РЗС-а. 
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Највише просечне зараде за децембар у Србији исплаћене су запосленима у београдској 

општини Сурчин - 86.870 динара, а најниже запосленима у Љигу - 24.397 динара, показали су 

подаци Републичког завода за статистику (РЗС). 

  

У врху по висини плата у децембру после Сурчина, следе београдске општине Стари град са 

75.834 динара и Врачар - 70.298 динара, затим Вршац - 70.250 динара и Косјерић - 69.976 

динара. 

  

Међу општинама са најнижим платама, осим Љига су и Прибој са 24.683 динара, Нишка Бања 

- 25.341 динар, Мало Црниће - 25.553 динара и Голубац - 25.561 динар. 

  

Посматрано по делатностима, највеће просечне зараде имали су запослени у услужним 

делатностима у рударству са 163.908 динара, а најмање запослени у воденом саобраћају са 

18.140 динара. 

  

У врху по висини плате су и запослени у управљачким делатностима и саветовању - 151.938 

динара, производњи кокса и деривата нафте - 134.503 динара, производњи дуванских 

производа - 134.224 динара и делатности удружења - 129.097 динара. 

  

Међу онима са најнижим зарадама су и запослени у производњи коже и предмета од коже - 

22.551 динар, изнајмљивању и лизингу - 23.532 динара, помоћним делатностима у 

финансијским услугама и осигурању - 23.855 динара и делатности припремања и послуживања 

хране и пића - 23.918 динара. 

Промене Закона о раду неминовне, показују 
искуства ЕУ 

Жестока расправа око предложених промена Закона о раду за сад је у Србији завршена 

нерешеним исходом, јер су владини челници најавили да ће се цела процедура око усвајања тог 

правног акта поновити. Тиме се делимично изашло у сусрет захтевима синдиката, али су 

оставиљена и отворена врата да се задовоље и радикалнији предлози предузетника и дела 

стручне јавности. 

Домаћи економисти и представници предузетника су се одмах након најаве премијера и првог 

потпредседника Владе Србије, Ивице Дачића и Александра Вучића, да ће се у изменама 

спорног Закона о раду кренути од почетка, критички изјаснили о томе, уз оцену да земља попут 

наше, уколико искрено жели у ЕУ, треба што пре да прихвати и њена правила, укључујући и 

прописе из радног закондавства. 
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Занимљиво је да Хрватска, која је постала 28. чланица ЕУ 1. јула прошле године, ушла у Унију 

са старим, "ригидним" радним законодавством, усвојеним још половином деведесетих година 

прошлог века које је, додуше, донекле промењено пре четири године. 

  

Професор Жељко Поточњак, аутор првог хрватског Закона о раду, каже да његова земља, због 

нефлексибилности тог правног акта, засад нема посебних проблема са ЕУ, али има у односима 

са Светском банком. 

  

Светска банка је, наиме, поручила Загребу, исто као и Београду, да тај закон мора мењати 

уколико жели да оживи привреду и са њом склопи нове аранжмане. 

Поточњак тврди да је проблем у томе што Хрватска није баш најбоље разумела регулативе и 

захтеве ЕУ када је усвајала измена Закона о раду, јер је тада ускладила петнаестак директива 

Уније о томе, али са минималним захтевима и то је у Бриселу прошло, али сада у Светској 

банци не пролази. 

  

"Вама, рецимо, ЕУ у погледу неке одредбе даје две могућности и каже: 'Ево, одаберите које ћете 

се придржавати'. А Хрвати онда кажу: 'Применћемо и једну и другу!' Наравно, што се тиче ЕУ, 

ви сте и даље ускладјени, али то што сте ниво заштите (права радника) дигли изнад 

минималног стандарда, то је ваш проблем. И то је оно на што упозорава Светска банка", 

објаснио је у интервјуу листу Глобус Потоцњак. 

  

То искуство Хрватске морају, у сваком случају, имати на уму и сви у Србији, приликом 

састављања нове верзије промена Закона о раду који је, иначе, од почека прошле деценије био 

предмет жестоких јавних дебата и сукоба у скоро свим европским земљама, укључујући 

најистакнутије чланице ЕУ. 

  

У Немачкој, чија је економија без премца у Европи и многим земљама служи као узор како 

треба организовати привреду, последња велика промена радног законодавства догодила се пре 

десетак година, када је влада социјалдемократског канцелара Герхарда Ссредера успела, 

упркос противљењу синдиката, да знатно либерализујуе радно законодавство, како су 

синдикални прваци тврдили на штету запослених, а у корист предузетника. 

  

Шредер и његови социјалдемократи су након тога глатко поражени на парламентарним 

изборима, али је немачка привреда, баш захваљујући његовим реформским законима, почела 

да се опоравља и плодове њеног раста "наплатила" је касније актулна шефица владе Ангела 

Меркел која је лани, трећи пут узастопно, однела изборну победу. 

  

Суштина наведених промена у немачком радном законодавству своди се, измедју осталог, на 

продужетак услова за стицање старосне пензије, смањење трајања годишњег одмора, 

продужење рока у коме послодавац може ангажовати раднике на одредјено време и избегавање 
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неких других "незгодних" обавеза предузетника према запосленима. 

  

Немци и после тих "ригорозних" промена радног законодавства и даље одлазе рано у пензију, у 

просеку са нешто више од 60 година, користе 30-дневни годишњи одмор, у већим фирми 

добијају 13. плату, имају право на поделу дивиденде и то их, уз неке друге бенефиције, сврстава 

у групу најповлашћенијих у ЕУ. 

  

Сличне промене радног законодавства обављене су, углавном касније него у Немачкој, у 

већини других чланица ЕУ, а највише су се суштинским променама свог радног законодавства 

опирале Ссведска и друге скандинавске земље –  чланице ЕУ, које су традиционално познате 

као државе такозваног социјалног старања, или високе заштите права запослених. 

  

Директор Уније послодаваца Србије (УПС) Драгољуб Рајић каже за Тањуг да се наша земља 

мора што пре определити за суштинску промену Закона о раду, јер ће свако даље оклевање да 

се такви прописи усвоје нашкодити целој домаћој привреди која је и иначе у огромним 

проблемима због пада инвестиција, осетног смањења тражње и пораста незапослености. 

Завршен протест, за закон о раду посебан 
тим 

Тањуг, Бета  

Синдикални лидери Љубисав Орбовић и Бранислав Чанак, након разговора синдикалне 

делегације са премијером Србије Ивицом Дачићем данас у Влади Србије, саопштили су да им је 

обећано да се закони о стечају и приватизацији неће наћи на дневном реду Скупштине док се о 

њима не изјасни Социјално-економски савет. 

Закони о стечају и приватизацији неће се наћи на дневном реду Скупштине Србије док се о 

њима не изјасни Социјално-економски савет, а за Закон о раду биће формиран посебан тим, 

рекли су лидери синдиката након разговора њихове делегације са премијером Ивицом 

Дачићем у Влади Србије. 

  

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић рекао да је новинарима 

да је синдикатима обећано да ће се за Закон о раду направити нова Радна група, а њен састав 

биће одређен на седници Социјално-економског савета. 

  

Разговором са премијером, практично је окончан протест синдиката и радника предузећа у 

реструктурирању, у коме је учествовало неколико хиљада радника из Србије. 
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Орбовић и лидер УГС Независност Бранислав Чанак рекли су да је премијер Дачић у 

једносатном разговору показао разумевање за проблеме на које указали синдикати. 

  

- Видећемо шта ће се дешавати у наредном периоду, али очигледно је да закони без 

разматрања Социјално-економског савета неће ући у процедуру -  казао је Орбовић. 

  

Он је, када је у питању захтев радника за смену министра привреде Саше Радуловића, рекао да 

им је Дачић поручио да ће на првој седници Владе обавестити чланове владе о том захтеву. 

  

 - То није у могућности самог премијера, он ће на првој седници владе изнети захтеве, јер то је 

ипак питање коалиције и партије која га је (Радуловића) предлагала за то место -  казао је 

Орбовић. 

  

Разговором са премијером, практично је окончан данашњи протест синдката и радника 

предузећа у реструктурирању, у коме је учествовало неколико хиљада радника из Србије. 

  

Када је у питању захтев радника за сменом министра привреде, лидер С С С С Орбовић је рекао 

окупљеним радницима да им је Дачић поручио да ће на првој седници Владе обавестити 

чланове владе о том захтеву. 

  

Нешто после 15 часова, радници су се разишли испред зграде Владе Србије, а саобраћај у том 

делу града је нормализован. 

  

Радници из неколико градова Србије окупили су се данас око поднева на Тргу Николе Пашића 

у Београду, одакле су кренули ка Скупштини Србије, успут су застали испред Министарства 

привреде, где су скандирали министру Сашси Радуловићу да поднесе оставку,а онда су стигли 

до зграде Владе, где су остали све док су трајали разговорали њихове делегације премијера. 

  

Протест је обезбеђивала полиција. Током протеста, саобраћај је на потезу од Трга Николе 

Пашића до Немањине улице сукцесивно отваран и затваран. 

  

  

Протест су организовали Самостални синдикат металаца Србије и Грански синдикат 

индустрије, енергије и рударства УГС "Независност" У делегацији синдиката која разговара са 

Дачићем су председник Савеза самосталних синдиката Србије (С С С С) Љубисав Орбовић, 

председник УГС "Независнот" Бранислав Чанак, председник Синдиката металаца Душко 

Вујовић и потпредседник СССС Зоран Михајловић. 

  

Репрезентативани синдикати 

саобраћајног 
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Председник савеза самосталних синдиката Љубисав Орбовић 

рекао је новинарима уочи почетка протеста да су синдикати 

добили најаве да ће премијер Србије Ивица 

Дачић данас примити једну групу радника, и са њима 

разговарати о предлозима закона о стечају и приватизацији и 

захтевима за смену министра Радуловића. 

  

Орбовић је рекао да су од представника владе синдикати 

добили уверавања да ће ова два закона бити повучена из 

Парламента, да ће Закон о раду поново ићи на расправу и да 

ће бити формирана нова радна група. 

  

Самостални синдикат металаца Србије и Грански синдикат 

индустрије, енергије и рударства УГС Независност 

организовали су данас протест радника предузећа у 

реструктурирању која у највећем броју припадају металској 

индустрији. 

  

Са Трга Николе Пашића радници ће, према најави, кренути у 

протесту шетњу до зграде Народне скупштине, Министарства 

привреде и Владе Србије. 

 

Данашњи протест кошта више од милион динара 

  

Председник Синикадата металаца Крагујевца Горан Милић 

каже да више од милион динара је потреошено за одлазак 

1.300 радника у Београд. 

  

- Око 720.000 динара кошта изнајмљивање 17 спратних 

аутобуса, а на то треба додати и трошкове за куповину воде и 

сендвича за раднике, као и друге трошкове, што ће свакако 

премашити милион динара - екао је Милић у изјави Тањугу. 

  

Према његовим речима, уговор о превозу радника Синдикат металаца Крагујевца је потписао 

са фирмом "Спакић тоурс" који је обезбедио своје, али и аутобусе других превозника. 

  

- Трошкове ће сносити Синдикат металаца Крагујевца, али и све друге синдикалне 

организације у предузећима чији чланови данас учествују у протесту, и то сразмерно броју 

радника који су кренули за Београд - рекао је Милић. 

  

предузећа"Ласта" саопштили 

су да одлажу за данас 

најављени протест и обуставу 

саобраћаја због дуга Града 

Београда од 400 милиона 

динара том превознику. 

Председник Самосталног 

синдиката Ласте Небојша 

Мировић казао је да им је 

синоћ обећано да ће у 

понедељак 27. јануара са 

представницима тог 

синдиката и Асоцијације 

слободних и независних 

синдиката (АСНС) Ласте, око 

решавања тог проблема 

разговарати председник 

Привременог већа Београда 

Синиша Мали. 

  

- Одлуку о даљем протесту, 

односно обустави саобраћаја и 

блокирању 

града и приградских насеља 

донећемо у понедељак након 

тог састанка - казао је 

Мировић. 
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На питање колико кошта изнајмљивање по аутобусу за данашњи превоз радника на протест у 

фирми "Спакић турс" само су кратко рекли да "они такве информације не дају". 

  

У "Крагујеxпресу", чији аутобуси такође превозе раднике, кажу да цена није никаква тајна и да 

изнајмљивање по возилу, на један дан, за превоз до Београда и назад, износи 42.000 динара, и 

да је у ту цену урачунат и ПДВ. 

  

Како објашњавају, цена изнајмљивања аутобуса на дан утврђује се на основу километраже, 

односно 140 динара кошта по километру. Како од Крагујевца до Београда у оба правца има 300 

километара, то значи да за један аутобус треба платити 42.000 динара. 
 

 

Нови мамци за инвеститоре 

Напуштањем директних субвенција Србија улагачима мора да понуди ефикаснију државу, 
ниже трошкове и мањи ризик пословања 

 

Србија је од 2001. године остварила релативно високе годишње нето приливе страних 
директних инвестиција, али с тим што су странци код нас свој капитал углавном улагали у 
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куповину друштвених фирми и сектор услуга, док су у већини земаља централне и источне 
Европе градили фабрике. Чак 71 одсто раста БДП-а у овим земљама резултат је прилива СДИ. 
Баш кад су наши дефицити и обавезе према страним кредиторима почели вртоглаво да расту, 
СДИ у 2012. и првих девет месеци 2013. године осетно опадају. Економски опоравак земље у 
овој и наредне две године из више разлога биће успорен, али да би се по оптимистичкој 
варијанти, остварила просечна стопа раста БДП за наредне три године од ипак скромних 1,6 
одсто, неопходан је просечан годишњи нето прилив страних инвестиција од око 1,6 милијарди 
евра. 

Како приволети странце да уложе толике паре у Србију? 

У мору неизвесности наших привредних прилика, једино је извесно – садашњи министар 
привреде не би да иде истим смером у сусрет страним инвеститорима. 

– Једино што је претходно министарство радило биле су субвенције и потпуно неодговорно 
арчење новца пореских обвезника – изјавио је за наш лист министар привреде Саша Радуловић 
поводом изјаве председника Томислава Николића да му се не допада што нови министри не 
прихватају ништа што су претходни радили. 

Према Радуловићевом мишљењу, Србија је вукла за рукав стране инвеститоре, делила им је 
„шаком и капом” за свако обећано радно место, без контроле да ли је обећање испуњено и да ли 
се уложено исплатило. 

– Ново министарство направило је потпуни заокрет од 180 степени од те и такве политике. 
Усвојеним Буџетом за 2014. годину у Скупштини укинуте су субвенције. Са овим 
министарством неће их бити – рекао је Радуловић. 

Влада треба да одбаци сулуди и непромишљен предлог министра Радуловића да се укине 
„Сиепа”, узвратио је бивши министар привреде и финансија Млађан Динкић кад је његов 
„наследник” саопштио да ће прекинути с „неодговорном политиком, недомаћинским и 
нетранспарентним трошењем новца пореских обвезника”. 

– Субвенције су довеле „Фијат” и створиле 10 од првих 15 највећих извозника. Зато држава 
треба да повећа буџет за подстицање нових инвестиција – тврди Динкић. 

Са 352 милиона долара страних инвестиција у 2012. години, према подацима УНКТАД-а, 
Србија је рангирана на 127. месту, што је њено најгоре место у претходних 12 година. Народна 
банка је проценила да ће ДСИ у 2013. достићи око 700 милиона евра. 
„Да ли је низак прилив страних директних инвестиција регионални проблем или 
специфичност Србије”, тема је недавно саопштеног истраживања МирјанеГлигорић, асистент 
београдског Економског факултета и сараднице Фонда за развој економске науке (ФРЕН). У 
средишту њене анализе су кретања ДСИ у периоду кризе – нарочито у последње две године – и 
настојање да се одговори на питање – како преокренути тај непожељан тренд.  

Са нето приливом СДИ од просечна 183 евра по становнику у периоду 2001–2008. Србија је 
била на 11. месту међу посматранимх земаљама. У преткризном периоду у Србији су нето СДИ у 
просеку чиниле шест одсто БДП-а, тако да је по овом показатељу била на четвртом месту. У 
периоду 2009–2012. просечна вредност прилива СДИ износила је 3,6 одсто БДП, тако да је по 
овом показатељу била на 14. месту. 

Какав је био учинак државних подстицаја? 

Србија је давала високе директне подстицаје страним инвеститорима у виду субвенција – од 
4.000 до 10.000 евра по новом радном месту. Просечна вредност до сада одобрених подстицаја 
износила је 4.693 евра по раднику. Укупно је одобрено 289,9 милиона евра, а од те суме око три 
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четвртине додељено је страним инвеститорима,тако да се по висини подстицаја Србија нашла у 
самом врху земаља централне и источне Европе. 

– Иако је од 2006. године имала издашне директне подстицаје, прилив ДСИ у Србију био је на 
нивоу или благо изнад инвестиција у посматраним земљама – указује Глигорићева. – При томе 
је велики део инвестиција у Србији у овом периоду последица приватизације, која је у другим 
земљама већ завршена. Издашни постицаји као у случају „Фијата” су изузетак, који није 
фискално одржив, нити економски исплатив, па они у будућности не могу да представљају 
модел за привлачење страних инвесција.  

На новац од приватизације више не може да се рачуна, а ни у буџету нема пара за субвенције 
страним инвеститорима. Зато држава мора да нађедруге начине за привлачење страних 
инвеститора. Мирјана Глигорић сматра да би требало да се почне од отклањања свега што 
одвраћа стране инвеститоре од улагања. 

– То су макроекономска нестабилност, односно такозване високе спољне неравнотеже – јавни 
дуг, дефицит текућег рачуна платног биланса, али и политички ризици, услови пословања – 
каже Глигорићева. – Ту су и институционални фактори, као што су неефикасна правна 
регулатива и бирократске препреке, лоша инфраструктура. Давања директних субвенција 
треба напуштати, уз истовремено унапређивање привредног амбијента, што пре свега 
подразумева смањење трошкова и ризика пословања,унапређење ефикасности 
администрације, судства, уређивање јавних финансија и смањење фискалног дефицита и 
јавног дуга, али и побољшање инфраструктуре и смањење корупције. 

Уколико се само укину субвенције, а не остваре реформе, истиче наша саговорница, стране 
директне инвестиције ће опасти.  
Александар Микавица 

Радуловић подноси оставку 

БЕОГРАД – Министар привреде Саша Радуловић подноси оставку, сазнаје Танјуг у 
Министарству привреде. 

Разлог за Радуловићеву одлуку је, како се наводи, непостојање политичке воље за спровођење 
реформи. 

Министар Радуловић изјавио је претходних дана 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 и да се иде на изборе. 

Он је истакао да, уколико се реформе не спроведу, за њега нема сврхе да остаје у влади. 

„Ако се усвоје закони, то је сигуран знак да се не иде на изборе, него да ће Влада Србије урадити 
оно што је рекла и спровести реформе у 2014. како би се створиле претпоставке за привредни 
раст у 2015”, рекао је Радуловић. 

Према његовим речима, ако се од тих закона одустане, то је сигуран знак да реформи неће ни 
бити. 

Он сматра да су реформе закочене у последњих неколико дана, али да Министарство привреде 
ради на томе да их „откочи”, наводећи да Влада Србије треба званично на седници да се одреди 
да ли је за реформе или не. 
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Према његовим речима, без тих кључних закона ни буџет не може да функционише. 

Највећи камен спотицања са синдикатима био је нови Закон о раду, због којег су организовани 
и протести тражећи његово повлачење и дораду и оставку министра Радуловића, а Радуловић је 
изјавио да је циљ закона о раду да се спречи нерад и синдикалне привилегије, а не да се умање 
синдикална права и да су се странке умешале у то. 

„Данашњи протест синдиката предузећа у реструктурирању против доношења закона о 
приватизацији и стечају и јучерашњи штрајкови, али и све досадашње синдикалне активности, 
попут демонстративног напуштања радне групе и бојкотовања јавне расправе поводом израде 
Нацрта закона о раду, директно су инструисани од стране политичких партија”, саопштило је 
тим поводом Министарство привреде, док је председник Савеза самосталних синдиката Србије 
Љубисав Орбовић изјавио да је штрајк упозорења који су организовали С С С С и УГС 
„Независност” показао да запослени у Србији не желе реформе на начин на који предлаже 
министар привреде Радуловић. 

„Хвала министру - ујединитељу. Овакав успех нису постигли никада ни лидери синдиката, нити 
иједан министар у историји Србије”, рекао је Орбовић на конференцији за новинаре у 
синдикалном седишту у Београду. 

Тим поводом синдикални лидери су разговарали и с премијером Ивицом Дачићем, а посел 
састанка су изјавили да се закони о стечају и приватизацији неће наћи на дневном реду 
Скупштине Србије док се о њима не изјасни Социјално-економски савет, а за Закон о раду биће 
формиран посебан тим. 

Орбовић рекао да је синдикатима обећано да ће се за Закон о раду направити нова Радна група, 
а њен састав биће одређен на седници Социјално-економског савета. 

Разговором са премијером, практично је окончан протест синдиката и радника предузећа у 
реструктурирању, у коме је учествовало неколико хиљада радника из Србије. 

Радуловић је на место министра привреде предложила СНС као нестраначку личност, а он је 
истакао да у случају одржавања ванредних парламентарних избора, неће бити на листи те 
странке. 

Политичари и привредници различито о оставци Радуловића 
БЕОГРАД – Одлуку министра привреде Саше Радуловића да поднесе оставку, различито су 
данас коментарисали политичари, економисти, привредници и представници синдиката, јер су 
једни оценили да је то учинио јер је подршку за реформе изгубио у влади, док други сматрају 
да је и он сам увидео да су планиране реформе нереалне. 

Председник Либерално демократске партије Чедомир Јовановић рекао је да оставка 
Радуловића говори да владајућа коалиција није у могућности да спроведе реформе. 

„Ако постоји разлог за расписивање нових избора, он није у томе ко је на ком положају или 
министарском месту у садашњој влади, већ у њеној немогућности да покрене и спроведе било 
какве реформе, па чак и оне које предлаже бивши министар Радуловић”, рекао је Јовановић, а 
наведено је у саопштењу. 

Заједно за Шумадију и Уједињени региони Србије захвалили су министру привреде Саши 
Радуловићу на поднетој оставци оцењујући да је она „у интересу одбране националне 
економије”. 
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„Овај потез оцењујемо као меру предузету у најбољем интересу одбране његовог 
(Радуловићевог) личног интегритета и националне економије”, наведено је у саопштењу З ЗШ - 
УРС. 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић изјавио је да су синдикати 
очекивали да Радуловић буде смењен, како би се показало да политика какву је он водио не 
може да се води у будућности. 

„Ово треба да буде показатељ не само за данас и оно што је радио Радуловић, већ и за неки 
будући период, и из тог разлога смо очекивали смену. По нама је Радуловић сам увидео да оно 
што је радио није могло да се оствари и мислим да је то разлог због чега је поднео оставку”, 
рекао је Орбовић Танјугу. 

Председник УГС Независност Бранислав Чанак изјавио је да је питање како је неко, као што је 
министар Радуловић, могао да дође на ту функцију, имајући у виду да није имао довољно 
знања да тај посао обавља. 

„Постоји мистерија његовог доласка на ту функцију. Дошао је човек који има знање из 
економије довољно за стечајног управника”, рекао је Чанак Танјугу. 

Према његовим речима, Радуловић нема знање из макроекономије и јавних финасија, које је 
битно за спровођење реформи у привреди. 

Унија послодаваца Србије (УПС) оценила је да оставка министра Радуловића значи 
заустављање преко потребних економских реформи, што ће директно продубити кризу, 
смањити број активних привредних субјеката и довести до повећања незапослености. 

„УПС са жаљењем констатује да су опет краткорочни политички интереси нађачали напоре за 
стварање нормалних услова за пословање у нашој земљи, без којих нема развоја привреде ни 
отварања нових радних места”, истиче се у саопштењу. 

Председник УПС Небојша Атанацковић изјавио је да жали због одлуке Радуловића да поднесе 
оставку, али и да ће сваки други министар који дође на његово место морати да спроведе 
сличне реформе, јер због ситуације у којој се земља налази нема много избора. 

Атанацковић је у изјави Танјугу истакао да, с обзиром на велике притиске који су постојали 
протекле недеље, није изненађење што је министар Радуловић одлучио да поднесе оставку. 

Економиста Милојко Арсић оценио је да су реформе које је предлагао Радуловић суштински 
добре, али да оваква хетерогена влада тешко може да их спроведе. 

„Уколико се распишу ванредни парламентарни избори, мислим да ће се створити шанса да се 
након избора формира нека ефикаснија Влада која би била способна да спроводи темељније 
реформе”, рекао је Арсић Танјугу. 

Он очекује да ће оквиру тих реформи бити усвојен велики део предлога из закона о стечају, 
приватизацији и раду, које је предлагао Радуловић, јер су они важни за привреду Србије. 

Потпредседник Асоцијације малих и средњих предузећа Милан Кнежевић изјавио је да се 
оставка Радуловића очекивала од дана његовог именовања, пошто је на то место дошао као 
нестраначка личност и „дрзнуо се да спроводи реалне реформе”. 

„Остао је усамљен у својим намерама, јер је претио да својим реформским потезима угрози 
јединог владиног дугогодишњег миљеника који се зове јавни сектор и који је пресудно утицао 
на исходе свих досадашњих избора”, оценио је Кнежевић у изјави Танјугу. 

Агенције 
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Одржан протест синдиката металаца 

Дачић обећао поновно разматрање закона 

АУТОР: И. Н. 

Београд - Премијер Србије Ивица Дачић састао се јуче са представницима синдиката и обећао 

да се закони о стечају и приватизацији неће наћи на дневном реду Скупштине док се о њима не 

изјасни Социјално-економски савет, а да ће процес измена и допуна Закона о раду практично 

кренути из почетка.  

 
Неколико хиљада радника предузећа у реструктурирању који су се окупили јуче на Тргу 
Николе Пашића изашли су са захтевима да се смени министар привреде Саше Радуловић и 
повуку из скупштинске процедуре закони о приватизацији и стечају. Према речима 
председника Самосталног синдиката металаца Србије Зорана Вујовића, тражи се смена 
министра јер је "инспиратор свих спорних закона и најодговорнији је што су они ушли у 
скупштинску процедуру". Он је објаснио да се радници плаше да би применом предложених 
закона већина предузећа у реструктурирању аутоматски отишла у стечај и ликвидацију. 

Протест је практично окончан договором постигнутим између радника и премијера Дачића, 
који је поручио да ће на првој седници обавестити чланове Владе о том захтеву. Протест су 
организовали Самостални синдикат металаца Србије и Грански синдикат индустрије, енергије 
и рударства УГС "Независност", а у Београд су из више градова у Србији допутовали радници у 
50 аутобуса. 

Радници спречили лицитацију имовине 

АУТОР: Н. К. 

Ужице - Запослени у ужичком предузећу "24. септембар" у реструктурирању, који су у 

генералном штрајку од понедељка, спречили су лицитацију фабричке механизације, којом је 

требало да се прикупи новац за намирење дугова према бившим радницима. 
 Запослени су на капији предузећа зауставили судског извршитеља и заинтересованих лица, 
чиме су онемогућили лицитацију, за коју је касније речено да ће бити одржана у простору 
Основног суда, али је одложена. Светозар Прљевић, председник фабричког Синдиката радника 
ЕПС-а , објаснио је да су у питању основна средства за рад тог предузећа, које би потпуно 
пропало да је лицитација успела. 

- Агенција за приватизацију упутила нам је допис у коме је наведено да пословодство мора да 
сачува имовину, а Агенција за мирно решавање спорова нас је позвала на арбитражу са 
Министарством енергетике, што би требало да буде за дан или два - додао је Прљевић. 
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Запослени од Владе Србије, која је једини власник тог предузећа, траже да се то предузеће 
врати у систем ЕПС, у који је било до 2003. године, да се тој фирми укључи електрична 
енергија, која је искључена 25. децембра, као и да им се исплати 27 заосталих зарада. 

 

Закон о раду креће изнова 

Синдикални лидери Љубисав Орбовић и Бранислав Чанак, након разговора 
синдикалне делегације с премијером Србије Ивицом Дачићем јуче у Влади Србије, 

саопштили су да им је обећано да се закони о стечају и о приватизацији неће наћи на дневном 
реду Скупштине док се о њима не изјасни Социјално-економски савет. 

Што се тиче Нацрта закона о раду, речено им је, саопштили су, да ће процес измена и допуна 
практично кренути изнова. 

Разговором с премијером практично је окончан јучерашњи протест синдката и радника 
предузећа у реструктурирању, у којм је учествовало неколико хиљада радника из Србије. 

Када је у питању захтев радника за смену министра привреде, лидер ШШ-а Орбовић је рекао 
окупљеним радницима да им је Дачић поручио да ће на првој седници Владе обавестити 
чланове Владе о том захтеву. 

Нешто после 15 часова, радници су се разишли, а саобраћај испред зграде Владе Србије је 
нормализован. 

Радници из неколико градова Србије окупили су се јуче око поднева на Тргу Николе Пашића у 
Београду, одакле су кренули ка Скупштини Србије, успут су застали испред Министарства 
привреде, где су скандирали министру Саши Радуловићу да поднесе оставку, а онда су стигли 
до зграде Владе, где су остали све док су трајали разговорали њихове делегације с премијером. 

Протест је обезбеђивала полиција. Током протеста, саобраћај је на потесу од Трга Николе 
Пашића до Немањине улице сукцесивно отваран и затваран. 

 

 

Колико нас кошта рампа Радуловићу? 

ИЗВОР: БЛИЦ 

Београд -- Одлука о повлачењу из процедуре закона о раду, приватизацији и 

стечају коштаће нас колико и изградња два моста Земун-Борча, пише "Блиц". 

Зајам Светске банке, страна улагања и цена по којој ће се Србија задуживати главни су канали 

кроз које ћемо платити одлагање реформских закона, подсећа овај лист. 
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Измене Закона о раду очекивали смо до краја 2013. Тада су по хитном поступку у Скупштину 

упућени и предлози закона о приватизацији и стечају. Одлука о одлагању њиховог усвајања 

донета је у понедељак, а прва цена договора Дачића, Вучића и синдиката већ нам је испоручена 

у среду.Светска банка тада нам је стопирала кредит од 250 милиона долара. Само на 

овај начин изгубили смо новац којим је Влада планирала закрпити 14 одсто рупа у буџету.  

 

Економиста Милојко Арсић каже да ћемо повлачење закона платити и кроз мањи прилив 

страних директних инвестиција.  

 

"Влада је планирала улагања од око милијарду евра. Сада би она могла бити мања за око 300 

милиона евра. Такође, када финансијски инвеститори чују да нам Светска банка није одобрила 

кредит, али и да нам је смањен кредитни рејтинг, то ће им бити сигнал да нам траже још веће 

камате", оценио је Арсић.  

 

Србија ове године треба да се задужи око шест милијарди евра, а за пет милијарди још нисмо 

уговорили цену кредита. Арсић процењује да би одлука Светске банке могла у просеку да 

подигне камату 0,5 одсто, што ствара додатни трошак од 25 милиона евра.  

 

Арсић, ипак, верује да ћемо у задњем кварталу добити зајам Светске банке. Сличан одговор 

"Блиц“ је добио у Министарству финансија, који верују да је за зајам само померен датум.  

 

У Светској банци кажу да што се пре закони усвоје, то ће раније почети и преговори о зајму.  

 

Јуче је саопштено да министар привреде Саша Радуловић подноси оставку због 

заустављања реформи. 
 

Орбовић: Требало је да га смене 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић 

изјавио је да је било реално да министар привреде Саша Радуловић поднесе 

оставку. 

Он, међутим, каже да су синдикати очекивали да он буде смењен, како би се показало да 

политика какву је он водио не може да се води у будућности. 

"Ово треба да буде показатељ не само за данас и оно што је радио министар Радуловић, већ 

и за неки будући период, и из тог разлога смо очекивали смену. По нама је министар 

Радуловић сам увидео да оно што је радио није могло да се оствари и мислим да је то разлог 

због чега је поднео оставку", рекао је Орбовић Тањугу.  

 

Он је рекао да су даљи планови синдиката у овом моменту да се, као што је договорено са 

премијером и првим потпредседником владе, у наредном периоду на седници Социјално-

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=01&dd=23&nav_id=803474
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=01&dd=25&nav_id=804245
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=01&dd=25&nav_id=804245
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=01&dd=25&nav_id=804245
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=01&dd=25&nav_id=804245
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=01&dd=25&nav_id=804245
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економског савета формира радна група која ће радити на закону о раду.  

 

"Вероватно ће и закони о приватизацији и стечају бити повучени потпуно или ћемо ми 

дати примедбе, па ће они моћи да иду у скупштинску процедуру", рекао је Орбовић.  

 

Према његовом мишљењу, будући министар привреде требало би да буде "човек из 

привреде и човек који разуме привреду, а не неко ко долази из миљеа стечаја и 

сматра да све треба исећи".  

 

"Мислим да таквих људи у земљи има, да има људи који се разумеју, знају и могу то да раде 

и мислим да ће се показати, ако буде изабрана права особа, да српска привреда може да иде 

напред", истакао је Орбовић 

 

АКТЕР 

РЕАКЦИЈЕ НА ОСТАВКУ МИНИСТРА 
РАДУЛОВИЋА 
 

Тањуг  
 
Председник СССС Љубисав Орбовић изјавио је да је било реално да министар привреде Саша 
Радуловић поднесе оставку, али да су синдикати очекивали да он буде смењен 

"Ово треба да буде показатељ не само за данас и оно што је радио министар Радуловић, већ и за 
неки будући период, и из тог разлога смо очекивали смену. По нама је министар Радуловић сам 
увидео да оно што је радио није могло да се оствари и мислим да је то разлог због чега је 
поднео оставку", рекао је Орбовић Тањугу. 
 
Он је рекао да су даљи планови синдиката у овом моменту да се, као што је договорено са 
премијером и првим потпредседником владе, у наредном периоду на седници Социјално-
економског савета формира радна група која ће радити на закону о раду. 

"Вероватно ће и закони о приватизацији и стечају бити повучени потпуно или ћемо ми дати 
примедбе, па ће они моћи да иду у скупштинску процедуру", рекао је Орбовић. 
 
Према његовом мишљењу, будући министар привреде требало би да буде "човек из привреде и 
човек који разуме привреду, а не неко ко долази из миљеа стечаја и сматра да све треба исећи". 

"Мислим да таквих људи у земљи има, да има људи који се разумеју, знају и могу то да раде и 
мислим да ће се показати, ако буде изабрана права особа, да српска привреда може да иде 
напред", истакао је Орбовић. 
 
Председник Либерано демократске партије Чедомир Јовановић рекао је данас да оставка 
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министра привреде Саше Радуловића говори да владајућа коалиција није у могућности да 
спроведе реформе. 
 
"Ако постоји разлог за расписивање нових избора, он није у томе ко је на ком положају или 
министарском месту у садашњој влади, већ у њеној немогућности да покрене и спроведе било 
какве реформе, па чак и оне које предлаже бивши министар Радуловић", рекао је Јовановић, а 
наведено је у саопштењу. 
 
Он је навео да је оставка Радуловића утолико тежа што је најбитнији сегмент изласка Србије из 
кризе, а то је привреда, остао без министра, стратегије, концепције и било каквог рада. 

"Србија себи тај луксуз не може и не сме да дозволи", истакао је лидер ЛДП. 

РТВ 

Промене Закона о раду неминовне 

БЕОГРАД  

Жестока расправа око предложених промена Закона о раду за сад је у Србији 
завршена нерешеним исходом, јер су владини челници најавили да ће се цела 
процедура око усвајања тог правног акта поновити. 

Тиме се делимично изашло у сусрет захтевима синдиката, али су остављена и отворена врата да 
се задовоље и радикалнији предлози предузетника и дела стручне јавности. 

Домаћи економисти и представници предузетника су се одмах након најаве премијера и првог 
потпредседника Владе Србије, Ивице Дачића и Александра Вучића, да ће се у изменама 
спорног Закона о раду кренути од почетка, критички изјаснили о томе, уз оцену да земља попут 
наше, уколико искрено жели у ЕУ, треба што пре да прихвати и њена правила, укључујући и 
прописе из радног законодавства. 

Занимљиво је да Хрватска, која је постала 28. чланица ЕУ 1. јула прошле године, ушла у Унију 
са старим, "ригидним" радним законодавством, усвојеним још половином деведесетих година 
прошлог века које је, додуше, донекле промењено пре четири године. 

Професор Жељко Поточњак, аутор првог хрватског Закона о раду, каже да његова земља, због 
нефлексибилности тог правног акта, засад нема посебних проблема са ЕУ, али има у односима 
са Светском банком. 

Светска банка је, наиме, поручила Загребу, исто као и Београду, да тај закон мора мењати 
уколико жели да оживи привреду и са њом склопи нове аранжмане. 

Поточњак тврди да је проблем у томе што Хрватска није баш најбоље разумела регулативе и 
захтеве ЕУ када је усвајала измена Закона о раду, јер је тада ускладила петнаестак директива 
Уније о томе, али са минималним захтевима и то је у Бриселу прошло, али сада у Светској 
банци не пролази. 
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"Вама, рецимо, ЕУ у погледу неке одредбе даје две могућности и каже: 'Ево, одаберите које ћете 
се придржавати'. А Хрвати онда кажу: 'Применићемо и једну и другу!' Наравно, што се тиче ЕУ, 
ви сте и даље усклађени, али то што сте ниво заштите (права радника) дигли изнад 
минималног стандарда, то је ваш проблем. И то је оно на што упозорава Светска банка", 
објаснио је у интервјуу листу Глобус Поточњак. 

То искуство Хрватске морају, у сваком случају, имати на уму и сви у Србији, приликом 
састављања нове верзије промена Закона о раду који је, иначе, од почека прошле деценије био 
предмет жестоких јавних дебата и сукоба у скоро свим европским земљама, укључујући 
најистакнутије чланице ЕУ. 

У Немачкој, чија је економија без премца у Европи и многим земљама служи као узор како 
треба организовати привреду, последња велика промена радног законодавства догодила се пре 
десетак година, када је влада социјалдемократског канцелара Герхарда Шредера успела, 
упркос противљењу синдиката, да знатно либерализује радно законодавство, како су 
синдикални прваци тврдили на штету запослених, а у корист предузетника. 

Шредер и његови социјалдемократи су након тога глатко поражени на парламентарним 
изборима, али је немачка привреда, баш захваљујући његовим реформским законима, почела 
да се опоравља и плодове њеног раста "наплатила" је касније актуелна шефица владе Ангела 
Меркел која је лани, трећи пут узастопно, однела изборну победу. 

Суштина наведених промена у немачком радном законодавству своди се, између осталог, на 
продужетак услова за стицање старосне пензије, смањење трајања годишњег одмора, 
продужење рока у коме послодавац може ангажовати раднике на одређено време и избегавање 
неких других "незгодних" обавеза предузетника према запосленима. 

Немци и после тих "ригорозних" промена радног законодавства и даље одлазе рано у пензију, у 
просеку са нешто више од 60 година, користе 30-дневни годишњи одмор, у већим фирми 
добијају 13. плату, имају право на поделу дивиденде и то их, уз неке друге бенефиције, сврстава 
у групу најповлашћенијих у ЕУ. 

Сличне промене радног законодавства обављене су, углавном касније него у Немачкој, у 
већини других чланица ЕУ, а највише су се суштинским променама свог радног законодавства 
опирале Шведска и друге скандинавске земље – чланице ЕУ, које су традиционално познате 
као државе такозваног социјалног старања, или високе заштите права запослених. 

Директор Уније послодаваца Србије (УПС) Драгољуб Рајић каже за Тањуг да се наша земља 
мора што пре определити за суштинску промену Закона о раду, јер ће свако даље оклевање да 
се такви прописи усвоје нашкодити целој домаћој привреди која је и иначе у огромним 
проблемима због пада инвестиција, осетног смањења тражње и пораста незапослености. 
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Синдикати протестују, закони на поправном 

Више хиљада радника предузећа у реструктурирању протестовало у Београду. 
Министар Саша Радуловић тражи ванредну седницу Скупштине о реформским 
законима. Прво чути Социјално-економски савет, па посланике, поручује 
премијер Ивица Дачић. 

Запослени у предузећима у реструктурирању протестовали су у Београду због предложених 
измена закона о раду, приватизацији и стечају. После разговора с њима, премијер Ивица 
Дачић понавља да сви проблеми треба да се решавају дијалогом, да ће Нацрт закона о 
раду размотрити нова радна група, а да ће предложене измене закона о приватизацији и 
стечају морати да размотри Социјално-економски савет, пре него што се нађу пред 
посланицима. 

Припремила Мирјана Брајковић 

Неколико хиљада радника предузећа у реструктурирању, у знак протеста, прошетало је од Трга 
Николе Пашића до Немањине, на састанак својих лидера с премијером. Договореним су кажу, 
више него задовољни, три спорна закона неће пред посланике без њихове сагласности. 

Бранислав Чанак из УГС "Независност" каже да је договорено да се два закона која су у 
парламетну у процедури неће ставити на дневни ред, а да се закон о раду враћа назад на 
преговарачки сто. 

"Влада ће оформити свој део радне гурпе и почећемо да радимо како је он рекао у најкраћем 
могућем року", рекао је Чанак. 

Од премијера су тражили и смену министра привреде Саше Радуловића. 

"Ми и даље остајемо при томе и једноставно даље активности ће бити усмерене да министар   
Радуловић оде, јер ово што он ради не даје никакву перспективу радницима и привреди", рекао 
је Љубисав Орбовић из Савеза самосталних синдиката Србије. 

Из кабинета министра Радуловића стиже оштро саопштење. Протесте синдиката 
инструисале су политичке партије, да би се зауставиле реформе. То је, каже, најављено још у 
понедељак колегијумом Социјално-економског савета. 

"Фарсом с тим нарученим састанком и нарученим протестима синдиката, жели се створити 
привид широког противљења реформама. У досадашњем току рада председник Владе није био 
препрека било каквим реформским активностима. С друге стране, није био ни подршка", 
наводи се у саопштењу Министарства. 

Министарство привреде подсећа да Влада није донела формалну одлуку о повлачењу закона о 
приватизацији и стечају који су у скупштинској процедури. Од Владе се тражи да до 1. фебруара 
закаже ванредну седницу парламента на којој би се расправљало о тим актима. Супротно би, 
кажу, био знак да се одустало од реформи. 

Премијер понавља да сви проблеми треба да се решавају социјалним дијалогом. 

http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE/1503408/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80+%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%B0+%D0%94%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%9B%D0%B5%D0%BC.html
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/5/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0/1503826/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%3A+%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83.html
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"Посебан тим у којем ће бити и представници синдиката и послодаваца разматраће Нацрт 
закона о раду и предложити најбоља решења у интересу Србије. Предлоге закона о 
приватизацији и стечају, пре него што се нађу на дневном реду Скупштине, размотриће 
Социјално-економски савет", истиче се у саопштењу из кабинета премијера. 

Премијер је обећао синдикатима да ће њихове захтеве пренети члановима Владе и 
коалиционим партнерима. 

Радници прекинули штрајк глађу, не и 
протест 

Због здравственог ризика и малог ефекта, четворо радника "Желвоза" прекинуло 
штрајк глађу на захтев синдиката. Прекид штрајка глађу не значи и да радници 
одустају од протеста, јер неће напуштати зграду општине Смедерево у којој су већ 
десети дан. 

Четворо радника смедеревске фабрике "Желвоз" на захтев њихових синдиката прекинуло је 
штрајк глађу због здравственог ризика и малог ефекта који такав облик протеста у овом 
тренутку може произвести, саопштили су Удружени синдикати Србије "Слога". 

 

Међутим, прекид штрајка глађу не значи и да радници одустају од протеста. Радници, који су 
синоћ прекинули штрајк глађу, неће напуштати зграду општине Смедерево, у којој су десети 
дан, а све одлуке у вези са протестом и начином даље борбе донеће у наредним данима. 

Председник синдиката "Слога" "Желвоз" Мики Нојић рекао је да је о свему обавестио и Жељка 
Веселиновића, председника УСС "Слога" који је лично ангажован да се за раднике најстарије 
српске фабрике за ремонт шинских возила пронађе неко адекватно решење којим би били 
задовољни. 

Јуче смо, нажалост, добили нимало охрабрујуће информације из Министарства привреде да 
нико не може бити исплаћен и добити плате и отпремнине, док се не усвоје системски закони о 
стечају и приватизацији. Упркос томе, ми смо одлучни да наставимо са протестом, а како и на 
који начин, то је сад све ствар нашег договора унутар свих синдиката, рекао је Нојић. 

Председник Удружених синдиката Србије "Слога" Жељко Веселиновић оценио је да су 
последњих недеља у апсурдној ситуацији. 

Према његовим речима, Влада Србије буквално не функционише у пуном капацитету, јер се не 
решавају економски и проблеми радника предузећа у реструктуирању. 

Влада не функционише у пуном саставу, састају се неформалне групе и сви су у некој врсти 
предизборне еуфорије, а радници у још већем проблему јер се нико не прихвата својих обавеза 
да им помогне. Све је условљено недостатком средстава која се очекују из кредита који су 
условљени доношењем системских закона чији је процес тренутно укочен, каже Веселиновић. 

Како је рекао, с друге стране, лидери такозваних репрезентативних синдиката након 
повлачења системских закона из процедуре усвајања, настављају са манипулацијама 
радницима предузећа у реструктуирању. 
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Истиче да ни они не нуде решења, осим једносатних штрајкова упозорења "који иду на руку 
неодговорним политичарима амортизујући оправдано незадовољство радника и успоравају 
процес решавања њихових проблема". 

То није добро, то неће довести нигде јер је оправдани бес радника све већи, оцењује 
Веселиновић и поручује да ће Удружени синдикати Србије "Слога" наставити са подршком 
радницима "Желвоза" и свих других предузећа. 

За нас је најбоље могуће решење да се проблеми решавају одмах и на најбољи могући начин, да 
се обезбеди новац, очувају радна места, покрене производња и спречи даље сиромашење 
читавих градова и места у Србији, закључио је Веселиновић. 

 

СТУДИО Б 

Одржан протест металаца  

Извор : Студио Б, Тањуг,  

Више хиљада радника у области металске индустрије окупило се у Београду, 
тражећи повлачење из процедуре закона о приватизациј и стечају, као и 
усаглашавање измена Закона о раду са синдикатима. 

Синдикални лидери Љубисав Орбовић и Бранислав Чанак, након разговора синдикалне 
делегације са премијером Србије Ивицом Дачићем данас у Влади Србије, саопштили су да им је 
обећано да се закони о стечају и приватизацији неће наћи на дневном реду Скупштине док се о 
њима не изјасни Социјално-економски савет. 

Што се тиче нацрта закона о раду, речено им је, саопштил су, да ће процес измена и допуна 
практично кренути изнова.. 

Разговором са премијером, практично је окончан данашњи протест синдката и радника 
предузећа у реструктурирању, у коме је учествовало неколико хиљада радника из Србије. 

Када је у питању захтев радника за сменом министра привреде, лидер С С С С Орбовић је рекао 
окупљеним радницима да им је Дачић поручио да ће на првој седници Владе обавестити 
чланове владе о том захтеву. 

Нешто после 15 часова, радници су се разишли испред зграде Владе Србије, а саобраћај у том 
делу града је нормализован. 

Радници из неколико градова Србије окупили су се данас око поднева на Тргу Николе Пашића 
у Београду, одакле су кренули ка Скупштини Србије, успут су застали испред Министарства 
привреде, где су скандирали министру Саши Радуловићу да поднесе оставку,а онда су стигли до 
зграде Владе, где су остали све док су трајали разговорали њихове делегације премијера. 

Протест је обезбеђивала полиција. Токм протеста, саобраћај је на потезу од Трга Николе 
Пашића до Немањине улице сукцесивно отваран и затваран. 

  

 

Дачић: Проблеми да се решавају путем социјалног дијалога 

 
Председник Владе Србије Ивица Дачић оценио је, у разговору са представницима Савеза 
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самосталних синдиката металаца и Гранског синдиката индустрије, енергије и рударства УГС 
Независност, да сви проблеми треба да се решавају путем социјалног дијалога. 

Премијер је најавио да ће посебан тим, у којем ће бити и представници синдиката и 
послодаваца разматрати Нацрт закона о раду и предложити најбоља решења у интересу Србије. 

Он је нагласио да ће предлоге закона о приватизацији и стечају разматрати Социјално-
економски савет, пре него што се нађу на дневном реду Скупштине Србије. Дачић је рекао да ће 
упознати чланове владе и коалиционе партнере са захтевима које су му синдикати данас 
изложили, саопштено је из Владе Србије. 
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НАРОДНЕ НОВИНЕ 
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