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До 1.маја нови нацрт Закона о раду 

ИЗВОР: БЕТА 

Београд -- Министар трговине Расим Љајић изјавио је да ће нацрт измена Закона о 

раду бити завршен до 1. маја, а усвајање тог закона очекује се до краја јуна. 

Нова радна група која ће припремати измене Закона о раду састаће се у понедељак, 3. 

фебруара, рекао је Љајић новинарима у Влади Србије после састанка с представницима два 

репрезентативна синдиката и Уније послодаваца. 

Састанку су присуствовали први потпредседник Владе Александар Вучцић, председник Савеза 

самосталних синдиката Србије Љубишав Орбовић, председник Уједињених гранских 

синдиката "Независност" Бранислав Чанак и председник Уније послодаваца Србије Небојша 

Атанацковић.  

 

Представниици синдиката и Уније послодаваца су истакли да се надају да ће 

новине у Закону о раду бити у интересу и радника и послодаваца.  

 

Претходна радна група је, без учешћа репрезентативних синдиката, припремила Нацрт измена 

и допуна Закона о раду, који је био у јавној расправи од 18. децембра до 10. јануара.  

 

Предложеним изменама Закона о раду нису били задовољни скоро сви синдикати у Србији, па 

је 20. јануара на састанку премијера Србије Ивице Дачића и првог потпредседника 

Александара Вучића с представницима репрезентативих синдиката и Уније послодаваца 

одлучено да се поново разматрају измене радног законодавства.  

 

Синдикати су 23. јануара организовали у предузећима и установама у Србији једносатни 

штрајк као упозорење да се убудуће ниједан закон који се односи на услове рада и права 

радника не може изменити без договора с њима.  

 

Дачић је делегацији синдиката, који су Београду 24. јануара организовали протест, обећао да ће 

Социјално-економски савет поново разматрати и измене закона о стечају и приватизацији, 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=01&dd=31&nav_id=806662
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иако су предлози тих закона већ у скупштинској процедури.  

 

Измене закона о раду, стечају и приватизацији, како је раније најављивано, требало је да буду 

усвојене најкасније до краја јануара ове године. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=01&dd=31&nav_id=806621 

Синдикалаци на састанку у Влади 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Председници Савеза самосталних синдиката Србије и УГС 

"Независност" и Уније послодаваца стигли су на састанак у Владу Србије. 

Са њима разговарају први потпредседник Владе Александар Вучић и министар трговине и 

потпредседник Владе Расим Љајић. 

Председник СССС Љубисав Орбовић рекао је Тањугу да очекује да ће се на данашњем састанку 

прецизирати све ставке које су договорене на седници Социјално-економског савета, односно 

да се ради на формирању нове групе за израду новог закона о раду.  

 

"Ми смо спремни на сарадњу, односно да учествујемо у изради новог закона", рекао је Орбовић 

додајући да је за синдикате прихватљиво да основ за тај закон буде садашњи закон који 

уредјује ту материју.  

 

"Мислим да ћемо успети да надјемо заједнички језик", рекао је Орбовић.  

 

Предсник УГС Незавниснот Бранислав Чанак није жело да говори о детаљима састанка 

истичући да би све било нагадјање и да ће више информација бити познато по завршетку 

састанка. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=01&dd=31&nav_id=806714 

"Заобиђена процедура око закона" 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Министар Расим Љајић каже да је процедура по питању предлога закона 

о стечају и приватизацији "битно заобиђена", будући да их није разматрао СЕС. 

  

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=01&dd=31&nav_id=806621
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=01&dd=31&nav_id=806714
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ккао је навео, ни сами социјални партнери нису били упознати са њиховом садржином. 

"Лоша је пракса ако важни закони, са становиштва света рада и света капитала, не прођу СЕС, а 

то се десило управо са ова два закона,", поручио је Љајић након састанка који су први 

потпредседник Владе Србије и он имали са представницима синдиката. 

Не може се гарантовати постизање стопостотне сагласности синдиката и послодаваца око свих 

одредби закона, додао је Љајић, али најмање што може да се учини, то је да се интензивно води 

социјални дијалог и да се аргументима дође до најбољих решења.  

 

"Биће испоштовани сви социјални партнери и настојаћемо да кроз конструктивну 

расправу дођемо до најбољих решења када је у питању закон о раду, а то важи и за законе 

стачају и приватизацији", рекао је Љајић.  

 

а данашњем састанку, додао је, није било речи о садржини тих закона али, поновио је, 

констатовано је да је процедура битно нарушена тиме што је заобиђен Социјално економски 

савет (СЕС), и што социјални партнери нисиу били упознати са сасдржаниом.  

 

На питања када би могла бити одржана нова седница Социјално економског савета, Љајић је 

рекао да ће састанак морати да сацека формирање нове владе, а да је, да би се убрзала 

процедура по питању Закона о раду, одржан данашњи састанак и договорен почетак рада 

радне групе од понедељка.  

 

"Нема времена за губљење", поручио је, и навео да предстојећи временски период, током 

кампање, експерти и представници радне групе треба да користе "не за бављење политиком, 

већ за усаглашавање текста закона о раду".  

 

Сам закон не може да чека формирање нове владе, јер би се у супротном, како је навео, на 

измене постојећег и нов документ чекало до краја године или следећег пролећа. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:476104-Ketl-Goruci-problem-je-nezaposlenost 

Кетл: Горући проблем је незапосленост 
Танјуг  

Виши саветник Светске банке Јоханес Кетл изјавио је да су основне тешкоће у 
Србији незапосленост младих и проблем запошљавања транзиционе генерације, 
оних старијих од 40 година 

 
БЕОГРАД - Основне тешкоће у Србији су незапосленост младих и проблем запошљавања особа 
старијих од 40 година- такозване транзиционе генерације, упозорио је данас виши саветник 
Светске банке Јоханес Кетл. 
 

Он је за РТС рекао да висока стопа незапослености представља проблем не само у Србији, већ и 
у целом региону. 
Светска банка је зато начинила извештај "Повратак на посао" у коме су наведене могућности да 
се повећа број запослених, и тај извештај биће представљен данас. 
Говорећи о мерама за запошљавање, Келт је рекао да је за решавање проблема запошљавања 
старијих потребно да се омогући флексибилније запошљавање, односно запошљавање на 
одређено време и запошљавање са скраћеним радиним временом. 
"У Србији тога скоро да нема, а то су послови који највише одговорају старијој генерацији. Да 
би се то остварило, мора да се реформише област минималних доприноса", казао је Кетл. 
Он сматра да ако постоје послови са скраћеним радним временом, мора да постоји и политика 
минималних доприноса. 
"Што се тиче незапослености код младих, мислим да је кључ да се приватни сектор укључи у 
процес образовања и развоја квалификација. Квалификације које стичу млади људи морају 
одговарати приватном сектору", наводи Кетл. 
Он сматра да све набројане мере зависе и од економских, али и од политичких прилика. 
"Мислим да је то мешавина оба фактора. Ако економија добро стоји све ће бити много лакше. 
Међутим, увек мора да постоји и политичка воља. Наравно, ако је економија боља, лакше ће се 
долазити до нових радних места", казао је саветник Светске банке. 
У већини земаља у свету постоји мали број предузећа која запошљавају велики број људи или 
отварају већи број радних места, додао је он. 
"Влада мора да проучи која су то предузећа и да направи неки план како да та предузећа буду 
креативнија и да напредују. Има нових препрека за отварање нових радних места у вези са 
квалификацијама и са пореским олакшицама и подстицањем за отварање нових радних места", 
рекао је Кетл. 
Он сматра да није реч о томе да млади нађу било какав посао, већ да то буде добар посао, који 
ће им омогућити да направе неку дугорочнију каријеру. Што се тиче старијих радника, највећи 
изазов је да се не направи нека изгубљена генерација. Ти људи су адут Србије и треба им 
омогућити да раде што дуже времена, казао је Кетл. 
Он је навео да у свакој земљи постоје предузећа која отварају већи број радних места. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:476104-Ketl-Goruci-problem-je-nezaposlenost
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"У земљама Источне Европе има људи који желе да буду предузетници, али не успевају да 
заокруже своје намере и то мора да се реши политички", рекао је Кетл. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:476145-Od-Zeleznica-nastaju-tri-firme 

Од „Железница” настају три фирме 
Т. Спалевић  

Министарству саобраћаја упућен је предлог реструктурирања „Железница 
Србије”, који предвиђа формирање једног кровног предузећа и два зависна - за 
инфраструктуру и за превоз 

"Железнице Србије" упутиле су Министарству саобраћаја предлог реструктурирања овог 
државног предузећа. Уколико план добије "зелено светло" Владе Србије, "Железнице" ће од 1. 
јуна бити трансформисане у једно кровно-контролно и два зависна предузећа - једно за 
инфраструктуру и друго за превоз робе и путника. То ће бити почетак тржишног пословања 
српских железница, каже Драгољуб Симоновић, генерални директор. 
Симоновић каже да је услов за трансформацију ребаланс буџета у току ове године, који би 
предвидео средства за измењену структуру железница. Убудуће би држава субвенционисала 
инфраструктуру и путнички превоз на оним линијама, које су од интереса за државу, а нису 
рентабилне за железницу. На тај начин ће "Железнице Србије" започети пословање по 
европским принципима, а у наредном периоду постепено ће бити отворено тржиште и за друге 
домаће или стране оператере у робном и путничком саобраћају, који добију лиценцу Дирекције 
за железницу. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:476302-U-penziji-uzivamo-15-godina 

У пензији уживамо 15 година 
Ј. ж. Скендерија  

Према последњим обрађеним подацима Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање у нашој земљи просечан старосни пензионер из категорије 
запослених има 70 година 

ПЕНЗИОНЕРИ у Србији у просеку уживају благодети пензионерског живота око 15 година. И 
даље постоје професије из којих се врло рано може окончати радни век, али има и оних који 
воле да раде по уговору иако су званично на „платном списку“ ПИО фонда и увелико газе осму 
деценију живота. Влада мишљење да се најраније радни век завршава у полицијској и војној 
служби, а на самом врху листе занимања су и запослени у здравству. 
 

Према последњим обрађеним подацима Републичког фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање, просечан старосни пензионер из категорије запослених је 2012. имао 70 година, а 
пензију је, у просеку, уживао 17 година. Његова колегиница имала је 66 година старости и 
просечно је 19 година „пензионисала“. 
Јелица Тимотијевић, из ПИО фонда, објашњава да се код нас корисници породичних пензија 
не узимају у обзир при рачунању просечне старости јер би они, због великог броја деце, сасвим 
променили праву слику. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:476145-Od-Zeleznica-nastaju-tri-firme
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:476302-U-penziji-uzivamo-15-godina
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- Са 1,3 милиона пензионера, од укупно 1,6 милиона, бивши Фонд за запослене је свакако 
највећи, па самим тим и најрепрезентативнији за стварање слике о стању у пензијском систему 
- каже Тимотијевићева. - Већина њих је била запослена у администрацији, државној управи, 
друштвеним предузећима... Њихове колеге са инвалидском пензијом имали су, у просеку, 67 
година старости и 18 година уживања пензије, док су колегинице биле просечно старе 65 
година и просечно су 21 годину примале инвалидску пензију. 
Просек старосних пензионера из категорије самосталних делатности био је, према подацима 
ПИО, 70 година живота, а пензионерки седам лета мање. Припадници јачег пола, тако, имају 
12 година пензионерског стажа, а две године мање у благодетима пензије уживале су даме. 
Бивши самосталци који су стекли услов за инвалидску пензију имали су 64 године живота и 11 
година пензионерског стажа, а пензионерке 59 година старости и девет коришћења инвалидске 
пензије. 
- Пољопривредници са старосном пензијом имали су, у просеку, 76 година старости, жене 
четири године мање, а разлика у коришћењу пензије је 16 према 14 година у корист 
припадница лепшег пола - кажу у ПИО фонду. - Инвалиди међу пољопривредницима имали су 
просек од десет година уживања пензије, једнако код жена и мушкараца. 
Последњих месеци у Србији је, међутим, актуелна прича о реформи пензијског система и о 
померању старосне границе за одлазак у пензију. Многи тврде да поменута статистика није у 
потпуности реална, јер, према подацима Уједињених нација, просечан животни век у Србији је 
74 године, при чему мушкарци просечно живе 71,6 година, а жене 76,8. Ако би се граница 
подигла, за просечног мушкарца у Србији уплата пензионих доприноса постала би апсурдна, 
јер би на радни стаж од 35 или 40 година пензије добијали свега четири или пет лета. 
ПРОСЕЧАН ЖИВОТНИ ВЕКПО последњем истраживању Уједињених нација о просечном 
животном веку становника западног Балкана, у том региону најдуже живе Албанци, а најкраће 
Срби (74). Просечни животни век у Албанији је 76,4 године. Мушкарци у тој земљи у просеку 
живе 73,4, а жене 79,7 година. После Албаније, најдуже живе становници Хрватске, у којој је 
просечан животни век 75,7 година - 72,3 за мушкарце и 79,2 за жене... 

У Србији, али и у земљама у окружењу често се води полемика о дужини времена које 
пензионери проведу у пензији. Статистике се не могу поредити јер се не користи иста 
методологија. Сви, међутим, покушавају да се на рачун дужине уживања пензије, изборе за 
реформе пензијског система. И док Европа расправља о томе која би то била граница за 
одлазак у пензију, у Србији је прича око подизања границе тренутно стављена ад акта. 
- Српски пензионери су међу најмлађима у Европи - каже др Драгана Динић, социолог 
Института за политичке студије. - Једино је у Македонији исто као код нас, сви остали су већ 
успоставили стандарде и раде десетак година дуже него Срби. 
 

НЕМЦИ РАДЕ 36,8 ГОДИНА 
НЕКЕ анализе показују да најдужи радни век међу Европљанима имају Швеђани, са нешто 
више од 40 лета проведених на радном месту, док је најкраћи радни стаж од 29,3 године у 
Мађарској. Немци, који често служе као пример вредних радника, на послу проведу 36,8 
година свог живота. Од 2000. до 2010. просечан радни век је повећан практично у свим 
земаљама Европске уније за око 1,6 година, а у Немачкој за 2,5 година. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/439338/Od-sutra-ponovo-o-Zakonu-o-radu 

Од сутра поново о Закону о раду 

Танјуг | 

Радна група за израду закона о раду коју чине представници владе, синдиката и послодаваца 

требало би од сутра да почне рад. 

Како је најављено у петак, након састанка представника синдиката и послодаваца са првим 

потпредседником владе Александром Вучићем и министром Расимом Љајићем, циљ је да се 

закон донесе до 30. јуна, а Радна група ће се од понедељка бавити дефинисањем да ли је 

потребно да се донесе потпуно нови закон о раду или да се ради на изменама постојећег. 

  

- Циљ нам је да до 1. маја буде израђен нацрт закона, а да до 30. маја буде спроведена јавна 

расправа како би до 30. јуна закон био усвојен - рекао је Љајић након састанка. 

  

Он је прецизирао да је договорено да се исти састав, односно чланови Радне групе убудуће 

састају једном у 15 дана како би се пратила динамика рада на закону. 

Љајић, представници синдиката и послодаваца поручили су да је ово почетак новог социјалног 

дијалога који ће, како се надају, резултирати доношењем закона који ће имати велику подршку 

свих социјалних партнера. 

  

Министар Љајић је поручио да предстојећи временски период, током кампање, експерти и 

представници радне групе треба да користе “не за бављење политиком, већ за усаглашавање 

текста закона о раду”. 

  

Закон не може да чека формирање нове владе, јер би се, у супротном, како је навео, на измене 

постојећег и нов документ чекало до краја године или следећег пролећа. 

  

Председник Уније послодаваца Небојша Атанацковић рекао је да ће та организација дати пун 

допирнос раду Радне групе како би се начинио закон који ће, како је казао, уважити стварност, 

али да буде окренут и Европи потенцијалним инвеститорима, односно “који ће уредити свет 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/439338/Od-sutra-ponovo-o-Zakonu-o-radu
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рада и свет капитала”. 

  

- Инсистираћемо да закон о раду буде сличан закону који важи у ЕУ како не би били пронуђени 

да га после мењамо у разговорима са представницима ЕУ - казао је он. 

 

Председник С С С С Љубисав Орбовић рекао је да су синдикати спремни да сарађују и да ће сву 

енергију усмерити да се дође до што квалитетнијих решења. 

Орбовић је подсетио да претходно решење није било за синдикате прихватљиво зато што 

министарство привреде није уважило њихове захтеве. 

  

- Није било прихватљиво за нас будући да нисмо имали са ким да преговарамо - рекао је он. 

 

Председник УГС Независност Бранислав Чанак је рекао да је састанак био врло охрабрујући, 

будући да су се социјални актери договорили око процедуре . 

  

- Ово није ни уступак послодавцима, нити синдикатима, већ рационализација националних 

циљева - рекао је Чанак. 

  

Претходна радна група припремила је раније Нацрт измена и допуна Закона о раду, који је био 

на јавној расправи од 18. децембра до 10. јануара. 

  

Из те групе синдикати су иступили, јер нису били задовољни већином предложених решења, а 

главне замерке су биле рад на одређено време, начин исплате отпремнина, минули рад, а 

противили су се и предложеним флексибилним облицима запошљавања, као и томе што је 

расправа заказана у време највећих празника. 

  

Због негодовања синдиката, јавне презентације у Београду, Нишу и Крагујевцу су отказане, па 

је јавна расправа вођена путем сајта Министарства рада. 

  

На седници СЕС-а којој су присуствовали премијер Ивица Дачић и први потпредседник 

Александар Вучић одлучено да се поново разматрају измене радног законодавства. 

  

Представници С С С С и УГС Независност организовали су 23. јануара у предузећима и 

установама у Србији једносатни штрајк упозорења, а 24. јануара штрајк радника предузећа у 

реструктурирању, након чега их је примио премијер и обећао да ће Социјално-економски савет 

поново разматрати и измене закона о стечају и приватизацији, чији су предлози били у 

скупштинској процедури, а да ће за закон о раду бити формиран посебан тим. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/439323/Ko-ce-u-Srbiji-doziveti-penziju 

МОРАМО ДА РАДИМО БАР ДО 63. ГОДИНЕ 

Ко ће у Србији доживети пензију? 

Сузана Лакић  

Креће се у припрему нових правила за пензионисање, која ће почети да важе јануара 2015. 

године. Жене ће, тако, у пензију ићи са 63 године, а не као сада у 60. години. 

 Пооштравање услова жене ће погодити раније јер је до сада било предвиђено да лепши пол са 

63 године одлази у пензију од 2023. Практично, по тренутним условима жене које имају 59 

година, имале би право да се пензионишу наредне године. Од 2015. мораће да раде три године 

дуже. 

  

Измене пензијског система највероватније ће предвидети и да се од 

2015. старосна граница код жена сваке године повећава по пола 

године, уместо досадашња четири месеца. То би у пракси значило 

да ће жене у пензију 2017. ићи са 64. године, 2019. са 65,5, а 2021. са 

66,5 година. 

  

Пооштравање услова за пензионисање најављује и министар 

финансија Лазар Крстић. 

- То је пракса свуда у Европи и у складу је са одрживошћу фискалног 

система. Сада у Србији трећина свега што буџет троши иде на 

трансфере Пензионом фонду, што је на дужи рок неодрживо - рекао 

је Крстић. 

  

Почетни предлог је, како је појаснио, постепено усклађивање 

старосне границе за жене и мушкарце. 

  

- Уколико би се старосна граница за жене од 2015. подигла са 60 на 63 године, то би било у 

периоду од шест година, односно сваке године би се та граница подизала за по шест месеци - 

рекао је Крстић. 

  

Олакшице за 

приватне уплате 

Уплате у приватне 

пензијске фондове до 

5.329 динара по 

запосленом ослобођене 

су пореза, саопштила је 

НБС. Пореске 

олакшице претходно су 

добијали запослени 

који су за приватне 

пензије месечно 

уплаћивали до 5.214 

динара. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/439323/Ko-ce-u-Srbiji-doziveti-penziju
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Нови пензионери, и жене и мушкарци, биће на удару и по основу висине пензије. Пензије ће се 

у 2015. и 2016. увећавати два пута за по 125 динара месечно. Пре две године, примања 

најстаријих су расла у складу са растом БДП и половином годишње инфлације што је увећавало 

просечну пензију и до хиљаду динара. Данас је просечна пензија 25.200 динара и на нивоу је 

половине просечне зараде у земљи. Праву слику ствара податак да 327.000 пензионера прима 

испод 15.690 динара месечно, а да 147.000 пензионера испод 13.000 динара. 

  

Ранка Савић, председник Асоцијације слободних и независних синдиката, каже да је о 

померању старосне границе за одлазак у пензију у Србији говорио и бивши шеф мисије ММФ 

за Србију Алберт Јегер. 

  

- Рекао је да се и у европским земљама у просеку у пензију иде са 67 година. Не могу се, 

међутим, изједначити грађани Србије и Немачке. Имали смо санкције, бомбардовање, низак 

стандард, отказе, а све то утиче на скраћивање животног века - закључила је Савићева. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/439023/Danas-poslednji-dan-za-podnosenje-elektronskih-prijava-poreza-i-

doprinosa 

Данас последњи дан за подношење 
електронских пријава пореза и доприноса 

М.К.  

Фирме које јш нису поднеле електронске појединачне пријаве за порезе и доприносе по 

одбитку за исплате из јануара, могу то да учине само још данас, саопштила је Пореска управа. 

Од јутрос, па до 14 часова, поднето је више од 15.000 пријава кажу порезници, док их је од 1. 

јануара стигло више од 80.000. 

 

- Ако из било којих разлога нека предузећа нису ни покушала да поднесу пријаве за исплате из 

јануара, то морају да ураде што хитније. Пропуштање рока рачуна се као прекрштај Закона о 

пореском поступку и пореској администрацији - поручује Пореска управа. 

  

Они наводе да, ако из било ког разлога послата пријава није прихваћена, послодавац треба да 

настави са слањем све док му не буде назначено да је пријава поднета. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/439023/Danas-poslednji-dan-za-podnosenje-elektronskih-prijava-poreza-i-doprinosa
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/439023/Danas-poslednji-dan-za-podnosenje-elektronskih-prijava-poreza-i-doprinosa
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- Електронски сервиси функционишу несметано, али су могући повремени прекиди од 5 до 10 

минута. Према нашим сазнањима било је и неколико покушаја хакерских напада на систем - 

кажу у Пореској управи. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/439008/Ljajic-Zaobidjena-procedura-kod-zakona-o-stecaju-i-privatizaciji 

Љајић: Заобиђена процедура код закона о 
стечају и приватизацији 

Тањуг  

Потпредседник Владе Србије Расим Љајић рекао је да је процедура по питању предлога закона 

о стечају и приватизацији "битно заобиђена", будући да их није разматрао Социјално 

економски савет (СЕС), а ни сами социјални партнери нису били упознати са њиховом 

садржином. 

- Лоша је пракса ако важни закони, са становиштва света рада и света капитала, не прођу СЕС, 

а то се десило управо са ова два закона - поручио је Љајић након састанка који су први 

потпредседник Владе Србије и он имали са представницима синдиката. 

 

Не може се гарантовати постизање стопостотне сагласности синдиката и послодаваца око свих 

одредби закона, додао је Љајић, али најмање што може да се учини, то је да се интензивно води 

социјални дијалог и да се аргументима дође до најбољих решења. 

 

- Биће испоштовани сви социјални партнери и настојаћемо да кроз конструктивну расправу 

додјемо до најбољих решења када је у питању закон о раду, а то важи и за законе стачају и 

приватизацији - рекао је Љајић. 

 

На данашњем састанку, додао је, није било речи о садржини тих закона али, поновио је, 

констатовано је да је процедура битно нарушена тиме што је заобиђен СЕС, и што социјални 

партнери нисиу били упознати са са садржаном. 

 

На питања када би могла бити одржана нова седница Социјално економског савета, Љајић је 

рекао да ће састанак морати да сацека формирање нове владе, а да је, да би се убрзала 

процедура по питању Закона о раду, одржан данашњи састанак и договорен почетак рада 

радне групе од понедељка. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/439008/Ljajic-Zaobidjena-procedura-kod-zakona-o-stecaju-i-privatizaciji
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"Нема времена за губљење", поручио је, и навео да предстојећи временски период, током 

кампање, експерти и представници радне групе треба да користе "не за бављење политиком, 

већ за усаглашавање текста закона о раду". 

 

Сам закон не може да чека формирање нове владе, јер би се у супротном, како је навео, на 

измене постојећег и нов документ чекало до краја године или следећег пролећа. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/439031/Vlada-nasla-resenje-za-Zelvoz 

Влада нашла решење за "Желвоз" 

С.Лакић  

Влада Србије ће најкасније до понедељка, 3. фебруара усвојити програм којим ће створити 

услове за привремену финансијску консолидацију "Желвоза" чији су радници започели 

протест, саопштило је данас Министарсртво привреде. 

Министар Игор Мировић, који је именован за вршиоца функције министра привреде, 

разговарао је данас са представницима синдиката и руководством предузећа „Желвоз“ о 

проблемима радника ове фабрике и начинима за њихово решавање. 

  

Министар Мировић је обавестио представнике синдиката и руководство „Желвоза“ да ће Влада 

Србије најкасније до понедељка, 3. фебруара 2014. године, усвојити Програм о распореду и 

коришћењу средстава за кредитну подршку привреди у 2014. години како би се створили 

формални услови за привремену финансијску консолидацију овог предузећа. 

  

На основу договора са састанка који је преточен у одговорајуће закључке, представници 

синдиката обавезали су се да привремено обуставе протесте. 

  

Министарство привреде, представници синдикалних организација и руководства „Желвоза“ ће 

у наредном периоду интензивирати дијалог у циљу потписивања Меморандума којим ће бити 

утврђени механизми за решавање проблема социјалног програма и реализације отпремнина. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/439002/Ljajic-Zakon-o-radu-do-kraja-juna 

Љајић: Закон о раду до краја јуна 

Танјуг  

Радна група за израду закона о раду коју чине представници владе, синдиката и послодаваца 

почеће са радом у понедељак 3. фебруара с циљем да се закон донесе до 30. јуна, а учесници 

данашњег састанка у Немањиној су поручили да је реч о поцетку новог социјалног дијалога у 

којем ће настојати да приближе ставове. 

После састанка који су он и први потпредседник Владе Србије Александар Вучић имали са 

председницима Савеза самосталних синдиката Србије и УГС "Независност" потпредседник 

владе Расим Љајић је на заједницкцој конференцији за новинаре рекао да је формирана Радна 

група која ће од понедељка почети да ради на изради закона о раду. 

 

Љајић је рекао да ће се та Радна група, која је данас формирана, од понедељка бавити 

дефинисањем да ли је потребно да се донесе потпуно нови закон о раду или да се ради на 

изменама постојећег и додао да је утврђен план даљих активности. 

 

- Циљ нам је да до 1. маја буде израђен нацрт закона, а да до 30. маја буде спроведена јавна 

расправа како би до 30. јуна закон био усвојен - рекао је Љајић. 

  

Он је прецизирао да је на данашњем састанку договорено да се исти састав убудуће састаје 

једном у 15 дана како би се пратила динамика рада на закону. 

 

Љаијћ је поручио да је ово почетак новог социјалног дијалога који ће, како се нада резултирати 

доношењем закона који ће имати велику подршку свих социјалних партнера и нагласио да 

нема политичке и опште стабилности без договора свих друштвених фактора, а то су и 

синдикати и послодавци. 

 

Он је одговарајући на питања новинара рекао да на састанку није било речи и предлозима 

закона о стечају и приватизацији али је истакао да је у вези та два закона процедура битно 

заобиђена будући да о њему није било речи на Социјално-економском савету и сами актери 

нису били упознати са предложеним одредбама. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/439002/Ljajic-Zakon-o-radu-do-kraja-juna
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Лајић је рекао да би било изгубљено доста времена ако би се чекало формирање нове владе те 

да се зато организовао овај састабак како би се раније кренуло у реализацију планираног посла. 

 

Председник Уније послодаваца Небојша Атанацковић рекао је да су послодавци задовољни 

тиме што су на тррпартитном нивоу поново почели разговри у вези закона о раду. 

 

Он је рекао да ће та организација дати пун допирнос раду Радне групе како би се начинио 

закон који ће, како је рекао уважити стварност, али да буде окренут и Европи потенцијалним 

инвеститорима, односно "који ће уредити свет рада и свет капитала". 

 

Одговарајући на питања Атанацковић је рекао да синдикати и послодавци никада неће моћи да 

имају потпуно исте ставове али да ће сада покушати да их приближе. 

 

- Инсистираћемо да закон о раду буде сличан закону који важи у ЕУ како не би били пронуђени 

да га после мењамо у разговорима са представницима ЕУ - казао је он. 

 

Председник СССС Љубисав Орбовић рекао је да циљ повлачења закона о раду није био да се 

зауставе реформе већ да се дође до што бољих и квалитетнијих решења односно да се донесе 

закон који ће бити прихватљив за све. 

 

Он је рекао да су синдикати спремни да сарађују и да ће сву енергију усмерити да се дође до 

што квалитетнијих решења. 

 

Орбовић је подсетио да претходно решење није било за синдикате прихватљиво зато што 

министарство привреде није уважило њихове захтеве. 

- Није било прихватљиво за нас будући да нисмо имали са ким да преговарамо - рекао је он. 

 

Председник УГС Независност Бранислав Чанак је рекао да је данашњи састанак врло 

охрабрујући будући да су се социјални актери договорили око процедуре . 

  

- Ово није нити уступак послодавцима нити синдикатима већ рационализација националних 

циљева - рекао је Чанак. 

 

Он је указао да је у претходном периоду највећи проблем представљао недостатак процедуре, а 

она је данас практично дефинисана и утврђени су циљеви. 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Novi-stres-za-buduce-penzionerke.sr.html 

Нови стрес за будуће пензионерке 

ММФ од Србије очекује да од 2015. године за три године помери границу за одлазак жена у 

пензију 

Из године у годину нове границе за одлазак у пензију 

Сваки долазак мисије Међународног монетарног фонда у Србију, па и овај најављен за 26. 
фебруар, биће, по свему судећи, својеврстан стрес за будуће пензионере, посебно за жене, које, с 
правом, страхују од нових и све оштријих захтева за пензионисање које представници те 
вашингтонске финансијске институције постављају пред сваку владу. 

Иако и сами свесни да је маневарски простор за даљу, оштрију реформу пензијског система, 
сасвим сужен, ММФ ће и овога пута, како се најављује, подсетити надлежне у влади да нема 
чекања с подизањем старосне границе за одлазак жена у пензију, како би се временом старосна 
граница за жене изједначила с мушкарцима и у пензију сви ишли са 65 година, каже извор 
„Политике” укључен у преговоре. 

ММФ очекује да се до краја ове године донесу измене Закона о ПИО, које прописују да жене од 
2015. у пензију иду, у првом кораку, још старије. Уместо 60 са 63 године, као и да се пооштре 
услови за бенефицирани радни стаж. Јер, по ММФ-у још увек има велики број оних којима ове 
повластице не припадају по опису посла. 

Предлог је да се ове измене спроведу за шест година – од 2015. до 2021, с тим што ће 
пооштравање услова за пензионисање жена ићи постепено. За сваку годину би се старосна 
граница до 63. године повећавала за по четири или шест месеци. Тај детаљ, четири или шест 
месеци, тек треба да се договори, каже наш извор. 

Када је реч о пеналима за будуће пензионере који не испуне оба услова (године старости и 
стажа), као и награђивање оних који буду остали на послу читав радни век, па и дуже, исти 
извор каже, да ће ту морати да се настави с разговорима, јер се од Србије тражи да „казни” оне 
који оду у превремену пензију, а Србија одавно нема категорију превремених пензија. 

Упитан да ли то значи да ће пенали бити изузети из нове измене закона и да се „кажњавање” и 
„награђивање” одлаже за после 2015. године, исти извор каже, да је ово питање на дугом штапу. 

Нови предлог закона требало би да буде на расправи у Скупштини у другој половини године, 
како би се до краја 2014. године утаначиле све новине што се тиче будућих пензионера. 

Чињеница је да је досадашња реформа ПИО максимално пооштрила услове за одлазак у 
инвалидску пензију, па је Србија данас земља с најоштријим прописима за инвалиднину. 

Реч је о тачки закона какав не познаје ниједна земља у Европи, донет због тога што су власти до 
2003. решења о инвалидским пензијама делиле шаком и капом због чега данас инвалидски 
пензионер у Србији може бити само онај који је стопроцентно неспособан. Тако више, подсећа 
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исти извор, не постоји преостала радна способност (трећа категорија) нити скраћено радно 
време (друга категорија), већ се цени општа радна способност, а не посао који неко обавља. 
Истовремено су земље у окружењу задржале преосталу радну способност. 

Подизање старосне границе за жене 
Лазар Крстић, министар финансија, потврдио је јуче у интервјуу агенцији Бета да ће ове године 
доћи до измена у пензијском систему, како би почеле да се примењују од наредне године. 

 – То је пракса свуда у Европи и у складу је с одрживошћу фискалног система. Сада у Србији 
трећина свега што буџет троши иде на трансфере пензијском фонду, што је на дужи рок 
неодрживо, рекао је Крстић. Почетни предлог је, како је појаснио, постепено усклађивање 
старосне границе за жене и мушкарце за одлазак у пензију. 

– Уколико би се старосна граница за жене од 2015. године подигла са 60 на 63 године, то би се 
дешавало у току шест година, односно сваке године би се та граница подизала за по шест 
месеци, рекао је министар финансија.  

Ј. Петровић-Стојановић 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Postignut-dogovor-o-vecini-zahteva-Sindikata-EPS-a.sr.html 

Постигнут договор о већини захтева 
Синдиката ЕПС-а 

БЕОГРАД – На састанку представника Владе Србије и Синдиката радника ЕПС-а, постигнут је 
договор око 80 одсто захтева Синдиката, али није прихваћен њихов захтев да се запослени у 
ЕПС-у изузму од примене Закона о ограничењу зарада у јавном сектору и да им се исплати 
једнократна помоћ од 50.000 динара по запосленом. 

После маратонског састанка у Влади Србије, који је завршен нешто пре поноћи, одржаног у 
присуству министра енергетике Зоране Михајловић, министра финансија Лазара Крстића, 
представника Синдиката радника ЕПС-а и пословодштва ЕПС-а, договорено је да се разговори 
наставе у наредних 10 дана. 

Министарка Михајловић изјавила је Танјугу да су се „око неких ствари договорили, а око неких 
нису”, изражавајући уверење да ће разговори бити настављени у наредном периоду. 

„Оно око чега се нисмо договорили, то је захтев синдиката да буду изузети из Закона о 
ограничењу зарада у јавном сектору, који је донела Влада Србије, а односи се на умањење 
зарада оних радника који обављају најтеже послове у ЕПС-у”, пренела је Михајловићева. 

„Што се тиче позајмице (од 50.000 динара по запосленом), то је ствар колективног уговора и ја 
очекујем од пословодства ЕПС-а и Синдиката да седну да о томе разговарају”, поручила је 
Михајловићева. 

Министарка енергетике је истакла да је њена порука да су представници ресорног 
министарства и владе ту да разговарају са синдикатима, оцењујући да договори могу да се 
направе да буду у интересу ЕПС-а, „јер ни Синдикату ЕПС-а није у интересу да прави проблем 
самом ЕПС-у, јер то је фирма свих нас, то је државна компанија”. 

Када је реч о незадовољству синдиката неким новим законским решењима, Михајловићева је 
нагласила да сви синдикати морају бити укључени у разговоре о изради нових закона, па тако и 
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Синдикат радника ЕПС-а мора да буде укључен у израду закона о раду и другим законима, 
преко својих представника. 

На састанку се разговарало о проблемима који произлазе из Закона о јавним набавкама, 
пренела је Михајловићева и објаснила да ЕПС мора да има довољне количине опреме да би 
могао да функционише. 

После формирања нове Владе Србије, сигурно је да ће се мењати одређена решења у Закону о 
јавним набавкама, што је најавио и министар Крстић, како би предузећа попут ЕПС-а и 
Србијагаса функционисала на прави начин. 

„Разговарали смо и о предузећима који су такозвани „трећи круг”, која су издвојена из ЕПС-а, а 
преко тих предузећа један број људи ради у ЕПС-у. Много је већи трошак за ЕПС када те људе 
ангажујете кроз, например, „Колубару услуге”, уместо да су ти људи унутар ЕПС-а”, рекла је 
Михајловићева и напоменула да свако треба да преузме одговорност за оно што ради. 

Министарка енергетике је рекла да је задатак пословодства, директора и Надзорног одбора 
ЕПС-а, да заједно са Синдикатом нађе начин да три људи буду унутар ЕПС-а, будући да је то 
мањи трошак за то Јавно предузећа. 

Током састанка разговарало се и о ЕПС - Турсу, објектима који су били у саставу Друштвеног 
стандарда и практично су били у ингеренцији и Синдиката и ЕПС-а, како да се реше проблеми 
око њих. 

Председник Синдиката радника ЕПС-а Милан Ђорђевић рекао је Танјугу да је састанак 
протекао у конструктиувној атмосфери „и неке ствари смо се договорили, а неке нисмо”. 

Према његовој процени, договорено је око 80 одсто спорних тачака. 

„Нисмо се договорили око Закона о ограничењу зарада у јавном секторуи и Синдикат не може 
да прихвати умањење зарада за један од најтежих послова којим се ми бавимо, јер ми смо 
предузеће које покрива цео рударски сектор, цео термо, хидро и дистрибутивни сектор и ЕПС 
има заокружену целину од производње и наплате”, рекао је Ђорђевић. 

„Не можемо да прихватимо да ми будемо обухваћени кроз јавни сектор, кроз буџетске фирме, 
уз пуно поштовање свих људи у овој земљи који раде, али мислимо да је то неправедно према 
нашим колегама, поготово према онима који раде у најтежим условима, раде ноћу, 365 дана у 
години и верске и државне празнике”, истакао је Ђорђевић. 

Одговарајући на питање да ли синоћни састанак значи одустајање од најављеног штрајка 
Синдиката радника ЕПС-а, Ђорђевић је рекао да постоји простор од 10 дана за разговоре који 
су данас почели и изразиоп уверење да ће се Синдикат радника ЕПС-а и представници државе 
договорити у наредних 10 дана. 

„Мислим да неће бити потребе за генералним штрајком, али ако га буде мисмо ту”, поручио је 
Ђорђевић. 

Генерални директор ЕПС-а Александар Обрадовић истакао је да је најважније да је остварена 
комуникација Синдиката и пословодства ЕПС-а, које је активно укључено у преговоре и пренео 
да да ни у једном моменту није имао утисак да иједна страна жели да буде угрожено 
снабдевање електричном енергијом у Србији. 

„Мислим да је разговор био веома контруструктиван, пословодство је добило конкретне 
задатаке које треба да испуни, анализе које треба да припремни да би се ови преговори 
наставили”, рекао је Обрадовић. 
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Према његовим речима, пословодство има задатак да припреми избалансирани предлог 
решења где са једне стране мора бити разумевања за потребе колега у ЕПС-у, а са друге стране 
се мора водити рачуна о потребама оснивача - државе и да ни у једном моменту не буде 
угрожено снабдевање струјом. 

Танјуг 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/LjajicFormirana-Radna-grupa-za-zakon-o-radu.sr.html 

Љајић:Формирана Радна група за закон о 
раду 

БЕОГРАД – Радна група за израду закона о раду коју чине представници владе, синдиката и 
послодаваца почеће са радом у понедељак 3. фебруара с циљем да се закон донесе до 30. јуна, а 
учесници данашњег састанка у Немањиној су поручили да је реч о поцетку новог социјалног 
дијалога у којем ће настојати да приближе ставове. 

После састанка који су он и први потпредседник Владе Србије Александар Вучић имали са 
председницима Савеза самосталних синдиката Србије и УГС „Независност” потпредседник 
владе Расим Љајић је на заједницкцој конференцији за новинаре рекао да је формирана Радна 
група која ће од понедељка почети да ради на изради закона о раду. 

Љајић је рекао да ће се та Радна група, која је данас формирана, од понедељка бавити 
дефинисањем да ли је потребно да се донесе потпуно нови закон о раду или да се ради на 
изменама постојећег и додао да је утврђен план даљих активности. 

„Циљ нам је да до 1. маја буде израђен нацрт закона, а да до 30. маја буде спроведена јавна 
расправа како би до 30. јуна закон био усвојен” рекао је Љајић. 

Он је прецизирао да је на данашњем састанку договорено да се исти састав убудуће састаје 
једном у 15 дана како би се пратила динамика рада на закону. 

Љаијћ је поручио да је ово почетак новог социјалног дијалога који ће, како се нада резултирати 
доношењем закона који ће имати велику подршку свих социјалних партнера и нагласио да 
нема политичке и опште стабилности без договора свих друштвених фактора, а то су и 
синдикати и послодавци. 

Он је одговарајући на питања новинара рекао да на састанку није било речи и предлозима 
закона о стечају и приватизацији али је истакао да је у вези та два закона процедура битно 
заобиђена будући да о њему није било речи на Социјално-економском савету и сами актери 
нису били упознати са предложеним одредбама. 

Лајић је рекао да би било изгубљено доста времена ако би се чекало формирање нове владе те 
да се зато организовао овај састабак како би се раније кренуло у реализацију планираног посла. 

Председник Уније послодаваца Небојша Атанацковић рекао је да су послодавци задовољни 
тиме што су на тррпартитном нивоу поново почели разговри у вези закона о раду. 

Он је рекао да ће та организација дати пун допирнос раду Радне групе како би се начинио 
закон који ће, како је рекао уважити стварност, али да буде окренут и Европи потенцијалним 
инвеститорима, односно „који ће уредити свет рада и свет капитала”. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/LjajicFormirana-Radna-grupa-za-zakon-o-radu.sr.html
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Одговарајући на питања Атанацковић је рекао да синдикати и послодавци никада неће моћи да 
имају потпуно исте ставове али да ће сада покушати да их приближзе. 

„Инсистираћемо да закон о раду буде сличан закону који важи у ЕУ како не би били пронуђени 
да га после мењамо у разговорима са представницима ЕУ” казао је он. 

Председник С С С С Љубисав Орбовић рекао је да циљ повлачења закона о раду није био да се 
зауставе реформе већ да се дође до што бољих и квалитетнијих решења односно да се донесе 
закон који ће бити прихватљив за све. 

Он је рекао да су синдикати спремни да сарађују и да ће сву енергију усмерити да се дође до 
што квалитетнијих решења. 

Орбовић је подсетио да претходно решење није било за синдикате прихватљиво зато што 
министарство привреде није уважило њихове захтеве. 

„Није било прихватљиво за нас будући да нисмо имали са ким да преговарамо” рекао је он. 

Председник УГС Независност Бранислав Чанак је рекао да је данашњи састанак врло 
охрабрујући будући да су се социјални актери договорили око процедуре . 

„Ово није нити уступак послодавцима нити синдикатима већ рационализација националних 
циљева” рекао је Чанак. 

Он је указао да је у претходном периоду највећи проблем представљао недостатак процедуре, а 
она је данас практично дефинисана и утврђени су циљеви.   

Танјуг 

http://www.politika.rs/rubrike/Tema-nedelje/socijalna-nepravda-u-srbiji-i-svetu/Nevidljivi-za-drzavu.sr.html 

СОЦИЈАЛНА НЕПРАВДА У СРБИЈИ И СВЕТУ 

Невидљиви за државу 

Породица Величковић из Врања с две плате и три кћери једва преживљава 

Снежана Величковић (49) ових дана треба да прими мајску плату која износи 13.400 динара. 
Ова четрдесетдеветогодишња радница холдинг компаније „Јумко” налази се пред нерешивим 
проблемом – да ли прво да отплати део дуга од 500 евра које је њен супруг узео на зајам од 
заове или да однесе 200 франака својој тетки која јој је позајмила новац пре годину дана. Али 
ту није крај обавезама: од плате која вреди мање од 100 евра треба да плати и дрва вредна 260 
евра којима се њена породица грејала још прошле зиме, да 5.000 динара однесе у продавницу у 
којој узима намирнице „на црту”, а не сме да заборави ни комшиницу од које је недавно 
позајмила 2.000 динара како би купила пакет најосновније хигијене за кућу. 

– Дугујемо и богу и људима – кроз сузе прича Снежана и горко констатује: – Срећа је у несрећи 
то што немамо централно грејање, интернет, кабловску телевизију и канализацију, па не морам 
да плаћам и те рачуне. Водимо рачуна да струју плаћамо на време како деца не би морала да 
уче у мраку. 

На плату свог супруга Слађана Величковића, који је запослен у компанији „Симпо” и која 
износи 22.000 динара, ова породица не може да рачуна – она је унапред потрошена на кредите 

http://www.politika.rs/rubrike/Tema-nedelje/socijalna-nepravda-u-srbiji-i-svetu/Nevidljivi-za-drzavu.sr.html
http://www.politika.rs/rubrike/Tema-nedelje/socijalna-nepravda-u-srbiji-i-svetu/index.1.sr.html
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које су узели за школовање кћерки. Најстарија од њих већ годину дана има диплому менаџера 
и дели судбину 200.000 младих особа у нашој земљи које немају радну књижицу. Иако је 
незапослена, за њену факултетску диплому, због кредита који је подигнут раније, мора да се 
издваја 7.200 динара месечно још годину дана. 

Из кућног буџета мора да се намири и месечна рата кредита од 80.000 динара који је узет за 
школовање средње кћерке, која такође не може да пронађе посао. Тек када се отплати кредит 
за њихово школовање, о факултету можда може да размишља најмлађа кћи која је пре две 
године завршила средњу ветеринарску школу. 

– Многи пријатељи ми кажу: „Учлани се у неку партију, како ћеш да запослиш децу?”, а ја не 
желим да се политички ангажујем да би оне добиле радну књижицу. Али, све ми је теже да 
децу гледам у очи. Цео живот сам им говорила да је њихов једини задатак да вредно уче и 
одрицала се свега како бих њих извела на прави пут. Сада схватам да сам их извела на пут 
глади и немаштине – говори Снежана са много туге. 

Плата њеног супруга касни „само” три месеца, а када се издвоје трошкови за кредит, 
комуналије и лекове, овој петочланој породици остаје свега неколико хиљада динара. Због тога 
су више гладни него сити... 

– Ни сама више не знам како се довијам. Хлеб месим сама, а на трпезу углавном износим 
купус, кромпир и пасуљ. Од једног килограма меса направим три-четири ручка, али углавном 
једемо посна јела – био пост или не. Имам срећу што сам, уз малу приземну кућу, од оца добила 
у наслеђе и мали плац на којем узгајамо поврће, па је трпеза мало обимнија од пролећа до 
јесени – прича Снежана. 

Овој мајци највећи бол задаје стање најмлађе кћери. Њу мора да води на Институт за ментално 
здравље у Београду, а повратна аутобуска карта кошта 3.400 динара. Трошак се дуплира, јер на 
пут морају заједно. Када се томе дода и чињеница да током боравка у Београду морају нешто да 
поједу и попију, само за једну посету здравственој установи у Београду морају да нађу око 9.000 
динара. За ову мајку, та цифра је нестварна колико и снег у августу. Једва успева да издвоји 
новац за куповину лекова које њено дете мора да узима. 

Ни ту мукама тескобног живота није крај. Фирма у којој ради није јој оверила здравствену 
књижицу већ десет месеци, па је Снежана је принуђена да сама смањи дозе лекова које јој је 
преписао лекар и да за њих издвоји „само” 1.500 динара. 

Ову мајку троје деце чека и операција кука на Институту за ортопедију на Бањици, али стрепи 
да новонастали „бирократски” проблеми не одложе дугочекану операцију. 

На питање да ли добијају неку социјалну помоћ, Снежана врти главом и каже: 

– Ми за државу нисмо социјални случајеви. Обоје смо запослени и због тога је наша патња за 
државу невидљива. 

Катарина Ђорђевић 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/orbovic-najbitnija-saglasnost-sve-tri-strane 

Орбовић: Најбитнија сагласност све три 
стране 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић рекао је 
данас да није битно хоће ли нови Закон о раду бити усвојен месец дана раније или 
касније, већ да све три стране, влада, синдикати и послодавци постигну сагласност 
око њега. 

Орбовић је гостујући на РТС-у казао да најављени план да до 1. маја буде израђен нацрт закона, 
а до 30. јуна и усвојен тешко може да се изведе, јер би тај закон требао да сагледа и свој став о 
њему да и нови министар који ће бити постављен после избора. 
"Мислим да није ни битно да ли ће тај закон бити усвојен месеца дана пре или касније, битно је 
да дође до дијалога и да се све три стране усагласе око тог закона. Ако до тога дође онда смо 
постигли резултат", сматра Орбовић. 

Он је казао да је посебно значајно што постоји спремност и владе и других партнера да се води 
дијалог о закону, додавши да ће се Радна група, која треба да предложи закон, састајати на 
сваких 15 дана са првим потпредседником владе Александром Вучићем и министром трговине 
и телекомуникација Расимом Љајићем. 
Тако ће се видети да ли и где долази до застоја у његовој изради, шта су проблеми и како их 
превазићи, навео је Орбовић. 
Према његовим речима, у претходном периоду уопште није било разговора ни са министром 
ни са било ким коме су могли да укажу на примедбе и кажу шта погађа раднике, већ се дијалог 
одвијао углавном преко медија. 

Орбовић је додао да се мора наћи решење између чињенице да са једне стране они неће 
смањити борбу за права радника и тога да ће се са друге стране послодавци трудити да створе 
што бољи амбијент за своје организације. 
Упитан да ли би боље решење било направити нови закон, Орбовић је казао да би то можда 
било боље, али да је то немогуће у овако кратком периоду, већ ће постојећи Закон о раду бити 
основа за измене. 

(Танјуг) 
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http://www.pressonline.rs/info/drustvo/298856/orbovic-zakon-o-radu-samo-ako-se-saglase-i-sindikati.html 

Орбовић: Закон о раду само ако се сагласе и 

синдикати 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић рекао је 

данас да није битно хоће ли нови Закон о раду бити усвојен месец дана раније или 

касније, већ да све три стране, влада, синдикати и послодавци постигну сагласност 

око њега. 

Орбовић је гостујући на РТС-у казао да најављени план да до 1. маја буде израђен нацрт 

закона, а до 30. јуна и усвојен тешко може да се изведе, јер би тај закон требао да 

сагледа и свој став о њему да и нови министар који ће бити постављен после избора. 

 

"Мислим да није ни битно да ли ће тај закон бити усвојен месеца дана пре или касније, битно је 

да дође до дијалога и да се све три стране усагласе око тог закона. Ако до тога дође онда 

смо постигли резултат", сматра Орбовић. 

 

Он је казао да је посебно значајно што постоји спремност и владе и других партнера да се води 

дијалог о закону, додавши да ће се Радна група, која треба да предложи закон, састајати на 

сваких 15 дана са првим потпредседником владе Александром Вучићем и министром трговине 

и телекомуникација Расимом Љајићем. 

 

Тако ће се видети да ли и где долази до застоја у његовој изради, шта су проблеми и како их 

превазићи, навео је Орбовић. 

 

Према његовим речима, у претходном периоду уопште није било разговора ни са министром 

ни са било ким коме су могли да укажу на примедбе и кажу шта погађа раднике, већ 

се дијалог одвијао углавном преко медија. 

 

Орбовић је додао да се мора наћи решење између чињенице да са једне стране они неће 

смањити борбу за права радника и тога да ће се са друге стране послодавци трудити да створе 

што бољи амбијент за своје организације. 

 

Упитан да ли би боље решење било направити нови закон, Орбовић је казао да би то можда 

било боље, али да је то немогуће у овако кратком периоду, већ ће постојећи Закон о раду 

бити основа за измене. 
Извор: Тањуг 
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Вучић и Љајић са синдикатима! 

Аутор: Танјуг  

Први потпредседник Владе Александар Вучић и министар спољне и унутрашње 
трговине Расим Љајић разговарају са лидерима водећих синдиката и Уније 
послодаваца. Председници Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) и УГС 
"Независност" стигли су нешто пре поднева на састанак у Владу Србије са првим 
потпредседником владе Александром Вучићем. 

 

Непосредно пре састанка у владу је стигао и председник Уније послодаваца Небојша 

Атанацковић, а како је раније најављено, састанку ће присуствовати и потпредседник владе 

Расим Љајић. 

Председник СССС Љубисав Орбовић рекао је Тањугу да очекује да ће се на данашњем састанку 

прецизирати све ставке које су договорене на седници Социјално-економског савета, односно 

да се ради на формирању нове групе за израду новог закона о раду. 

"Ми смо спремни на сарадњу, односно да учествујемо у изради новог закона", рекао је Орбовић 

додајући да је за синдикате прихватљиво да основ за тај закон буде садашњи закон који уређује 

ту материју. 

"Мислим да ћемо успети да нађемо заједнички језик", рекао је Орбовић. 

Предсник УГС Незавниснот Бранислав Чанак није жело да говори о детаљима састанка 

истичући да би све било нагађање и да ће више информација бити познато по завршетку 

састанка. 
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