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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:476580-Radna-grupa-pocela-da-se-bavi-Zakonom-o-

radu 

Радна група почела да се бави Законом о раду 
Ј. Ж. С.   

Зоран Михајловић, потпредседник СССС, рекао је да је први састанак био „више 
уопштен“ и да није било речи о конкретним изменама 

 
ПРВИ кораци ка измени Закона о раду начињени су у понедељак на састанку представника 
Министарства рада и финансија, два репрезентативна синдиката (СССС и ГС „Независност“) и 
послодаваца. За преговарачки сто после низа прозивки и замерки села је радна група, а 
договорено је да се састају сваког четвртка, како би се размотрило које одредбе важећег закона 
је потребно мењати. 
 

Зоран Михајловић, потпредседник СССС, рекао је да је први састанак био „више уопштен“ и да 
није било речи о конкретним изменама: 
- Тражили смо да Министарство рада да конкретне разлоге шта је сврха мењања закона. 
Према мишљењу Жељка Веселиновића, председника Удружених синдиката „Слога“ даљи рад 
на Нацрту закона треба прекинути до окончања избора, јер је овим „социјални дијалог стављен 
у функцију изборне кампање СНС И СДПС-а“, чиме се крши Устав. 
- Немамо ништа против да се СССС и УГС „Независност“ активно и јавно укључе у политичку 
кампању у корист ове две политичке партије, али имамо против да се под окриљем социјалног 
преговарања, директно стављају на страну политичких партија и изопштавања других 
релевантних синдиката и удружења из поступка уређења националног радног законодавства - 
кажу у „Слоги“. 
Сличног је мишљења и председница АСНС Ранка Савић: 
- Тражићемо од Ивице Дачића и Александра Вучића да и ми учествујемо у разговорима. 
ПОЗИВ 
УДРУЖЕНИ синдикати Србије „Слога“ позивају председника Томислава Николића да 
ауторитетом и у складу са Уставом, позове страначког колегу Александра Вучића и 
коалиционог партнера Расима Љајића да опозову одлуку о формирању радне групе за израду 
Закона о раду. 

 

 

 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:476580-Radna-grupa-pocela-da-se-bavi-Zakonom-o-radu
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:476580-Radna-grupa-pocela-da-se-bavi-Zakonom-o-radu


3 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/439605/SSSS-Nije-bilo-reci-o-konkretnim-izmenama-Zakona-o-radu 

СССС: Није било речи о конкретним 
изменама Закона о раду 

Тањуг, Бета  

На првом састанку нове радне групе за израду Закона о раду договорено је да се њени чланови 

убудуће састају једном недељно како би се детаљно размотрило које одредбе важећег закона је 

потребно мењати, изјавио је потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС), 

Зоран Михајловић. 

Михајловић јерекао да је први састанак, који је одржан данас, био "више оперативан" и да није 

било речи о конкретним изменама, већ је договорен даљи начин рада групе. 

  

- Састајаћемо се убудуће једном недељено, а најпре ће Министарство рада дати конкретне 

разлоге шта је сврха мењања закона како би се утврдило шта је потребно мењати у актуелном 

Закону о раду и даље усаглашавати ставове - навео је он. 

 

Измене ће се обављати, додао је, на основу постојећег, важећег Закона, а не на основу верзије 

која је раније дата а која је била на јавној расправи од 18. децембра прошле године до 10. 

јануара ове године. 

 

Осим представника два синдиката (СССС и УГС Независност) и послодаваца, у радној групи су 

представници Министарства рада, као и Министарства финансија, а очекује се да се радној 

групи ускоро прикључи и и представник Министарства привреде, подсетио је Михајловић. 

 

Први састанак данас је одржан у просторијама Савеза самосталних синдиката Србије. 

  

Радна група требало би да одлучи да ли ће се ићи на измене Закона о раду или ће бити донет 

нови закон. Циљ је да се до 1. маја припреми нацрт закона, а да се он донесе до 30. јуна. 

 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/439605/SSSS-Nije-bilo-reci-o-konkretnim-izmenama-Zakona-o-radu
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/439624/Oko-5000-preduzetnickih-radnji-manje 

Око 5.000 предузетничких радњи мање 

Тањуг  

Због великих дуговања према држави на име пореза и доприноса и тешких услова 

привређивања у Србији је прошле године одјављено око 5.000 предузетничких радњи, рекао је 

данас председник скупштине предузетника Привредне коморе Србије, Мирко Миладиновић. 

Миладиновић прецизира да у овом тренутку има 217.000 радњи које запошљавају око 400.000 

људи, и напомиње да их је раније било око 222.000. 

  

- Ситуација се мења свакодневно зато што је око 60.000 радњи избачено из пореског 

репрограма и не знамо шта ће се даље дешавати са тим радњама - рекао је он. 

 

Миладиновић подсећа да је град Крушевац издвојио око 40 милиона динара за субвенције 

намењене запошљавању и самозапошљавању, али да је интересовање  било недовољно због 

великих обавеза према држави. 

  

Миладиновић је навео да је донета одлука да се разговара о томе са Министарством финансија, 

Пореском управом и будућом Владом, како да се те фирме, које можда нису измириле рату на 

време или су биле дужне 1.000 динара, поново врате у репрограм. 

  

Оцењујући да је једно од решења смањење пореске стопе и пореска реформа која би омогућила 

бољу климу за пословање, он је изразио очекивање да ће до тога и доћи у наредном периоду. 

  

Као један од највећих проблема, Миладиновић је споменуо "сиву економију" због које, како је 

рекао, држава годишње губи две до три милијарде евра. 

 

 

 

 

 
 

И у Крушевцу је забележен пад предузетничких активности- каже Миладиновић и додаје да 

сада има 3.986 радњи, док их је почетком прошле године било 4.013. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/439624/Oko-5000-preduzetnickih-radnji-manje


5 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/439614/Produzeno-placeno-odsustvo-za-radnike-FAPa 

Продужено плаћено одсуство за раднике 
ФАП-а 

Бета  

У Фабрици аутомобила Прибој (ФАП) данас је, после једнонедељног прекида, настављено 

плаћено одсуство за скоро све запослене, изјавио је председник Асоцијације незавинских 

синдиката ФАП-а Предраг Симић. 

Како је подсетио, током јануара у ФАП-у се радило се тек неколико дана па је поново донета 

одлука о плаћеном одсуству до 18. фебруара. 

  

- Одлука је образложена рационализацијом и уштедама енергије, што није без основа јер ФАП 

заиста има изузетно високе дневне утрошке енергије. Суштински, медјутим, немамо посла и то 

је основни разлог што је продужено плаћено одсутсво - рекао је Симић. 

  

Симић је додао да је договорено да током недеље радницима буде исплаћена још једна 

минимална зарада, чиме ће се, како је рекао, макар мало ублажити незавидан социјални 

положај запослених. 

  

- Од генералног штрајка у октобу исплаћени су нам једна плата и два минималца. У 

медјувремену је кроз разне видове социјалног програма предузеће напустило 365 радника из 

матичне фабрике тако да нас је сада на платном списку око 760, додао је он. 

  

Симић је напоменуо да су и највећи део јануара радници ФАП-а провели на плаћеном одсуству 

због, како је обраложено, уштеда енергије. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/439614/Produzeno-placeno-odsustvo-za-radnike-FAPa
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/439806/Sledece-nedelje-isplata-minimalca-radnicima-14oktobra 

Следеће недеље исплата минималца 
радницима "14.октобра" 

Тањуг  

Радницима индустрије машина и компонената "14.октобар" следеће недеље биће исплаћена 

једна минимална зарада договорено је данас на састанку између руководства фабрике, 

репрезентативних синдиката и в.д. министра привреде Игора Мировића. 

О преосталим исплатама биће речи на следећем састанку са министром Мировићем за 

петнаестак дана, изјавио је Тањугу после састанка председник синдиката "Независност", Дејан 

Мутавџић. 

 

Руководство "14.октобра" упутило је раније Министарству привреде и Министарству финансија 

захтев за исплату три минималне зараде, а за исплату минималца, чији је просечан износ око 

19.000 динара по запосленом, потребно је око 90 милиона динара. 

 

"С обзиром да је Влада у техничком мандату задовољни смо најпре што је министар Мировић 

исказао спремност да се проблеми предузећа у реструктурирању, у овом случају '14. октобра', 

решавају кроз један социјални дијалог што раније није био случај", рекао је Мутавџић. 

 

Он је додао да ће Министарство привреде сагледати могућности за одобравање и наменског 

кредита у циљу обезбеђивања обртних средстава за реализацију уговорених послова, 

прецизирајући да је вредност истих око 120 милиона динара. 

 

"Када је реч о социјалном програму, за који се пријавило 617 од 1.500 радника, на састанку је 

потврђено да се највероватније до формирања нове Владе не може очекивати испата", навео је 

Мутавџић и напоменуо да се и питања исплате заосталих зарада и овере здравствених 

књижица такође не могу решавати пре формирања нове Владе. 

 

У погонима некада највећег крушевачког гиганта од Нове године до данас радила је само 

петина радника, док су остали били на плаћеном одсуству. "Како је било и планирано, сви 

радници су се данас вратили у хале", додао је председник синдиката. 
 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/439806/Sledece-nedelje-isplata-minimalca-radnicima-14oktobra
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/439531/Lekari-Zdravstvo-da-se-izuzme-od-zabrane-zaposljavanja 

Лекари: Здравство да се изузме од забране 
запошљавања 

Тањуг  

Лекарска комора Србије и синдикати који окупљају беле мантиле, затражили су од Владе 

Србије да изузме здравство од забране запошљавања у наредне две године, као и да изузме 

запослене у здравству од солидарног пореза на зараде. 

Они су у отвореном писму премијеру Ивици Дачићу, првом потпредседнику владе Александру 

Вучићу, министарки здравља Славици Ђукић Дејановић и министру финансија Лазару Крстићу 

нагласили да забрана запошљавања у здравству може имати дугорочне последице по 

здравствени систем, пацијенте и запослене. 

  

У писму које су потписали представници Лекарске коморе Србије, Синдикат лекара и 

фармацеута, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити, Грански синдикат 

здравства "Независност, Удружење лекара опште медицине, наводи се да ће у супротном бити 

принудјени да предузму друге законом предвидјене могућности деловања, о чему ће 

обавестити јавност. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/439703/Produzen-Kolektivni-ugovor-za-zaposlene-u-zdravstvu 

Продужен Колективни уговор за запослене у 
здравству 

Бета  

Београд - Посебан колективни уговор за запослене у здравству биће продужен до краја године, 

пошто су се о томе са два репрезентативна синдиката данас договорили министри здравља и 

финансија Славица Ђукић Дејановић и Лазар Крстић. 

"Посебним колективним уговором уређена су права, обавезе и одговорности из радног односа, 

као и бројна питања од значаја како за запослене тако и за послодавце, у складу са Законом о 

раду и ратификованим медјународним конвенцијама у овој области", наводи се у саопштењу. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/439531/Lekari-Zdravstvo-da-se-izuzme-od-zabrane-zaposljavanja
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/439703/Produzen-Kolektivni-ugovor-za-zaposlene-u-zdravstvu
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 Уговор који је на снази важиће до 31. марта. Министри здравља и финансија су са 

представницима синдиката запослених у здравству разговарали и о најважнијим питањима 

која се односе на положај здравствених радника, али и статус и ликвидност здравствених 

установа у Србији, новим запошљавањима, платама и солидарном порезу којим су запослени у 

здравству обухваћени, наводи се у саопштењу. 

  

Лекарска комора Србије и синдикати и удружења здравствених радника затражили су раније 

данас од Владе Србије да изузме лекаре и остале запослене у здравству од обавезе солидарног 

опорезивања зарада већих од 60.000 динара. 

  
То су у заједничком саопштењу затражили Лекарска комора, Синдикат лекара и фармацеута Србије, 

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити, Грански синдикат здравства и социјалне 

заштите Независност и Удружење лекара опште/породичне медицине Србије. Од Владе Србије је 
затражено и да изузме здравство из забране 

запошљавања у јавном сектору.  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/439701/Transparentnost-Los-nacrt-zakona-o-zastiti-uzbunjivaca 

Транспарентност: Лош нацрт закона о 
заштити узбуњивача 

Тањуг  

Београд - Невладина организација Транспарентност Србија (ТС) саопштила је данас да је, 

формирањем посебне радне групе за израду нацрта закона о заштити узбуњивача, доношење 

тог закона одложено, као и да многа решења из Нацрта представљају корак уназад у односу на 

она представљена јавности пре неколико месеци. 

Као највеће недостатке, ТС наводи то што законску заштиту не уживају сви градјани који укажу 

на штетну појаву, што се не предвиђа заштита од одмазде узбуњивача од трећег лица, као и да 

се од узбуњивача тражи достављање података о повреди јавног интереса на коју указује, који 

пропис је повређен. 

 

Транспарентност Србија указује и да није довољно добро уређено питање процедуре 

узбуњивања, ко се прво обавештава, као и да се предвиђа апсолутна забрана узбуњивачима да 

саопште тајни податак јавности. 

 

Они наводе да нацрт не омогућава оспоравање појединачних аката послодавца у посебном 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/439701/Transparentnost-Los-nacrt-zakona-o-zastiti-uzbunjivaca
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поступку заштите узбуњивача, да недовољно уређује питање терета доказивања и да одредјено 

понашање представља одмазду за узбуњивање. 

 

Привремена заштита која се даје узбуњивачима, како наводе, односи се само на одлагање 

правног дејства акта, а не обухвата и налог да се предузме нека радња у корист узбуњивача. 

  

Такође, како се додаје, не предвиђају се посебна кривична дела за лица која угрожавају 

узбуњиваче и за оне који неовлашћено открију њихов идентитет. 

 

"Нацрт не даје могућност зашите лицима која обавештење о угрожавању јавног интереса дају у 

анонимном истраживању... не садржи неке битне обавезе контролних органа за поступање 

након добијеног обавештења, не уређује могућност да узбуњивач, уместо отклањања штетних 

последица затражи правичну накнаду", наводи се у саопштењу. 

  

ТС још наводи да нацрт не садржи ни одредбе на основу којих би узбуњивач могао да стекне 

право на награду, као и да нису јасно објашњени разлози за поједина решења. 

Та НВО је изразила наду да ће Министарство правде и државне управе искористити паузу због 

избора да отклони ове недостаке. 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/otvoren_stecaj_univerzal_banke.4.html?news_id=275664 

У ФОКУСУ - Депоненти затворене банке своје улоге до 50.000 евра од данас могу да подигну 

преко експозитура Поштанске штедионице 

Отворен стечај Универзал банке 

АУТОР: И. НИКОЛЕТИЋ 

Београд - Привредни суд у Београду донео је јуче решење о отварању стечајног поступка над 
Универзал банком, чију је дозволу за рад Народна банка Србије одузела у петак. Исплата 
осигураних депозита у тој банци почиње данас, у експозитурама Поштанске штедионице, а 
гарантовани износ је 50.000 евра по депоненту. 
Свој улог моћи ће да подигну грађани, предузетници и предузећа која су имала отворене 
рачуне у УББ-у, а износи изпреко тога који гарантује држава, моћи ће да се пријави као 
потраживање из стечајне масе. Како је саопштила Агенција за осигурање депозита Србије, која 
је именована за администратора, исплата динарских улога обављаће се у динарима, а девизних 
у еврима, по средњем курсу евра на дан доношења решења о покретању стечаја. Гувернерка 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/otvoren_stecaj_univerzal_banke.4.html?news_id=275664
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НБС Јоргованка Табаковић изјавила је да неће бити кашњења у исплати студентских кредита и 
стипендија. 

Поштанска штедионица је објавила да ће у свих 60 својих експозитура бити омогућена исплата 
депонената Универзал банке, а осигурани износ депозита биће исплаћен у року од 30 дана од 
дана подношења захтева. Депоненти имају право да поднесу захтев у року од три године од 
покретања стечаја банке. 

Подсетимо, Народна банка Србије је 31. јануара одузела дозволу за рад Универзал банци са 
образложењем да је одлука донета ради заштите интереса депонената и очувања стабилности 
финансијског система, јер се „финансијско стање банке знатно погоршало, и угрожени су 
ликвидност и континуитет пословања“. 

- Нисам смела да оклевам и ризикујем репризу Агробанке, која је због избора 2012. године, 
пројектом одлагања кроз формирање „Нове Агробанке‟ претворена у трошак од 400 милиона 
евра. Неопходно је утврдити одговорности менаџмента и акционара банке - образложила је 
гувернерка НБС и додала да ће забрана рада Универзал банке државу коштати 70 милиона 
евра и 1,8 милијарди динара, и да би, да то није урађено, трошак сваким даном био све већи. 
Табаковићева је истакла да „од данас у Србији постоји 29 банака које имају лиценцу и додала да 
ни у једној од њих не постоји проблем који би довео у питање стабилност финансијског 
система“. 

Истовремено, највећи појединачни акционар Универзал банке, Небојша Дивљан, најавио је да 
ће данас на конференцији за новинаре „обелоданити нека од кључних докумената и досад 
необјављене податке о пословању банке, дати целовит поглед развоја догађаја из угла 
акционара и изнети суштинске разлоге који су довели до одузимања дозволе за рад“. Иначе, 
Дивљан је једини акционар који има сагласност НБС за учешће које у капиталу банке 
премашује пет одсто. Он је власник Блумарк инвестмента, а раније је био председник Управног 
одбора и генерални директор осигурања Делта ђенерали. Власништво у Универзал банци 
имала је и компаније Делта, Мирослава Мишковића, али се крајем октобра прошле године 
повукла продајом удела од 4,99 одсто Атлас групи. Мишковић је раније био власник 40 одсто 
акција Универзал банке, али је због прописа Народне банке Србије да појединачни акционар 
не може имати удео већи од пет одсто без сагласности централне банке, морао да продаје свој 
власнички удео или да га распоређује на повезане фирме. Међу акционарима су и Фармаком, 
АИК банка, Беохемија, као и фирме и инвестициони фондови из Швајцарске, САД, и са оф-шор 
дестинација, као и велики број кастоди рачуна. НБС је 2012. године најавила да ће преиспитати 
власничку структуру Универзал банке, која је у тој години имала губитак од 701,4 милиона, а у 
првој половини 2013. године 553,8 милиона динара. 

СНС: Ко је одговоран за лоше пословање 

Српска напредна странка ће инсистирати да се утврди ко стоји иза нелегалних радњи у 
Универзал банци, и да се кривци казне у складу са законом, саопштено је из те партије као 
реаговање на оптужбе из Демократске странке. Наводи се и да је за разлику од ДС, та странка 
све кредите које је узела и сав новац који је за претходну кампању позајмила, уредно вратила и 
није умешана ни у какве сумњиве послове. СНС је поновила делове из раније изјаве гувернерке 
НБС да је „одузимање дозволе за рад била одговорна одлука којом је спречено понављање 
случаја Агробанка“. Бета 

ДС тражи истину о Универзал банци 
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Опозициона Демократска странка позвала је јуче гувернерку НБС Јоргованку Табаковић и 
владајућу Српску напредну странку да објаве све информације о Универзал банци, којој је 
одузета дозвола за рад. Како је истакнуто у саопштењу ДС, званични подаци са сајта „банке која 
је дала кредит СНС-у за кампању 2012. године, показују да њом већ годинама управљају 
кадрови Српске напредне странке“. Даље се прецизира да је председник Извршног одбора 
Универзал банке био Драган Томић, посланик СНС и председник Градског одбора СНС у 
Шапцу, а члан управног одбора и одбора за ревизију, координатор Економског савета СНС 
Миленко Џелетовић. Бета 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/do_posla_najteze_dolaze_mladi_ali_i_stariji_od_40_godina.4.html?news_id=

275663 

ТРАГОМ - Високи намети на рад коче ново запошљавање, потврдило истраживање Светске 

банке 

До посла најтеже долазе млади, али и 
старији од 40 година 

АУТОР: И. НИКОЛЕТИЋ 

Београд - Иако се трендови запошљавања у Србији не разликују умногоме од осталих земаља 

Западног Балкана, оно што нас ипак издваја је рано пензионисање и искључивање старијих са 

тржишта рада. Према извештају Светске банке о запошљавању у Европи и централној Азији, 

међу незапосленима у нашој земљи највише је старијих од 40 година, као и оних млађих од 24.  

 
Извештај је показао и да је стопа запослености у Србији највећа у старосном добу између 35 и 
39 година, док се у осталим земљама тај врхунац достиже између 45. и 49 година и остаје на 
високом нивоу и у старијој доби. На удару су и жене старости од 55 до 59 година, где је стопа 
запослености тек 30 одсто, док је, примера ради, у Немачкој чак 70 одсто жена тог доба у 
радном односу. Генерално, вероватноћа проналажења формалног запослења смањује се са 
годинама, док су већи изгледи да ће се пронаћи посао на црно. Код младих, незапосленост 
достиже стопу од 50 одсто, иако је реч о генерацијама које су образованије и имају више 
вештина од родитеља. 

Према речима шефа канцеларије Светске банке у Србији Тонија Верхеијена, код нас као и у 
земљама Западног Балкана и поред високог привредног раста до 2008. године, отварање 
радних места није било на задовољавајућем нивоу. Како оцењује, да би се старије генерације 
вратиле на тржиште рада, а и обезбедила радна места за младе, Србији је потребна 
свеобухватна стратегија запошљавања која се неће фокусирати само на привредни раст, већ и 
на стварање нових радних места, нарочито у приватном сектору. 

Према мишљењу економисте Милојка Арсића, решења која би могла да утичу на смањење 
оваквих трендова у сфери рада су реформа радног законодавства, али и образовног система, 
како би се одговорило потребама тржишта рада. Ипак, као најважније види унапређење 
амбијента за инвестирање, јер од тога директно зависи укупна тражња за радним местима. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/do_posla_najteze_dolaze_mladi_ali_i_stariji_od_40_godina.4.html?news_id=275663
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/do_posla_najteze_dolaze_mladi_ali_i_stariji_od_40_godina.4.html?news_id=275663
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- Променом структуре образовања, незапосленост би се у скромној мери смањила, јер би се 
само део оних који траже посао запослио, али основни проблем је што је укупна тражња за 
радном снагом мала. Чак и кад би структура била одговарајућа, и даље би велики број људи 
био без посла. На смањење незапослености највише би утицале оне мере које подстичу 
инвестиције, и отварање нових радних места, а потом би требало реформисати радно 
законодавство и образовни систем - каже Арсић. 

Извештај Светске банке је показао и да запошљавање у Србији коче високи намети на рад оних 
који се формално запошљавају, а претходно су били неактивни или незапослени. У Европи и 
централној Азији порези просечно чине 37 одсто трошкова рада, док су у Србији у 2011. порези 
чинили 39 одсто и тај проценат је израженији код запослених са ниским примањима. Међу 
битнијим проблемима истакнути су и недостатак квалификоване радне снаге, слаба 
покретљивост радника, као и висока стопа рада на црно. 

- Повећање флексибилности законодавства олакшало би запошљавање и отпуштање. Садашњи 
закон о раду је створио ситуацију да се једни грчевито боре да заштите постојећа радна места, 
док они који немају посао имају врло мале шансе да га нађу. Та заштита такође не обухвата 
раднике у малим и средњим предузећима. Када су у питању запослени у јавном сектору, 
заштићени су њихови краткорочни интереси, јер када би они остали без посла, исто тако тешко 
би га нашли - додао је Арсић, образлажући став да је нови закон о раду први неопходан корак. 

Он истиче да је потребно променити и пореске прописе, како се не би превише оптеретили они 
који раде мање од стандардног радног времена, јер људи који раде неколико сати плаћају 
велике доприносе на минималне зараде. 

Презаштићени радници 
Тржиште рада у Србији је сегментирано, и у неким деловима флуктуација је врло снажна, 
рецимо у малим и средњим предузећима, где су радници често незаштићени и где се њихова 
основна права крше - не исплаћују се зараде, изложени су притисцима, уценама и слично. На 
другој страни имамо презаштићене раднике у јавном сектору и у делу великих предузећа где 
се стриктно држе закона, а то су најчешће страна компаније. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/u_kolubari_bezbedno.4.html?news_id=275661 

Рударска инспекција тврди 

У Колубари безбедно 

АУТОР: Р. ЋИРКОВИЋ 

Београд - У привредном друштву ПБ Колубара спроводе се све мере безбедности здравља на 

раду у складу са актима тог предузећа, а безбедносну обуку је у складу са прописима прошао и 

радник И. М., који је 21. јануара у том предузећу изгубио живот, одговорио је Данасу кабинет 

министра рударства позивајући се на налазе рударске инспекције. 

 
У одговору се дословце наводи: „Републичка рударска инспекција дугогодишњим вршењем 
контроле и надзора у ПД РБ Колубара утврдила је да се мере безбедности и здравља на раду у 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/u_kolubari_bezbedno.4.html?news_id=275661
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поменутом привредном друштву спроводе сходно актима предузећа (Акт о процени ризика 
радног места и радној околини, Упутства за рад) и важећим рударским прописима. Настрадали 
радник је прошао обуку из безбедности и здравља на раду у РЈ Колубара-услуге (матична 
фирма). Након распоређивања на послове у ПД РБ Колубара - огранак Помоћна механизација, 
радник је прошао обуку из безбедности и здравља на раду за руковаоца булдожером, за шта 
постоје докази“. Како је насупрот овим тврдњама рударске инспекције дошло до погибије И. 
М., сазнаће се из извештаја који је рударска инспекција листу Данас обећала за неколико дана. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_jumka_poceli_protestne_setnje.4.html?news_id=275660 

Радници Јумка почели протестне шетње 

АУТОР: В. Р. 

Врање - Више од 1.500 радника Јумка јуче је одржало протестну шетњу улицама Врања 

захтевајући исплату заосталих зарада, повезивање радног стажа, као и оверу здравствених 

књижица. 

 
- Од протеста нећемо одустати све док се наш статус не реши - рекла је за Данас Снежана 
Величковић из АСНС, једног од синдиката који је организовао генерални штрајк у Јумку. 
Производња у овој текстилној компанији, чији је већински власник капитала држава, 
обустављена је пре три недеље. Градоначелник Врања у међувремену је обећао помоћ 
надлежних државних органа како би се проблем Јумка решио до проналажења стратешког 
партнера, о чему су вођени разговори са представницима једне компаније из Турске. Одлуком 
Владе Србије Јумко је као једно од предузећа у реструктурирању остао без државних субвенција 
што је довело до незадовољства радника. Просечна зарада у Јумку која се нередовно исплаћује 
износи између 12.000 и 17.000 динара. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zastavini_radnici_izlaze_na_ulicu.4.html?news_id=275659 

Заставини радници излазе на улицу 

АУТОР: З. Р. 

Крагујевац - Више од 1.600 бивших радника Заставиних фабрика за производњу аутомобила, 

камиона и оружја сутра у подне ће, према најави Савеза самосталних синдиката у Крагујевцу, 

организовати протест испред зграде градске управе, због двомесечног кашњења надокнада које 

им се, на основу државног социјалног програма, исплаћују на евиденцији Националне службе 

за запошљавање. 

 
- Радници који су користећи социјални програм напустили своја радна места, чиме је, након 
доласка Фијата, омогућено кадровско подмлађивање фабрике аутомобила, данас су жртве 
небриге државе и њеног непоштовања уговорних обавеза - тврде синдикати. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_jumka_poceli_protestne_setnje.4.html?news_id=275660
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zastavini_radnici_izlaze_na_ulicu.4.html?news_id=275659
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/zakon-o-radu-napisati-do-1-maja 

Закон о раду написати до 1. маја 

Први састанак нове радне групе за израду Закона о раду одржан је у просторијама 
Савеза самосталних синдиката Србије, речено је Танјугу у том синдикату. 

Радну групу чине представници Владе, синдиката и послодаваца, а на састанку који је одржан 
прошлог петка, речено је да би она требало да одлучи о томе да ли ће се ићи на измене Закона 
о раду или ће бити донет нови. 

Циљ је да се до 1. маја припреми нацрт закона, а да се он донесе до 30. јуна. На састанку 
представника синдиката, Уније послодаваца Србије с првим потпредседником Владе 
Александром Вучићем и министром Расимом Љајићем договорено је да се чланови Радне групе 
убудуће састају једном у 15 дана да би се пратила динамика рада на закону. 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. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/matematicari-resavaju-i-probleme-srpskih-firmi 

Математичари решавају и проблеме српских 
фирми 

 

Од првобитне индустријализације, а поготово данас у веку високих технологија, 
материјала, незадрживог развоја ИТ сектора, наука је родитељ, назаобилазни 
сарадник, покретач, 

инкубатор нових идеја и решења у индустрији и свим осталим гранама привреде. Ако нешто 
„запне” у производњи, ако предузеће или читава делатност хоће да су профитабилнији, 
ефикаснији, конкурентнији на сопственом тржишту, али сада углавном на глобалном, зна се 
која је „адреса” на коју се треба обратити за помоћ, односно потражити решење задатка који су 
фирме дефинисале. Трансфер знања у привреду на факултетима Универзитета у Новом Саду 
(УНС), на којем је концентрисано више од 90 одсто науке у Војводини, одувек је постојало, а 
јуче је на Департману за математику и информатику Природно-математичког факултета УНС-а 
почела једнонедељна, „99. европска студијска група за решавање проблема у индустрији”, која 
се организује у срадањи с Европским конзорцијумом за математику и индустрију. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/zakon-o-radu-napisati-do-1-maja
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/matematicari-resavaju-i-probleme-srpskih-firmi
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Откако је 1968. у Великој Британији, под именом „Оксфордска студијска група за индустрију”, 
одржана прва радионица тог типа, ова на ПМФ-у први пут се одржава у Србији. Ове интензивне 
радионице су међународно признат метод размене знања и идеја између математичара и 
индустрије, а годишње се одржи пет до седам таквих студијских група широм света. Све 
европске студијске групе имају исту структуру па су тако и јуче, првог дана радионице, 
представници компанија укратко саопштили проблеме за које ће се решење тражити кроз 
матаметичко моделирање. Затим се формирају тимови математичара, професора, истраживача 
и студената докторских студија, који се састају с представником компаније да би добили 
детаљније информације и дефинисали циљеви за целу недељу, а онда математичари „засучу 
рукаве” и раде на проблемима: анализи, тумачењу, испитивању и решавању математичког 
модела, а последњег дана радионице представљају се резултати. 

Новосадски домаћини су задовољни одзивом учесника скупа – а проф. др Наташа Крејић, која 
координира овај скуп, за „Дневник” каже да се окупило око 50 математичара из Србије, 
Аустрије, Мађарске, Бугарске, Македоније и Пољске – баш као и бројем учесника из привреде, 
међу којима су три банке: Комерцијална, Креди агрикол и ОТП, „Уљарице Бачка”, Пекара 
„Милан” ДОО и „Инфора Ресеарћ Гроуп” из Новог Сада. „Мислимо да су сви проблеми веома 
интересантни и да ће бити узбудљиво”. 

„Уљарице Бачка”, које се више од 15 година баве трговином пољопривредним производима и 
2011. биле су на 15. месту у Србији у категорији тих извозника, како је изнео Стеван Вишекруна, 
желе да унапреде организацију рада умрежавањем, а с циљем повећања профита, а смањења 
улазних трошкова. 

– Циљ нам је да пронађемо оптимално решење за поједине проблеме, а овде смо кандидовали 
проблем смањења трошкова пуњења банкомата, желећи да они свакодневно буду пуни новца, 
а, с друге стране, да имамо што мање трошкове које плаћамо агенцијама да би те банкомате 
напуниле. Желимо да нашим клијентима омогућимо да у сваком тренутку подигну новац, а да 
нашој банци трошкови буду што нижи – каже Мирослав Нићин из Креди агрикол банке, и 
објашњава да та банка има око 150 банкомата у Србији, од чега је 60 изван мреже банке, на 
неким удаљеним локацијама. – Наша банка овде у Србији до сада није на овакав начин 
сарађивала с домаћом науком, али Цредит Агрицоле у Француској, иначе једна од првих десет 
банака у свету, тесно је повезана с науком и тамо често имамо прилику да чујемо да је та 
сарадња веома успешна и даје невероватно добре 
резултате.                                                                                   
В. Чекић 
  

Истраживања новина и у свету 
Небојша Гвозденовић, један од оснивача младе „Инфора истраживачке групе”, формиране 
2010, која се бави применом математике и математичке оптимизације у пракси, односно 
софтверских решења за рационализацију тyрошкова и повећање ефикасности сложених 
система, за „Дневник” каже да ће пред математичаре с ПМФ-а поставити сасвим „тазе” и врло 
комплексан проблем „јер су истраживања тек почела да се раде и на светском нивоу”. – Баш 
зато што је проблем тако комплексан, желели бисмо да чујемо и неке друге приступе. У питању 
је организовање траспорта и складиштење цигарета, а имамо произвођача, светски 
реномирани „Јапан тобако”, а њихов дистрибутер за Србију је „Мерката” и сад је питање како 
да „Мерката” организује читаву дистрибуцију, центре, која возила да закупи…   
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АЛО 

http://www.alo.rs/vesti/aktuelno/o-zakonu-o-radu-jednom-nedeljno/45291 

ПРВА ОДЛУКА РАДНЕ ГРУПЕ 

О закону о раду једном недељно 

Састанак нове радне групе поводом израде нове верзије закона о раду, а у којој су 
представници Владе Србије, два највећа репрезентативна синдиката и Уније 
послодаваца Србије, одржан је јуче у просторијама Савеза самосталних синдиката 
Србије (СССС). 

 

Главни договор окупљених свео се на то да се чланови групе убудуће састају једном недељно, 

док су из Удружених синдиката Србије “Слога” поводом овог састанка затражили од 

председника Србије Томислава Николића да затражи опозив одлуке о формирању радне групе 

за израду нове верзије закона о раду јер је одлука неуставна. 

 

“Састајаћемо се убудуће једном недељно, а најпре ће Министарство рада дати конкретне 

разлоге шта је сврха мењања закона како би се утврдило шта је потребно мењати у актуелном 

закону о раду и даље усаглашавати ставове”, навео је Зоран Михајловић, потпредседник СССС-

а. У Синдикату “Слога”, међутим, имају другачије виђење нових преговора о закону о раду. Тај 

синдикат је оценио да је неприхватљива и неуставна одлука да 3. фебруара почне с радом нова 

радна група за израду закона о раду јер је “донета у уском кругу петоро људи и када је Влада 

Србије у оставци и техничком мандату”. 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=02&dd=03&nav_id=807726 

Подршка руководству Железница 

ИЗВОР: ТАЊУГ 

Београд -- Јединствена синдикална организација запослених у делатности 

одржавања возних средстава (ЈСО ЗОВС) подржала је руководство Железница 

Србије. 

http://www.alo.rs/vesti/aktuelno/o-zakonu-o-radu-jednom-nedeljno/45291
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=02&dd=03&nav_id=807726
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 ЈСО ЗОВС, који је у саставу Синдиката железничара Србије, неће подржати протест и неће 

учествовати у њему, саопштено је из Медија центра Железница Србије. 

У дописима генералном директору Железница Србије, Драгољубу Симоновићу, синдикалне 

организације подржавају активности пословодства на сређивању синдикалне сцене у 

компанији и дефинисању синдикалних права у законским оквирима и противе се одржавању 

протеста, који су три синдиката закалаза за 6. фебруар у Београду.  

 

"Једини начин за квалитетно решавање свих спорних питања је у директним преговорима, 

а улазак у сукоб ником није потребан", пише у одлуци коју је потписао председник ЈСО ЗОВС, 

Маријан Јанковић.  

 

Даље се наводи да ова синдикална организација не подржава коалицију са Синдикатом 

извршних служби српских железница и Унијом синдиката железница Србије и захтева да 

Синдикат железничара Србије самостално крене у преговоре са пословодством у циљу 

налажења решења за сва спорна питања.  

 

Синдикат железничког саобраћаја Србије "Независност" најављени протест оцењује као 

"манипулацију чланством три синдиката и покушајем обмањивања железничке и јавности 

Србије" и даје пуну подршку генералном директору и пословодству да "започетом борбом 

успоставе нови систем вредности у раду пословодства и синдиката".  

 

У допису тог синдиката додаје се "да је свим радницима Железница Србије позната чињеница 

како су се понашали и радили лидери ова три синдиката и какве су штете нанели предузећу".  

 

"Више од једне деценије се нису могли видети на терену са радницима, а сада обилазе Србију 

и траже подршку како би задржали привилегије које су годинама користили", пише у допису 

председника СЖСС "Независност", Зорана Вучковића.  

 

Синдикат радника железничке инфраструктуре Србије такође даје пуну подршку генералном 

директору и пословодству Железница Србије "у започетој борби против вишегодишње анархије 

у раду синдиката, као и бахатом понашању синдикалних лидера".  

 

"Позивамо све раднике Железница Србије да најављени протест бојкотују и тиме покажу 

јасан став о томе шта мисле о овим синдикатима и њиховим лидерима. Са надом да нећете 

одустати од започете борбе, нудимо вам сву потребну синдикалну помоћ како би се 

рашчистила синдикална сцена предузећа",пише у допису председника Синдиката радника 

железничке инфраструктуре Србије, Перице Ђорђевића. 
 

 


