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О Закону о раду крајем марта 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Радна група за измене Закона о раду састаће се 27. марта, када би 

требало да се разматрају одредбе које се односе на зараду и дејство колективних 

уговора,(сxц.ху) 

Синдикати су при ставу да би минимална цена требало да се утврђује једном годишње и то у 

октобру, и да износи најмање 70 одсто од минималне потрошацке корпе. 

Такође, синдикати сматрају да би проширено дејство колективног уговора и даље требало да 

важи, односно да се не укида.  

 

Потпредседник Савеза Самосталних синдиката Србије, Зоран Михајловић је рекао да су многи 

детаљи који се односе на одредбе у вези рада на одређено време и начина исплате отпремнина 

остали неусаглашени, и да ће се за то сачекати формирање нове владе.  

 

На ранијим састанцима Радне групе представници радника су тражили су да рад на одређено 

време, у свим фирмама које имају континуитет у раду, мора да буде ограничен на 20 одсто од 

укупног броја запослених.  

 

Што се тиче отпремнина, синдикалци су се сложиили да се оне исплаћују за године стажа 

проведене код последњег послодавца, али да то не буде трећина од основне зараде, вец трећина 

од просечне плате.  

 

Директор Уније послодаваца Србије, Драгољуб Рајић, рекао је јуче Тањугу да очекује да се у 

што краћем року настави са састанцима и разговорима у вези Закона о раду. Он сматра да се 

већ годину дана изгубило у разговорима и да би било добро да се испоштују рокови и да се 

компромис око спорних одредаба постигне до јуна.  

 

На састанку представника синдиката и послодаваца са представницима владе почетком јануара 

договорено је да се Нацрт измена Закона о раду заврши до 1. маја, а његово усвајање се очекује 

до краја јуна. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=03&dd=18&nav_id=825532
http://www.akter.co.rs/26-ekonomija/80384-o-zakonu-o-radu-27-marta.html
http://www.naslovi.net/2014-03-18/novi-magazin/novi-sastanak-radne-grupe-za-zakon-o-radu-27-marta/9312797
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=03&dd=18&nav_id=825537 

Праве "алас" и штрајкују 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Запослени у предузећу Телеоптик Жироскопи ступили су у штрајк због 

вишемесечних неисплаћених зарада, колективних уговора и зато што статус 

предузећа није решен.ото: Илустрација, (сxц.ху) 

Како је саопштено је из Гранског синдиката индустрије, енергије и рударства "Независност", 

након више од 10 дана од најаве штрајка и преговора са руководством предузећа ниједан 

штрајкачки захтев није испуњен и да су зато запослени у предузећу Телеоптик Жироскопи 

ступили у штрајк. 

Штрајкачки захтеви односе се на исплату заосталих зарада, потписивање Колективног уговора 

код послодавца и решавање статуса предузећа. У саопштењу се додаје да запосленима у том 

предузећу зараде касне пет месеци, а да је висина зарада у том предузећу нешто већа од 

минималне зараде.  

 

Телеоптик Жироскоп је предузеће у државној својини које се бави производњом опреме за 

одбрамбену индустрију, подсећа синдикат истичући да је оно веома значајно за привреду 

Србије и да је неопходно да држава, односно нова Влада Србије хитно реши његов статус.  

 

У саопштењу се напомиње да предузеће ради на извозном програму израде ракета типа АЛАС 

за Уједињене Арапске Емирате, а вредност ове инвестиције је 200 милиона долара, а 

склопљени су и међународни уговори за Алжир.  

 

У саопштењу синдиката наводи се да је несхватљиво да се не даје значајнија подршка за 

извозне програме и да се за извозне послове који доносе добит држави, дозволило петомесечно 

кашњење у исплати зарада, што озбиљно угрожава егзистенцију запослених и њихових 

породица.  

 

Грански синдикат индустрије, енергије и рударства "Независност" сматра да је неопходно да се 

у преговоре око штрајкачких захтева што пре укључе и представници Министарства привреде 

и Министарства одбране. 
 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=03&dd=18&nav_id=825537
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РТ Крагујевац 

http://www.rtk.co.rs/kragujevac/item/15404-as-vucicu-ispuni-obecanja 

АС: Вучићу испуни обећања 

Аутор: Гордана Степановић 

Запослени у Аутосаобраћају који већ девети дан штрајкују глађу поново су данас послали 
захтев Влади Србије и Александру Вучићу да се реши проблем овог предузећа. 

Како кажу представници Самосталног синдиката ове фирме дугови из дана у дан расту. 

Уколико не стигне одговор, 12 штрајкача ће, поред хране, престати да узима и воду. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/450585/Vuckovic-Porasla-privredna-aktivnost-na-pocetku-2014 

Вучковић: Порасла привредна активност на почетку 2014. 

ИЗВОР: Бета  

Привредна активност је порасла на почетку 2014. и у јануару је остварен раст укупне 

индустријске производње од 3,8 одсто, у односу на исти период прошле године, изјавио је 

данас уредник часописа Макроекономске анализе и трендови Владимир Вучковић. 

Међугодишња стопа раста за прерађивачку индустрију била је 7,3 одсто, промет је имао 

номинални раст од 2,9 одсто, реална вредност промета у трговини на мало је била већа 0,6 

одсто. 

  

Вредност извоза у еврима била је 10,7 одсто већи, док је увоз у исто време смањен 5,2 одсто, 

навео је Вучковић представљајући нови број МАТ - а. 

 

Вучковић, који је члан Фискалног савета, истакао је да је "јануар веома превртљив месец" и да 

се ти подаци узимају са великом резервом, јер се на основу њега не може поуздано утврдити 

тренд. 

http://www.rtk.co.rs/kragujevac/item/15404-as-vucicu-ispuni-obecanja
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/450585/Vuckovic-Porasla-privredna-aktivnost-na-pocetku-2014
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Увоз је у јануару вредео 993 милиона евра, а извоз 731 милиона евра. 

 

Према очекивањима стручњака МАТ - а, у овој години ће наставити да расте извоз, који се 

шири и на друге области мимо аутомобилске индустрије, али се не може рачунати на тако 

велики раст као у 2013. години, који је остварен захваљујући извозу аутомобила. 

 

Вучковић је казао да је у јануару дошло до изузетно великог пада зарада, било да се гледају 

просечне зараде или маса зараде. Просечне номиналне зараде у јануару су опале 8,6 одсто, а 

реална маса зарада 10,6 одсто. 

 

Говорећи о општим привредним и финансијским кретањима и изборном процесу, Вучковић је 

казао да је ово, ипак, "још један нови почетак, али у горим условима". 

Према његовим речима, економиски стручњаци "као чобани стално вичу - вуци, вуци... , а вук 

никако да стигне, али да то не значи да опасности нема, већ је она много већа него раније". 

 

Аутор МАТ - а Миладин Ковачевић је рекао да стручњаци тог часописа, ипак, верују да ће нова 

влада имати озбиљнији приступ у решавању нагомиланих проблема, с обзиром на то да је 

ситуација сада много озбиљнија него раније. 

 

Ковачевић је напомено да ће нова влада имати довољну политичку снагу за решавање многих 

проблема. 

 

Професор Бошко Живковић је упозорио на неповољне промене у области проблематичних 

кредита и да је неколико негативних процеса у реалном и банкарском сектору поново у први 

план истакло проблем квалитета билансне активе банака и ниво проблематичних кредита, као 

и њихов утицај на стабилност финансијског система. 

 

Према његовим речима, у тој области се стање погоршава и тренутно од земаља у региону 

једино Румунија има виши ниво лоших кредита у укупној активи од Србије. 

 

- Ту постоји важна разлика, јер су прогнозе за Румунију да ће доћи до њихове стагнације и 

смањивања, док су за Србију прогнозе песмистичке и очекује се њихов раст и проблематичних 

и ненаплативих кредита -  истакао је Живковић додајући да се погоршање очекује и у Хрватској 

и Бугарској. 
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Он је казао да је реч о старим, али и новим кредитима који су тешко наплативи у области 

некретнина и градјевинарства. 

 

Удео проблематичних кредита у укупним кредитима у Србији у 2014. износи 20,7 одсто, док је у 

2013. био 18,6 одсто. 

 

Ове године тај удео у Бугарској износи 17,1 одсто, Румунији 21,8 одсто, Хрватској 15,1 одсто, 

Мадјарској 18,9 одсто, Пољској, 8,9 одсто, Чешкој 5,9 одсто и Словачкој 5,4 одсто. 

 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/450616/Vranje-Tekstilci-najavili-novu-blokadu-autoputa 

Врање: Текстилци најавили нову блокаду аутопута 

АУТОР: В. Пешић  

Уколико министри у оставци Лазар Крстић и Игор Мировић у наредних десет дана не буду 

разговарали са члановима штрајкачког одбора “Јумка”, текстилци ће поново блокирати 

аутопут Београд - Ниш - Скопље. 

У текстилном комбинату у Врању од 13. јануара траје генерални штрајк 1.760 радника који од 

државе као већинског власника траже исплату заосталих зарада, повезивање радног стажа, 

смену менаџмента и реализацију социјалног програма. 

  

- Приликом недавне посете “Јумку”, Александар Вучић је обећао нову расправу у Влади Србије 

о захтевима радника. Са Ивицом Дачићем разговарали смо у Београду 13. фебруара и држава је 

делимично испунила наше захтеве. Добили смо јануарску и фебруарску минималну плату од по 

21.000 динара. Фирма радницима дугује још шест плата. До јуна су нам оверене здравствене 

књижице. Радници неће да покрену машине до испуњења свих захтева. Нарочито инсистирамо 

да се утврди ко је одговоран за посртање и пропаст “Јумка” - изјавила је председница АСНС у 

“Јумку” Снежана Величковић. 

  

У међувремену, генерални директор “Јумка” Зоран Стошић (ДС) поднео је оставку. За 

председника Надзорног одбора изабран је Бранислав Поповић (СНС) из Сурдулице. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/450616/Vranje-Tekstilci-najavili-novu-blokadu-autoputa
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Чланови штрајкачког одбора замерају новом председнику органа управљања што превише 

времена проводи у управној згради, а премало у разговору са незадовољним радницима. 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/seminari_unosan_biznis.55.html?news_id=278189 

Колико ће просветних радника моћи да скупи довољан број бодова из стручног усавршавања 

Семинари уносан бизнис 

АУТОР: В. АНДРИЋ 

Београд - Највећи број наставника у Србији који су запослени пре 1. јула 2004. неће моћи до 

краја ове школске године да скупи 120 бодова из различитих облика стручног усавршавања, на 

шта их обавезује истоимени правилник, сагласни су саговорници Данаса. Они указују да многи 

одобрени семинари не доприносе побољшању наставне праксе, као и да се стручно 

усавршавање претворило у уносан бизнис од кога корист имају појединци.  

 
- Синдикат образовања Србије је више пута тражио да се уведе ред у ову област, односно да се 
ограничи број акредитованих семинара и смањи број бодова које запослени морају да сакупе у 
року од пет година на 80. О томе смо разговарали са министром просвете чим је ступио на 
дужност. Несхватљиво је да многе семинаре држе запослени у Министарству просвете и два 
просветна завода, што је чист сукоб интереса - каже за Данас Бранислав Павловић, председник 
Синдиката образовања Србије, напомињући да би запослени требало да похађају само 
бесплатне семинаре које би „држали стручни људи, а не они који поред плате додатно зарађују 
паре“. 

У Унији синдиката просветних радника процењују да ће само просветари у великим градовима 
моћи да скупе прописаних 120 бодова, јер већина локалних самоуправа, посебно 
сиромашнијих, не издваја новац за стручно усавршавање наставника. Дугогодишњи 
председник Актива директора новосадских основних школа Светозар Козаров каже да је 
поменути захтев „нереалан“. 

- Нови Сад добија само петину потребних средстава за стручно усавршавање, али је далеко 
испред Јужнобачког и Сремског округа. Замислите како је у осталим деловима Србије. Систем 
стручног усавршавања треба да се мења, да на семинарима буде мање теорије, а више праксе. 
Засад не видим да су наставници имали велике користи од похађања семинара. Много су бољи 
ефекти усавршавања унутар школа, које је притом и бесплатно - каже Козаров за Данас. 

Јасна Јанковић, из Уније синдика просветних радника сматра да је постојећи систем стручног 
усавршавања добро замишљен, али да недостаје квалитетна пракса. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/seminari_unosan_biznis.55.html?news_id=278189
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- Семинари стручног усавршавања треба да служе да професори нешто науче, а не за фиктивно 
скупљање бодова. Дешава се да викенд који је нерадни проведете на семинару, слушајући 
некога ко прича теорију и никада није ушао у одељење. Онда се вратите кући са горким укусом 
не само да сте протраћили време већ су вам извођачи семинара говорили ствари које су вас 
повредиле - каже Јанковићева. 

На питање ко ће проверавати да ли запослени имају потребних 120 бодова, она одговара да ће 
се цела прича завршити у стилу народне пословице „вук појео магарца“. 

- Министарство просвете нема разрађен систем за полагање лиценце, а треба да очекујемо да 
ће пратити да ли неколико десетина хиљада наставника има 120 сати са семинара? Од тога неће 
бити ништа - сматра Јанковићева. 

Сналажење 
- Већина наших наставника ће успети да скупи 120 бодова, али не и да оствари прописану 
структуру предвиђену правилником. То није увек могуће, јер не добијамо средства за стручно 
усавршавање. Део средства за ту намену издвајамо из материјалних трошкова, али за 
последњих седам година нисмо успели да их рефундирамо. Сналазимо се како знамо и умемо, 
запослене шаљемо на бесплатне семинаре и велики пажњу посвећујемо интерном 
усавршавању унутар школе - каже за Данас Марија Милетић, директорка XИВ београдске 
гимназије. 

 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Stari-zadaci-nove-vlade.sr.html 

Стари задаци нове владе 

АУТОРКА: Јована Рабреновић 

Ребаланс буџета је већ најављен, а очекују се и мере за оживљавање привреде, запошљавање и 

стране инвестиције 

Нову владу Србије, чије је формирање најављено до 1. маја, чекају стари, већ добро познати 
економски задаци с којима је влада на одласку и завршила мандат. Ребаланс буџета, којим 
треба да се смањи повелики минус у државној каси већ је најављен, а затим би требало да 
уследе и мере за опоравак привреде, спремање у јавном сектору, реформа пензионог и 
здравственог система. 

Милојко Арсић, професор Економског факултета у Београду сматра да први потез нове владе 
мора да буде ребаланс буџета, јер се морају спровести велике мере штедње, којима ће бити 
обухваћене плате, а вероватно и пензије. Подразумевају се уштеде и у јавним предузећима, а 
Арсић очекује да буде усвојен пакет економских закона који је крајем прошле године 
најављивао бивши министар привреде Саша Радуловић. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Stari-zadaci-nove-vlade.sr.html
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– Нова влада би морала да спроведе и стимулативне мере како би се ублажиле рецесионе 
тенденције у привреди. Такође би могла, као једну од мера, поново дауведе субвенције на 
камате за кредите привреди за ликвидност и за инвестиције – каже Арсић додајући да би након 
покретања свих поменутих реформи могли да рачунамо на подршку ММФ-а и на склапање 
новог аранжмана, чиме би се значајно смањио и ризик од кризе јавног дуга у Србији. 

Милан Кнежевић, председник Привредне коморе малих и средњих предузећа и предузетника, 
рекао је агенцији Бета да досадашња владајућа коалиција није урадила ништа у економији и 
привреди Србије, па не треба то ни у будућности очекивати, уколико се не повуку радикални 
потези. 

 

Ти потези су, према његовим речима, ригидна борба са црним тржиштем и сивом економијом, 
ослобађање дела тржишта за улагање, стабилизација постојећих радних места, као и ефикасна 
администрација и гарантовање једнакости права на тржишту. 

Кнежевић је додао да је неопходна и изузетно ригидна фискална политика, да се социјални 
програми не воде преко јавних предузећа, увођење контроле у јавним набавкама, као и увођење 
програмског буџета како би се извршила контрола „сваког динара”. 

Према његовој оцени, то би се могло решити кроз законе о раду, стечају, планирању и 
изградњи, и приватизацији, што би били услови за почетак привредног опоравка. „Ако се то не 
успостави као претпоставка економском и привредном оздрављењу, ми немамо шта тражити, и 
јако је наивно веровати да је то могуће у кратком року учинити без обзира колико постојала 
апсолутна власт”, рекао је Кнежевић. 

И Миладин Ковачевић, сарадник МАТ-а, сматра да нова влада мора најпре да уради ребаланс 
буџета што значи да се прилагоди реалним приходима. Затим да започне реструктурирање 153 
државних предузећа и спроведе системске реформе, изјавио је он Танјугу оцењујући да за 
оживљавање привреде не помажу изоловане, већ симултане мере. 

– Јасно је да се то све не може спровести до краја године, али се ти планови морају започети, 
најпре консолидацијом јавних финансија и доношењем сета закона за побољшање пословног 
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окружења, да се реши потенцијална криза јавног дуга, снизи ризик земље и привуку нове 
стране инвестиције и покрене привреда и циклус нових запошљавања, каже Ковачевић. 

Истовремено се мора започети реформа пензионог система и донети законски оквири за 
управљање градским грађевинским земљиштем и приватизацију и корпоративизацију јавних 
предузећа. По њему, неопходно је и растеретити привреду од фискалног оптерећења које 
износи 65 одсто како би се створио повољан амбијент за већи прилив страних инвестиција. 

 


