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СССС: Мање плате изнуђен потез 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Савез самосталних синдиката Србије (СССС) оцењује да је најављено 

смањење плата у јавном сектору "изнуђен потез". 

 У експозеу премијера Александра Вучића дате су очекиване и неминовне смернице за 

опоравак српске привреде и економије, али поједине ставке су изнуђене и није јасно на који 

начин ће се све што је планирано и спровести у дело, сматра потпредседник СССС-а Зоран 

Михајловић. 

"Још не видимо јасну слику и визију шта ће се у наредном периоду дешавати, шта ће се 

радити и како ће се направити уштеде. Не видимо јасан план како ће реалан сектор 

преузети раднике који ће бити вишак у јавном, не видимо инвестиције, нити како ће се 

омогућити да се отворе нова радна места", рекао је Михајловић за Тањуг.  

 

Према његовом мишљењу, најављени резови, односно реформа јавног сектора, нису јасно 

изложени.  

 

"То је доста мањкаво, а уколико се брзо не десе потребне промене, једноставно ће људи 

излазити на улице и тако изразити незадовољство", упозорава потпредседник СССС-а.  

 

Михајловић сматра да је најављено смањење плата у јавном сектору "изнуђен потез", а на 

питање да ли очекује да ће се та мера применити и на примања нижа од републичког просека, 

оценио је "да се није много размисљало о томе коме ће се све смањити плате, односно за које 

износе".  

 

"Има доста радника који примају плату на ивици минималца, а ако се њима скине 10 одсто 

плате, они ће бити испод тог минималца. С друге стране, услед смањења, велики број људи 

спашће на тај минималац. Ни прогресивно опрезивање није било срећна варијанта, а ово 

што је најављено неће донети неке велике резултате и запослени из јавног сектора сигурно 

ће се побунити", казао је Михајловић.  

 

Према рачуници синдиката, услед решавање судбине педузећа у реструктурирању, око 100.000 

радника могло би да изгуби посао током ове године.  

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=04&dd=28&nav_id=841639


3 

 

 

Што се тиче најаве да ће реформски закони бити усвојени до краја јула, међу којима и Закон о 

раду, Михајловић је рекао да синдикати то подржавају и да је Радна група до сада претресла све 

спорне одредбе које се односе на рад на одређено време, услове за давање отказа, рад на 

одређено време...  

 

"Имамо пет института о којима разговарамо и немамо за сваки потпуну сагласност са 

Министарством рада и Унијом послодаваца, али очекујем да ћемо имати један сасатанак 

са новим министром, како би усагласили све оно што нисмо до сада", казао је он.  

 

Након тога, како је додао, закон би требало да иде на јавну расправу а онда на Социјално-

економски савет како би до јуна постигли договор, након чега би требало да уђе у скупштинску 

процедуру. 

 

Синдикат УГС Независност се не слаже са линеарним смањењем зарада у јавном сектору које је 

у експозеу најавио премијер Александар Вучић. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=04&dd=28&nav_id=841638 

УГС Независност: Анализа пре резова 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Синдикат УГС Независност се не слаже са линеарним смањењем зарада 

у јавном сектору које је у експозеу најавио премијер Александар Вучић. 

Како је Тањугу изјавила извршна секретарка тог синдиката Злата Зец, УГС НЕзависност не 

слаже се ни са смањењем броја запослених пре него што се не утврди где постоје вишкови, а где 

мањак запослених. 

"Не може линеарно ништа. Мора се видети шта је то што нам треба, какава је ситуација 

у ком делу, па у односу на ту анализу треба правити резове тамо где су потребни, али и 

попуњавати рупе у секторума где је то неопходно", рекла је Зец.  

 

Она је истакла да онај ко предлаже линеарно смањење у јавном сектору мора да одреди 

границу испод које се зараде неће смањивати, мора да орочи ову меру на неки рок и да 

прикаже ефекте који се очекују.  

 

Асоцијација слободних и независних синдиката залаже се да сви који су у јавном сектору 
добили посао у последње три године, сада треба да буду отпуштени. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=04&dd=28&nav_id=841638
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=04&dd=28&nav_id=841638
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=04&dd=28&nav_id=841638
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"Немогуће је смањивати зараду 10 одсто ономе ко има 20.000 или 30.000 динара. Па од чега 

ће он да живи", навела је Зец и поручила новом премијеру да по овом питању не заобилази 

социјалне партнере - репрезентативне синдикалне организације.  

 

Она је подсетила да су највећи број запослених у јавном сектору партијски кадрови, што је и 

сам премијер призано, па се без јасно одређених критеријума, а то су пре свих способност и 

одговорност на раду, не сме ићи на смањење броја запослених.  

 

"Бојимо се да ће отићи они људи који су способни и спремни да раде, а да ће остати 

партијски кадрови у које се има поверења", истакла је Зец.  

 

Репрезентативни синдикати вратили су се у преговоре о новом Закону о раду, али је договорено 

да радна група преговара искључиво о раду на одређено време, отпремнинама за технолошки 

вишак, минималној заради, критеријумима за отказивање уговора о раду и проширеном 

дејству колективног уговора, подсетила је она.  

 

"Надам се да Вучић неће изиграти наше поверење и да ће се наставити преговори о темама 

које су договорене", рекла је она и додала да уколико се буде поштовало оно што је раније 

договорено, ни преостала два реформска закона, о стечају и приватизацији, не могу се наћи у 

јуну у скупштинској процедури, како је премијер најавио.  

 

"Кад смо изашли из преговора јасно нам је речено да ти закони неће ићи ни на владу ни у 

скупштинску процедуру док не прођу јавну расправу у којој ће и синдикати учествују и док 

не добију зелено светло партнера у Социо-економском савету", истакла је Зец. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Асоцијација слободних и независних синдиката залаже се да сви који су у јавном 
сектору добили посао у последње три године, сада треба да буду отпуштени. 
Савез самосталних синдиката Србије (СССС) оцењује да је најављено смањење 
плата у јавном сектору "изнуђен потез". 

  

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=04&dd=28&nav_id=841559
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=04&dd=28&nav_id=841559
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=04&dd=28&nav_id=841639
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=04&dd=28&nav_id=841639
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http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:489394-Za-20-hiljada-zena-U-penziju-u-63-umesto-u-60-

godini 

ОД НАРЕДНЕ ГОДИНЕЗа 20 хиљада жена: У 

пензију у 63. уместо у 60. Години 

 
Ј. Ж. Скендерија  

Пооштравање услова кренуло је од жена, а врло брзо ће европски тренд у 
пензионисању захватити и мушкарце. Прва могућност је да се и њима радни век 
продужи за две године и помери са 65 на 67 години 

 
ЛЕПШИ пол у Србији ће убудуће на радном месту проводити три године дуже и уместо са 
навршених 60, у пензију ће ићи са 63 године.  
Тако, око 20.000 жена неће моћи 2015. године да оде у пензију иако ће испунити услов и 
навршити 60 година живота. Оне ће на мировину морати да сачекају још три године. 
Ова мера нове владе Србије доживела је највећи одјек у јавности. Пооштравање услова кренуло 
је од жена, а како се очекује, врло брзо ће европски тренд у пензионисању захватити и 
мушкарце. Прва могућност је да се и њима радни век продужи за две године и помери са 65 на 
67 година, а друга да се временом старосна граница за жене изједначи с јачим полом, како би у 
пензију сви ишли са 65 година. 
Нада Г. Новаковић, научни сарадник Института друштвених наука у Београду, објашњава да је 
нормално да се у друштвима у транзицији намећу нови закони о раду и о пензијском систему. 
МОГУЋЕ ДРАСТИЧНЕ КАЗНЕЈЕДАН од предлога о коме се расправља у јавности је и да ће се 
приликом неиспуњавања оба услова за пензију за каснији одлазак са радног места, плаћати 
казна (говори се о шест одсто по години стажа) што је уперено против најслабијих категорија 
запослених и пензионера. Они који су на добрим положајима несметано, до краја живота, могу 
да примају зараду, пензију и увећавају основицу. 

- Ово је изнуђена мера и пре свега притисак ММФ и Светске банке, главних кредитора и 
супервизора реформи у земљи - каже др Новаковић. - Њихов заједнички циљ је да што 
сигурније врате раније кредите, а под што бољим условима позајме нове. Све се то дешава у 
ситуацији када су средства за исплате текућих пензија све оскуднија, и највећим делом 
исплаћивана из републичког буџета, а идеја је да се што брже, учешће пензија у БДП смањи на 
10 одсто. 
На хиљаде радника ће морати дуже да раде да би дочекали пензију, а са заоштравањем кризе 
њихове зараде ће се смањивати, па самим тим и основица за обрачун. 
- Свако продужење радног стажа, као и старосне границе, за пензионисање директно је штетно 
по армију младих незапослених грађана Србије - каже др Новаковић. - Они немају ни теоријску 
шансу да остваре континуирану радну каријеру и стекну, какву - такву материјалну сигурност.  
СРБИ НАЈСТАРИЈИ НА СТАРОМКОНТИНЕНТУ ЈЕДАН од главних аргумената власти за 
померање старосне границе за одлазак у пензију је да је наше становништво старо. Србију 
прати и ниска стопа активности и запослености становништва, која је за трећину нижа од 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:489394-Za-20-hiljada-zena-U-penziju-u-63-umesto-u-60-godini
http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:489394-Za-20-hiljada-zena-U-penziju-u-63-umesto-u-60-godini
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просека ЕУ. Животни век је у Европи достигао далеко виши ниво него код нас, где је због 
ратова и транзиције чак и скраћен. Најбогатије и најразвијеније земље ЕУ не уводе тако 
драстичне измене у радно и пензијско осигурање. Ако то и чине, онда је период прилагођавања 
макар десет година дужи, као у Немачкој и Француској. 

Званични статистички подаци показују да се жене, свих доби и квалификација, теже 
запошљавају, а лакше отпуштају. Стога су оне чешће међу "обесхрабреним" групама у тражењу 
посла. Померање границе за пензионисање повећава њихов број међу незапосленима, јер ће 
послодавци још лакше отпуштати запослене, мењајући их за млађе, образованије и јефтиније 
кадрове. 
- Старији радници имају нижи ниво продуктивности, прилагодљивости новим околностима и 
слабијег су здравља. Сад им следи и неизвесност око услова пензионисања и њихово реално 
смањење. А и жене и мушкарци ће пензије уживати далеко краће него што то чине пензионери 
развијених чланица ЕУ. Тамо се дуже ради, боље зарађује, квалитетније лечи и дуже живи. 
Незапосленост младих је неколико пута нижа него у Србији. Неселективна решења, 
повлашћују читаве категорије запослених у државним службама, на пример у МУП, и уносе 
нове неправде унутар генерације. Померање границе радног стажа на више додатно оптерећује 
раднике најтежих занимања, као што су рудари, текстилци... 
Председник АСНС, Ранка Савић сматра да су реформе неопходне, али их не прихвата оберучке 
из простог разлога што се наше жене не могу поредити са европским. 
- Држава мора да предузме кораке да би се зауставио прилив нових пензионера, пошто их је 
већ 1,7 милиона - каже Савић. - Наше жене су за две деценије преко плећа пренеле оно што 
даме у Европи на пренесу за читав живот. 

 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:489317-Porodiljama-u-Beogradu-manje-para-zbog-lose-

situacije-protest-u-Kragujevcu-zbog-kasnjenja-naknade-12-meseci 

СРАМОТА Породиљама у Београду мање пара 

због лоше ситуације, протест у Крагујевцу због 

кашњења накнаде 12 месеци 

 
М. Љ. П. М. Ђ.   

Група породиља из Крагујевца протестовала је у понедељак испред Скупштине 
града тражећи накнаде које им касне годину дана, у престоници ће мајке добијати 
мање пара 

ЈЕДНОКРАТНА новчана помоћ за породиље умањена је за 60 одсто. Запослене суграђанке 
након порођаја ће убудуће уместо 25.000 примати 10.000, док ће незапослене за разлику од 
пређашњих 50.000, моћи да рачунају на 20.000 динара. 
 
Нову одлуку, Секретаријат за социјалну заштиту правда мерама штедње које су, како кажу, због 
сиромашније градске касе, неминовне. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:489317-Porodiljama-u-Beogradu-manje-para-zbog-lose-situacije-protest-u-Kragujevcu-zbog-kasnjenja-naknade-12-meseci
http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:489317-Porodiljama-u-Beogradu-manje-para-zbog-lose-situacije-protest-u-Kragujevcu-zbog-kasnjenja-naknade-12-meseci
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- Због ограничених средстава у буџету, сви секретаријати градске управе морали су да срежу 
своје трошкове - каже за "Новости" Ненад Матић, градски секретар за социјалну заштиту. - 
Неопходно је да се прилагодимо реалној финансијској ситуацији и умањимо давања јер би у 
супротном накнаде касниле и не бисмо били у могућности да их исплаћујемо, као што је то био 
случај претходних месеци. 

Суграђанке које су се недавно породиле, али и будуће маме, с разочарењем су дочекале нову 
одлуку градске управе. 

- Рачунала сам на тих 50.000, колико бих добила да се није променила одлука. Већ сам била 
направила финансијску рачуницу - пожалила нам се 29-годишња Сања Дамјановић. - Тај новац 
покрио би нам најосновније потребе за бебу, као што су креветац, колица и пелене за наредна 
два месеца. Са 20.000 динара нећу успети да купим те ствари. 

Због мера штедње у престоници, према најавама надлежних, биће смањена и новчана помоћ 
коју град додељује родитељима близанаца, тројки и четворки. 

БРДО ПАПИРА ПОТРЕБНО ЗА ПОМОЋ 
 
 
ПРИЛИКОМ подношења захтева потребан је извод из матичне књиге рођених за дете, лична 
карта, извод из матичне евиденције Фонда ПИО, извод из матичне књиге венчаних, лична 
карта супруга или ванбрачног партнера, пријава пребивалишта, потврда о приходима 
домаћинства у претходна три месеца. 

ДО КРАЈА ГОДИНЕ ВЕЋИ ИЗНОСИ? 
 
 
ГРАДСКИ секретар за социјалну заштиту уверава да је ова непопуларна мера краткотрајна и да 
ће, чим се финансијско стање градске касе побољша, бити повећана сва социјална давања. 
Према његовим речима, највероватније до краја ове године, породиље ће моћи да рачунају на 
стари износ помоћи. 

СНС: ЗА СВЕ ЈЕ КРИВ - ЂИЛАС! 

ОДБОРНИЧКА група СНС у Скупштини Београда тврди да су накнаде смањене због дугова које 
је направила ДС. 

- За разлику од Ђиласа нећемо да лажемо људе и обећавамо што не можемо да испунимо. За 
смањење накнада крив је искључиво Ђилас који је довео град на ивицу банкротства и задужио 
га за 1,1 милијарду евра - поручују из СНС. 

Привремени орган је наводно затекао неисплаћене надокнаде за породиље и друге особе од 
преко 500 милиона динара. 

- Док је Ђиласова власт дуговала трудницама, није их било срамота да закуп за обданиште у 
насељу Алтина плаћају 12 евра по квадрату односно 23.000 евра месечно!? Ту фактуру Ђилас је 
редовно плаћао за разлику од накнада породиљама. 
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ПРОТЕСТ ПОРОДИЉА У КРАГУЈЕВЦУ 
 
 
ГРУПА породиља из Крагујевца протестовала је у понедељак испред Скупштине града тражећи 
накнаде које им касне годину дана. За разлику од претходних штрајкова, накратко су 
блокирале и саобраћај испред Градске управе, а нови протест - ако им се ова давања не исплате 
одмах - најављују већ за среду. Накнаде ишчекује око 550 младих мајки у граду. 
 
Мајке су протесте започеле пре неколико месеци. Надлежни у граду су им обећали да ће 
проблем ускоро бити решен. Сада тврде да то не могу да испуне, због смањеног прилива новца 
у буџет. Следећа накнада породиљама биће исплаћена до 1. јуна. 
Пред претходне редовне парламентарне изборе, градска власт је породиљама обећала помоћ 
око 20.000 динара месечно. Уследила је одлука о смањењу на 11.000, али се ни та одлука не 
поштује. 
ДС: СРАМНА ОДЛУКА 
Због најаве смањења помоћи породиљама услед ограничених средстава у градском буџету, 
реаговала је Демократска странка која је оценила да је одлука да се београдским породиљама 
умањи накнада за прво дете са, како тврде, 50.000 на 20.000 динара, "срамна". 
Таквом одлуком, тврде у ДС, нова градска власт наставља да укида једну по једну меру помоћи 
најугроженијим категоријама која је у Београду "без икаквих проблема функционасала 
претходних пет година". 
ДС тврди да разлог за такве одлуке "није измишљена презадуженост Београда, већ мањи 
прилив пара у градску касу што је последица незнања оних који Београд воде већ шест месеци, 
а Србију скоро две године". 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/461433/IMK-14-oktobar-potpisao-prvi-ugovor-sa-Kinezima 

ИМК "14. октобар" потписао први уговор са 
Кинезима 

Тањуг  

Руководство индустрије машина и компоненти "14. октобар" из Крушевца потписало је први 

уговор са кинеском компанијом "Xи Ан Сг Имп&Еxп Традинг" о производњи челичним стубова 

и осовина, а директор те компаније Драги Несторовић каже да је то само почетак сарадње две 

фирме. 

- О већим уговорима разговараћемо после реализације већ договорених послова - рекао је 

данас Несторовић. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/461433/IMK-14-oktobar-potpisao-prvi-ugovor-sa-Kinezima
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Поводом уговора потписаног крајем прошле недеље он је подсетио да је та кинеска компанија 

заинтресована за много већу сарадњу са крушевачком фабриком и да се укупан износ будућих 

послова процењује на око 15 милиона евра. 

 

Несторовић је навео да је укупна вредност потписаног уговора 970.000 долара и да представља 

само почетак сарадње две фирме. 

 

Иако је фабрика раније сарађивала са Кинезима у домену војне индустрије, Несторовић је 

указао да се сада први пут обратила кинеска фирма са конкретним захтевима у цивилном 

сектору. 

 

Несторовић је раније казао да би за целокупан посао било ангажовано 300 радника, и то пре 

свега у делу фабрике који је најмање упослен - у машинској обради. 

 

Између осталог, планира се производња око 75 осовина, а производњу ће, како је објаснио, 

финансирати купац давањем аванса од 40 одсто. 

 

План производње "14. октобра" за 2014. годину износи 1,2 милијарде динара, рекао је тада 

Несторовић и указао да посао са кинеском компанијом показује да крушевачка фирма има 

тржиште и могућност да опстане. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/461415/Ministar-Vujovic-Investitori-i-bolja-investiciona-klima--nova-radna-mesta 

Министар Вујовић: Инвеститори и боља 
инвестициона клима - нова радна места 

Тањуг  

Привлачење нових инвеститора у комбинацији са бољом инвестиционом климом која ће 

привући домаће и стране инвеститоре - прави је начин да се отворе стотине хиљада радних 

места, изјавио је вечерас нови министар привреде Душан Вујовић. 

Коментаришући део експозеа премијера Вучића о помоћи приватном сектору, Вујовић је за РТС 

рекао да ће се то учинити на три начина: да се заврше започете реформе, односно да се смање 

државне интервенције у привреди, уведу ефикасније и бројне подстицајне мере 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/461415/Ministar-Vujovic-Investitori-i-bolja-investiciona-klima--nova-radna-mesta
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најпродуктивнијим гранама и на крају очисте прописи који ометају отварање нових радних 

места. 

 

Он је рекао да се пад незапослености може очекивати када се промени структура српске 

привреде и када се буду привукле нове инвестиције, уз истовремено побољшање пословне и 

инвестиционе климе. 

 

- Реструктуирање јавних предузећа биће покушај не да се у њих централизује власт државе, већ 

да се у јавна предузећа уведу исти стандарди управљања, који постоје свуда у свету у приватном 

сектору - рекао је Вујовић и додао да се истовремено мора појачати улога контролних и 

надзорних механизама као што се то ради у приватном сектору. 

 

Према његовим речима, у јавном сектору могуће је остварити веће плате него у приватном 

сектору, под условом да јавна предузећа остварују зацртане планове, а новина је што ће и 

српски парламент бити укључен у надзор и ревизију рада јавних предуезћа. 

 

Одговарајући на питање када ће бити завршено реструктуирање 153 државних поредузећа, 

Вујовић је рекао је то у премијеровом експозеу јасно речено, а то је да ће после 14. маја, када 

према одлуци Уставног суда, држава престаје да штити та предузећа у реструктурирању од 

поверилаца, наредни корак бити да се нађу решења, међу којима су и гашење предузећа која 

немају перспективу. 

 

- За раднике који остану без посла биће обезбеђен социјални програм или да се оспособе за 

нове послове, а да се при том из стечајне масе предузећа покрену нова предузећа, пре свега у 

приватном сектору - објаснио је Вујовић. 

 

Нови министар привреде је признао да није оптимиста да ће се лако наћи решења за 

реструктуирање предузећа. 

 

Одговарајући на питање како се одлучио да буде нови министар привреде, с обзиром на стање 

српске привреде, Вујовић је рекао да се на тај корак одлучио зато што га је премијер 

Александар Вучић лично позвао на разговор, а други разлог је што се "на муци познају јунаци", 

јер сада постоји политички мандат да се неке ствари промене и зато што су економски 

проблеми толико нарасли да се више не могу одлагати. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/461313/Madzar-Vlada-ce-morati-da-reze-i-penzije-i-niske-plate 

Маџар: Влада ће морати да реже и пензије и 
ниске плате 

Тањуг  

Буџету Србије потребне су велике уштеде, па ће нова Влада ускоро, мада не у првом налету, 

морати да задире чак и у пензије и плате у јавном сектору које су близу минималца, оценио је 

данас економиста Љубомир Маџар. 

Најавом да ће се плате у јавном сектору смањити за 10 одсто, али без задирања у минималне 

зараде и пензије, власт хоће да покаже да без великог притиска неће дирати у велике дохотке, 

рекао је Маџар Тањугу коментаришући експозе премијера Александра Вучића. 

  - Речено је да се за почетак неће дирати у пензије и плате које су близу минималца, и то ће 

вероватно тако и бити урадјено. Медјутим, на томе неће моћи да се консолидују јавне 

финансије -  оценио је Маџар и додао да велике уштеде траже задирање у велике ставке. 

 

Велике ставке су, према његовим речима, плате и пензије, чак и оне ниске, јер је "велики број 

уживалаца са ниским доходцима". 

 

Са политичке тачке гледишта, каже он, добра је стратегија да се у први мах не дира у најниже 

зараде и пензије, јер влада тиме показује да води рачуна о народу. 

 

 - Овако, чак и ако се мора дирати у мале плате и пензије, шаље се порука да се то неће чинити 

зато што влада нема осећај за проблеме народа, већ зато што тако заиста мора. Кад крену да 

крешу и такве дохотке, биће јасно да буџет не може оздравити на други начин -  каже овај 

економиста. 
 

 

 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/461313/Madzar-Vlada-ce-morati-da-reze-i-penzije-i-niske-plate
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/461382/Tuca-izmedju-policije-i-radnika-AMSS-povredjenih-na-obe-strane 

Туча између полиције и радника АМСС, 
повређених на обе стране 

М.В.Ј.  

Радници Ауто-мото савеза Србије је позлило а један припадник полиције повређен је данас у 

међусобној тучи која се догодила испред зграде АМСС-а у Рузвелтовој улици у Београду. 

До сукоба је дошло око 18 сати када полиција није дозволила окупљеним радницима да уђу у 

зграду. 

  

- Двоје повређених Хитна помоћ превезла је у Ургентни центар. Полицајац у цивилу задобио је 

лакше повреде главе, носа и има модрицу и оток испод ока, док је жена само потресена. Она је 

након што јој је позлило превезена код интернисте, а повређени полицајац на неурохирургију 

Ургентног центра  - каже за "Блиц" портпаролка Хитне помоћи, докторка Нада Мацура. 

  

Испред АМСС се и даље налази око 150 радника и 30 полицајаца. 

  

Саопштење АМСС: Осуђујемо напад на полицију 

  

  

  

У саопштењу АМСС, односно оног дела сервиса који не 

учествује у штрајку, наводи се да су "окупљена лица 

покушала да изврше насилан упад у просторије привредног 

дрУштва АМСС доо преко пута дирекције АМСС у 

Рузвелтовој улици, где се налазе и 

просторије Оперативног центара , што је спречила 

полиција. У једном тренутку је дошло до сукоба између 

полиције и насилника који су покушали да пробију кордон 

полиције, заузму просторије и спрече рад Оперативног 

центара АМСС. Том приликом је један припадник полиције 

задобио теже повреде главе и пребачен је у Ургентни 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/461382/Tuca-izmedju-policije-i-radnika-AMSS-povredjenih-na-obe-strane
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центар, због чега је полиција привела неке од организатора 

протеста међу којима су СтанкоТривић, који се у медијима 

лажно представља као генерални секретар АМСС, 

Владислав Ивановић из Ужица, Дејана Трајчевски из 

Вршца и још два за сада непозната лица, за напад и 

спречавање рада овлашћеног органа. Према незваничним 

информацијама које смо добили из полицијске управе, 

приведена лица су задржана на салушању у ПУ Палилула, а 

о даљем поступку ће одлучивати Јавно тужилаштво. АМСС 

најоштрије осуђује напад на полицију, од стране ове 

криминалне групе, која је са дела фалсиковања 

докумената, прешла на примену силе, а којој је једини циљ 

смена легалних органа АМСС на челу са генералним 

секретаром АМСС, Александром Никачевићем. 

  

Иначе, група од око 200 радника АМСС је 17. априла протестовала испред Владе Србије против, 

како су навели, малверзација којим је то предузеће оштећено за више милиона евра. 

  

Они тврде да је генерални секретар овог предузећа Александар Никачевић смењен одлуком 

легалних делегата на ванредној седници Скупштине АМСС одржаној 9. априла у Крушевцу, а у 

складу са важећим актима њиховог удружења. 

  

Никачевић каже да је АМСС поднео кривичне пријаве против људи из те куће који су 

организују нелегалне скупштине АМСС-а и да се "њима сада баве надлежни државни органи." 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/461256/U-Srbiji-godisnje-35-ljudi-zivot-izgubi-na-radu 

У Србији годишње 35 људи живот изгуби на 
раду 

Тањуг  

Београд - У Србији на раду живот годишње изгуби 35 особа, а више од 1.000 запослених 

задобија тешке повреде, рекла је данас представница Министарства за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања Вера Божић Трефалт. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/461256/U-Srbiji-godisnje-35-ljudi-zivot-izgubi-na-radu
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На свечаности у Позоришту "Бошко Буха" у Београду, уприличеној поводом Дана безбедности 

и здравља на раду - 28. априла, Вера Божић Трефалт је рекла да је, према подацима 

Инспектората за рад Србије, прошле године број смртних случајева на раду био нешто мањи: 

живот је изгубило 24 особе. 

  

- Број људи који страдају на послу се из године у годину смањује, али је заштиту на раду 

неопходно и даље унапређивати. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања ће учинити све да се подигне свест о потреби заштите запослених на раду - рекла је 

Вера Божић Трефалт. 

  

Представник Међународне организације рада Јован Протић такође је изнео суморну 

статистику у вези с повредама на раду, наводећи да у свету на сваких 15 секунди на послу 

настрада по једна особа, односно 6.300 људи дневно или 2,3 милиона годишње. 

  

Протић је, такође, навео да због повреда на раду светска привреда годишње губи око четири 

одсто светског друштвеног производа, односно око 2,8 милијарди долара. 

  

На данашњој свечаности уручена су и признања која Министарство рада додељује правним 

лицима, предузетницима, удружењима и појдеинцима који су допринели унапређењу 

безбедности и здравља на раду у 2013. 

  

Првонаграђени добитници повеља "28. март" су предузеће "ЈЦММ Аутомотив" из Крагујевца и 

месна индустрија "Карнекс" из Врбаса. Другонаграђени су: предузећа "Кнауф инзулејшен" и 

"Елопак" из Београда, цементара "Титан" из Косјерића и компанија "Филип Морис" из Ниша. 

  

Повеље су, као трећенаграђени, добили и предузеће за производњу индустријских материјала 

"Омија Венчац" из Аранђеловца, Уједињене српске пиваре из Новог Сада, компанија "АЛП 

пројект систем" из Београда, "Гоша монтажа" из Велике Плане, "Алфа плам" из Врања и 

"Унипромет" из Чачка. 

  

Плакете "28. април" за дугогодишње заслуге у заштити на раду примили су: председник 

Црвеног крста Србије Драган Радовановић, председник Синдиката радника грађевинарства и 

индустрије грађевинског материјала Србије Душко Вуковић и пензионисани државни 

службеник Управе за безбедност и здравље на раду Сима Косић. 

  

Похвалнице су додељене: Удружењу медицинских сестара и техничара Клиничког центра 

Србије "Сестринство", Синдикату запослених у здравству и социјалној заштити Војводине, 
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Миодрагу Петковићу и Браниславу Живановићу из РТБ Бор групе, Браниславу Аџићу из "Жито 

Бачке" и Лидији Ранковић из Јавног комуналног предузећа Паркинг сервиса Новог Сада. 

  

У подне на Тргу републике почела је акција чији је циљ да се грађани информишу и упознају са 

законском регулативом у области безбедности и здравља на раду и безбедносним процедурама. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/a_sad_tuzbom_na_tuzbu.4.html?news_id=280640 

Нова димензија штрајка у Јумку 

А сад, тужбом на тужбу 

АУТОР: В. РИСТИЋ 

Врање - Председница синдиката АСНС Снежана Величковић најавила је у име штрајкача да ће 

„бити поднете кривичне пријаве“ против генералног директора Јумка у оставци Зорана 

Стошића, те актуелног председника Надзорног одбора Бранислава Поповића. 

 
- Пријаве ће бити поднете због противзаконитог уручивања решења о отказу радницима који су 
у штрајку и притисака на њих - прецизирала је Величковићева. 

Председник Надзорног одбора Јумка Бранислав Поповић за Данас демантује да је „било ком 
раднику у штрајку уручено отказно решење“. 

- Појединим радницима који су спречавали оне који желе да раде уручене су само опомене, али 
не и решења о отказу, што би било противзаконито. Због тога што је изјавила председница 
АСНС локалним медијима поднећу приватну тужбу за повреду угледа и части - каже за наш 
лист Поповић. 

Након разговора у Министарству привреде синдикалци очекују ове недеље исплату још једне 
минималне зараде из државног буџета, што ће бити укупно трећа исплата од када је средином 
јануара започео генерални штрајк. 

- Након формирања владе очекујемо да се наш проблем реши тако што ће бити исплаћен 
социјални програм за раднике који на то имају право - наводе представници штрајкача. Од 
раније је познат податак да се за социјални програм пријавило чак 900 радника, и уколико би 
они напустили Јумко, било би доведено у питање функционисање производног система. 
Максимални број оних који би могли да добију отпремнину по социјалном програму, а да 
Јумко опстане, јесте око 300 радника. 

Уочи ускршњих празника радници Јумка добили су и једнократну помоћ у износу од по пет 
хиљада динара. До јуна су свим радницима оверене здравствене легитимације. Мањи део 
запослених покренуо је процес производње, али је највећи проблем, поред тога што је већина у 
штрајку, недостатак репроматеријала. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/a_sad_tuzbom_na_tuzbu.4.html?news_id=280640
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/stetna_prodaja_porodicnog_srebra.4.html?news_id=280649 

индикати и стручна јавност против идеје премијера Александра Вучића о приватизацији 

јавних предузећа 

Штетна продаја породичног сребра 

АУТОР: Г. ВЛАОВИЋ 

Београд - Најава премијера Александра Вучића да ће убрзо почети приватизација појединих 
јавних и државних предузећа није наишла на одобравање ни у синдикалним ни у стручним 
круговима који истичу да би највећи губитник у том процесу био буџет, односно грађани 
Србије. 
 
Председник Конфедерације слободних синдиката Ивица Цветановић каже за Данас да није 
очекивао да ће Вучић иступити у свом експозеу са класичним неолибералним концептом који 
заговара приватизацију државне имовине. 

- Наша синдикална централа се 2011. године категорички супротставила најавама о 
приватизацији Телекома Србије и тада су исти став о том питању имали и Томислав Николић и 
Александар Вучић. Вучић је дакле био против продаје Телекома, а данас је за приватизацију. 
КСС је принципијелно против приватизације великих система у условима светске економске 
кризе. Таквим потезом држава и грађани могу да буду само на губитку. Нема бољег аргумента 
зашто не би требало продати то предузеће од чињенице да су све најмоћније 
телекомуникационе компаније у Европи у већинском власништву државе. Дакле, логично је да 
тако буде и у Србији - објашњава Цветановић. 

Он додаје да ни приватизација Електропривреде Србије не представља добру идеју. 

- Ми јесмо за то да у ЕПС-у у циљу побољшања пословања дође до докапитализације на тај 
начин што би страни капитал градио термоелектране и хидроелектране у Србији у сарадњи са 
ЕПС-ом и био њихов власник. Али не видимо економску логику да продајемо предузећа које, 
као и Телеком, колико-толико пуне буџет. Такође, потпуно је бесмислено приватизовати сектор 
превоза робе на Железници, јер је то најпрофитабилнија делатност тог предузећа. Из свега 
изреченог види се да нема економског оправдања за приватизацију великих система. Свакако, 
они могу и треба да раде боље и успешније, али да би се то остварило, потребно је уместо 
партијских кадрова на њихово чело поставити професионални менаџмент. Дакле, није проблем 
својинско питање, већ начин управљања који треба унапредити кроз професионализацију, а 
велике системе оставити у већинском власништву државе - сматра Цветановић. 

Са његовим мишљењем слаже се и Војислав Вулетић, генерални секретар Удружења за гас 
Србије, који истиче да се нова Влада спрема да прода „породично сребро“, што је у потпуности 
супротстављено државним интересима. 

- Погледајмо шта раде Немци. Дојче Телеком је у већинском власништву државе и на основу 
тога остварује профит и купује друге компаније у Европи. Наша влада пак са друге стране жели 
да прода јавна предузећа која остварују профит. И то се све чини да би се избегла даља 
задуживања земље. При томе се уопште не размишља о томе да је дугорочно гледано државни 
буџет на губитку, јер ће остати без средстава на која је могао да рачуна досад. Такво понашање 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/stetna_prodaja_porodicnog_srebra.4.html?news_id=280649
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се без дилеме може описати као очајнички потез потпуно неспособних представника власти - 
наводи Вулетић. 

Он додаје да ће приватизација Телекома Србије, ЕПС-а и других јавних и државних предузећа 
преполовити број запослених у њима, јер је оно што једино интересује приватног послодавца 
остваривање профита. 

Обећања 

- Актуелна власт је обећавала да ће сачувати постојећа радна места и да ће отворити нова, 
међутим, у случају масовне приватизације јавних предузећа како се већ сада најављује од тога 
неће бити ништа. Свакако, треба продати и на тај начин „удомити“ фабрике попут Железаре 
Смедерево, али продати инфраструктуру попут Телекома, ЕПС-а, превоза робе на 
Железницама, то је потпуно погрешно и бесмислено - закључује Војислав Вулетић. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/rokovi_se_blize_resenja_maglovita_.4.html?news_id=280646 

Какав ће бити статус предузећа у реструктурирању 

Рокови се ближе, решења магловита 

АУТОР: И. НИКОЛЕТИЋ 

Београд - Премијер Александар Вучић је у свом експозеу најавио разрешење ситуације 153 

предузећа у реструктурирању, а крајњи рок који је Влада одредила је 1. јануар наредне године. 

Како је навео, то подразумева продају стратешком инвеститору, трансформацију или 

затварање. „Даћемо све од себе како бисмо остварили прве две опције, али, уколико ништа не 

успе, неће бити избора него да се иде на трећу. 
 Много модернији Закон о раду, Закон о стечају и Закон о инвестицијама помоћи ће да се убеде 
инвеститори да могу да зараде у Србији и унапреде и направе успешним предузећа која купују“, 
изнео је Вучић и додао да „држава неће да баца паре у бунар у недоглед“, с обзиром да 
нефункционисање тих предузећа државу годишње директно или индиректно кошта 750 
милиона долара. Међутим, стручњаци сматрају да за већину тих фирми ни у већ продужаваном 
року неће бити понуђена адекватна решења, нити ће се пронаћи заинтересовани купци, док 
синдикати захтевају социјални дијалог и учешће у одлукама које се тичу тих предузећа. Такође, 
ни после исцрпног излагања премијера, остало је нејасно који су конкретни кораци у решавању 
њиховог статуса. 

- Ово је најмање четврти пут да се постављају нови рокови и због тога постоји велики основ за 
скепсу да ће и овога пута бити коначно завршено. Друго, та предузећа немају пословну 
будућност, време не ради за њих, ништа се не улаже, технологија застарева, а опрема кад није у 
погону често се брже и разорније амортизује него кад се користи. Скоро да нема шанси да се у 
њима обнови производња. Када говоримо о продаји, та предузећа данас су неупоредиво мање 
атрактивна него 2000, па је мало наде да ће сада бити продата ако то није учињено до сад - 
каже за Данас економиста Љубомир Маџар и додаје да ће се јавити велики проблем радника 
који ће гашењем фирми остати без посла. 

Он подсећа да у тим предузећима велики број људи има каква-таква радна места и дохотке па 
је за власт први тест одлучности да ли је спремна да направи тако болан рез, јер иза тих, ионако 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/rokovi_se_blize_resenja_maglovita_.4.html?news_id=280646
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мршавих плата стоје породице, деца и нечија будућност. „Судећи по ономе што је премијер 
најавио, овога пута ће се ићи и на тешке и непопуларне потезе, али остаје да се види да ли ће се 
у томе ићи до краја“, закључује Маџар. 

Да у тој ситуацији ни синдикати неће седети скрштених руку, најавила је председница АСНС 
Ранка Савић, која каже да ће бити одржан велики скуп посвећен предузећима у 
реструктурирању, на коме ће бити присутни представници свих страна које би требало да буду 
укључене у решавање статуса тих предузећа. 

- Основна идеја састанка је да путем дијалога покушамо да решимо питања везана за та 
предузећа, али да и сами изнесемо неке врло конкретне предлоге око спасавања појединих 
предузећа. Лично мислим да ће велики број отићи у стечај, али да једна трећина не може и не 
сме да буде ликвидирана, пре свега ИМТ, ИМР, Јумко Врање, Каблови Јагодина, или ФАП 
Прибој. Хтели смо да размотримо случајеве од предузећа до предузећа, јер држање у 
неизвесности 53.000 људи је нехумано. Искрено се надам да ће доћи неко ко ће нам дати 
конкретније одговоре на врло конкретна питања, за која од предузећа нема шансе а која могу 
да опстану. У супротном, једино ће нам остати излазак на улицу - каже Савићева. 

Она напомиње да су многе ствари остале нејасне и уколико хоћемо да будемо правна држава, 
питање је како ће нова влада прећи преко одлуке Уставног суда по којој 14. маја истиче рок 
када држава престаје да брани та предузећа од поверилаца. 

Индустријски синдикат Србије је, са друге стране, већ раније затражио продужетак тог рока, и 
како тврди председник Драган Матић, у Влади је већ формирана радна група која треба се бави 
законским решењем да се тај рок помери. 

- Предузећа у реструктурирању нису спремна за 14. мај. По нашим захтевима смо имали један 
разговор са председником Николићем и његовим саветником за привреду, након чега је 
формирана радна група која треба да пронађе законску могућност да се тај рок продужи - каже 
Матић и додаје да ИСС има урађене предлоге за оживљавање производње у неким 
предузећима, те да ће их доставити надлежним министарствима. 

Сви заинтересовани на једном месту 
АСНС организује скуп 30. априла у 12 сати у Сава центру, на коме ће бити председници 
синдиката из свих предузећа у реструктурирању, велики број директора, представници 
привредних комора, послодавци. 
- Позвани су и представници Владе, али још нису потврдили долазак. Надам се да ће доћи 
министар привреде, али и неко из премијеровог окружења, јер је много лакше донети одлуку а 
да не погледате у очи људима на које се то односи - каже Савићева. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/iz_sata_u_sat/krstic_od_1_jula_ukida_se_solidarni_porez_.83.html?news_id=75838 

Крстић: Од 1. јула укида се солидарни порез 

АУТОР: БЕТА 

Београд - Укидање солидарног пореза, ребаланс буџета и ратификација споразума о узетом 

кредиту од Уједињених Арапских Емирата, биће међу првим законима и документима о којима 

http://www.danas.rs/danasrs/iz_sata_u_sat/krstic_od_1_jula_ukida_se_solidarni_porez_.83.html?news_id=75838
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ће се у мају и јуну гласати у Скупштини Србије, рекао је данас министар финансија Лазар 

Крстић. 
"Од 1. јула се укида солидарни порез, дакле од тада он се више неће примењивати", казао је 
Крстић за телевизију "Пинк" и додао да ће се паралелно уводити смањење плата у јавном 
сектору за десет одсто. 
"Ићи ће се на смањење основица, минимална зарада остаће заштићена", прецизирао је 
министар. 
Према његовим речима, опорезивањем зарада очекује се уштеда од 20 милијарди динара и та 
мера даће свој прави ефекат када се прецизно дефинишу правични платни разреди чије се 
увођење планира до краја године. 
"То је сада у ресору Удовички (Кори), на тај начин ћемо знати ко колико прима и за коју врсту 
посла и онда плата неће зависити од политичких интенција", нагласио је он. 
Крстић је навео да ће се у наредним данима у Скупштини Србије изјаснити о споразуму о 
кредиту вредном милијарду евра који је узет од УАЕ у марту. Подсетио је да је ратификација 
споразума неопходна, како би новац заиста и стигао у Србију. 
Министар је рекао да до ребаланса буџета долази ради ефикасније примене планираних 
економских мера. 
"Све та системска регулатива која се доноси, мора да се ослика и у цифрама, да се озакони и са 
те финасијске стране", рекао је Крстић. 
Истакао је да ће се рупа у буџету затворити, тако "да не удари директно по грађанима", односно 
да ће се држава борити са сивом економијом и да ће радити на "увођењу реда у јавна 
предузећа". 
"Ако успемо да остваримо наше циљеве у наредних шест месеци, верујем да ће наши трошкови, 
односно дефицит, наредне године бити онакав какв прижељкујемо," рекао је Крстић. 
Он је експозе премијера Александра Вучића оценио као "преседан у нашој модерној историји", 
јер постоји јасан план за будућност, а и по први пут зна се ко је одговоран. 
"Сва одговорност је на премијеру, али ова влада ће имати економски тим који ће радити 
складно, али ће ипак свако сности одговорност за своје делатности", објаснио је Крстић. 
 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/smanjenje-plata-od-deset-odsto-na-odredjeno-vreme 

Смањење плата од десет одсто на одређено 
време 

Запослени који плаћају солидарни порез моћи ће од 1. јула делимично да одахну 
јер се тај намет укида. Али након тога следи смањење плата у јавном сектору од 
десет одсто. 

Тога ће бити поштеђени они који зарађују минималац. Ту меру јуче је најавио нови-стари 
министар финансија Лазар Крстић. Он је прецизирао да ће се тим смањењем уштедети 20 
милијарди динара те објаснио да ће та мера дати праве резултате када се дефинишу платни 
разреди, што је планирано до краја ове године 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/smanjenje-plata-od-deset-odsto-na-odredjeno-vreme
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Међутим, сам премијер Александар Вучић је обећао да ће плате у јавном сектору бити веће него 
сада и то већ 2016. године. 

Дан након експозеа премијера Вучића најваљене мере, па и ова, под лупом су јавности и 
стручњака. Тако аналитичар МАТ-а – „Макроекономских анализа и трендова“ – Миладин 
Ковачевић каже да се никоме па ни запосленима у јавном сектору не може дати новац којег 
нема, односно да је немогуће одржати постојећи ниво плата. 

– То је добра мера на кратак рок до три године. Тако ће се зауставити експанзија дефицита. До 
тада се морају донети и спроводити системске мере, односно требало би да добијемо 
стабилнији и одржив биланс јавних финансија – наводи Ковачевић. 

Он објашњава да нас уствари чека реформа јавног сектора, и то по сегментима. Сем 
администрације, ту су укључени здравство, образовање. То подразумева промене и за 
администрацију на локалном нивоу као и консолидацију локалних јавних и комуналних 
предузећа. Неопходно је смањити обим субвенција те рационално управљати ресурсима на 
локалу.    

– Реформа се мора урадити врло пажљиво – наглашава Ковачевић. – Не можете линеарно 
смањити број запослених. Ако би се ишло тим системом па се смањио њихов број рецимо у 
Пореској управи, дошли бисмо у ситуацију да се то догоди и у Пореској инспекецији па да не 
можемо наплатити приходе ни као сада, чак и мање. Том послу се мора приступити не само 
рационално већ и веома пажљиво да не  би било више штете него користи. 

Стручњак с Новосадског универзитета Синиша Остојић каже да тек треба видети какви ће бити 
ефекти мере од десет одсто. 

– Много више смо очекивали од ПДВ-а почетком године па су ефекти били скромни – подсећа 
Остојић. – Када се ради о приходима, математика није увек пресудна. Мислим да би упоредо с 
овим мерама надлежни морали да се окрену оном делу где новца објективно има. Рецимо, 
рентијери који имају по петнаестак станова морали би да плаћају прогресивни порез плус 
порез на ренту. Исто важи и за власнике луксузних возила – прогресивне стопе су ту 
неопходне. 

– Буyету Србије потребне су велике уштеде па ће нова Влада ускоро, мада не у првом налету, 
морати да задире чак и у пензије и плате у јавном сектору које су близу минималца – оценио је 
јуче економиста Љубомир Маyар Тањугу. 

– Најавом да ће се плате у јавном сектору смањити десет одсто, али без задирања у минималне 
зараде и пензије, власт хоће да покаже да без великог притиска неће дирати у велике дохотке – 
рекао је Маyар коментаришући експозе премијера Александра Вучића. 

– Речено је да се за почетак неће дирати у пензије и плате које су близу минималца, и то ће 
вероватно тако и бити урађено. Међутим, на томе неће моћи да се консолидују јавне финансије 
– оценио је Маyар, и додао да велике уштеде траже задирање у велике ставке. – Велике ставке 
су плате и пензије, чак и оне ниске, јер је велики број уживалаца с ниским дохоцима. 

Д. Вујошевић 
  

Боље је отпуштање 
Председница Асоцијације слободних и независних синдиката Ранка Савић изјавила је  да АСНС 
не подржава смањење зарада у јавном сектору од десет одсто, али да се залаже за то да сви који 
су у том сектору добили посао у последње три године буду отпуштени. 

– Смањење плата за десет одсто синдикат не може подржати, посебно у земљи која има 
најниже зараде у Европи – рекла је Ранка Савић. 
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Она признаје да је смањивање плата сигурна уштеда у буyету, али би, по њеним речима, било 
много боље да се предузму друге мере које би дугорочније помогле побољшање економије, 
попут олакшавања приватном сектору, смањења намета на рад, оно што би помогло индустрији 
у Србији. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/na-poslu-gine-30-radnika-godisnje 

На послу гине 30 радника годишње 

 

Управа за безбедност и здравље на раду обележила је јуче национални и светски 
Дан безбедности и здравља на раду доделом признања предузетницима и 
појединцима који су дали допринос томе у 2013. години. 

Директорка Управе Вера Божић Трефалт рекла је да се Србија, када је у питању законодавни 
оквир у тој области, приближила стандардима ЕУ. 

– Већи проблем представља имплементација прописа који су већ донети, опште и посебне 
норме и мере. Стање је такво да никако не можемо бити задовољни – казала је она. 

По њеним речима, бележи се смањење броја повреда на раду, али се ипак у Србији и даље 
годишње бележи више од 1.000 тешких повреда на раду, око 25.000 лаких и око 30 повреда са 
смртним исходом. 

Током 2013. године обављено је 16.000 инспекцијских надзора. 

Проблем је, како каже, што не постоји добар регистар повреда на раду, а у наредном периоду 
би требало да се пажња посвети питању осигурања повреда на раду, едукацији особа које се 
баве тим пословима, улози и значају медицине на раду, као и примени старијих прописа. 

Вера Божић Трефалт је указала на то да, међутим, велики број фирми и послодаваца има добре 
примере праксе и води рачуна о заштити запослених. 

У београдском позоришту „Бошко Буха” додељена су признања правним 
лицима/предузетницима и појединцима за допринос безбедности и здрављу на раду у 2013. 
години. Признања су добили представници Црвеног крста Србије, „Венчац” из Аранђеловца, 
Уједињене српске пиваре из Новог Сада, „АЛП Пројецт сyстем” из Београда, цементара „Титан” 
из Косјерића, „Филип Морис”, „Гоша монтажа” из Велике Плане, „Унипромет” Чачак, „Кнауф 
инсолејшн”, „Елопак”, „Карнекс”, „ЈСММ Аутомотив”. 

Грађани су на Тргу републике имали прилику да се упознају са законском регулативом у 
области безбедности и здравља на раду, као и безбедносним процедурама. 

Е. Дн. 
 

 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/na-poslu-gine-30-radnika-godisnje
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НОВИ МАГАЗИН 

http://www.novimagazin.rs/vesti/o-zakonu-o-radu-narednog-cetvrtka 

О Закону о раду наредног четвртка 

Представник синдиката у Радној групи за измене Закона о раду Зоран Михајловић најавио 

је данас да би следећег четвртка могао бити одржан састанак те групе на којем ће се 

разговарати о техничким стварима вазаним за тај закон. 

Према оценама Михајловића, Радна група за измену Закона о раду је исцрпела све могућности 
да би могла да усагласи више него што је до сада одрађено и зато се чека да профункционише 
ново Министарство рада како би се постигао један заједнички став. 
 
Он је поновио да су се у досадашњим вишемесечним разговорима доста приближили ставови 
послодавца и синдиката, али да и даље постоје 
спорови око неких питања око којих не може да се постигне сагласност без новог министра и 
министарства рада. 

Највеће разлике око колективног уговора 
 
" Дефинитивно највећа разлика је око проширеног дејства колективног уговора које се даје за 
гранске колективне уговоре. Послодавци траже да се то дејство апосолутно укине, а ми нисмо 
за то, јер сматрамо да ће се тиме угушити општи социјални дијалог у Србији и да нема 
сврхе онда постојања ни уније послодаваца ни синдиката", казао је он. 
 
Према речима Михајловића који је и секретар Савеза самосталних синдиката Србије, синдикат 
је и при ставу да минимална зарада не може да буде мања од 70 одсто вредности минималне 
потрошачке корпе. 
 
Михајловић је истакао да је синдикат сагласан да када је реч о отпремнини, ниједан запослени 
не треба да за исте године стажа добије двапут отпремнину, али да се са послодавцим споре око 
њене висине, јер послодавци хоће да то буде једна трећина основне зараде, а синдикат да то 
буде једна трећина за све године код тог послодавца и да буде просечна зарада запослених на 
том радном месту. 
аутор: МЈизвор: Бета 
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