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Закон о раду: Синдикатима се нацрт не свиђа 

Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА  

Представници радника одлучно против актуелних решења за будући Закон о раду. 
Као и у време Радуловића, спорне одредбе о накнадама за годишњи одмор, 
боловања, и о минулом раду 

Чувари радничких права могли би да напусте преговоре са властима 

НИ после три месеца договарања између послодаваца, синдиката и власти не зна се како ће 
изгледати радно законодавство у Србији, а све су прилике да ће преговоре напустити раднички 
представници. Темпо рада је од ове недеље убрзан и преговарачи се састају свакодневно, али 
помака готово да нема.  
Радна верзија Нацрта закона о раду коју је понудило Министарство рада није наишла на 
одобравање синдикалаца, а чини се да се јављају и нова размимоилажења. Спорне одредбе екс-
министра Саше Радуловића, у вези са накнадом за коришћење годишњег одмора и боловања, 
поново су камен спотицања у дефинисању новог предлога. 
Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени грански синдикати "Независност" истичу да 
су непријатно изненађени што су у радној верзији проширени институти на којима ради Радна 
група за израду тог документа. До сада се преговарало о раду на одређено време, отказу од 
стране послодавца, отпремнинама, проширеном дејству колективног уговора и минималној 
заради, што је требало да поспеши запошљавање и отварање нових радних места, па је 
додавање нових апсурдно и потпуно непотребно. 
- Радна група је потрошила три месеца у вери да тај посао није узалудан, како се сада 
испоставило - каже за "Новости" Зоран Михајловић из СССС. - "Прочешљали" смо четвртину 
текста, али чини се да се на мала врата потура повучени нацрт, који изгледа и није био 
Радуловићев, већ министра Лазара Крстића. Све ово нас враћа у робовласнички систем и 
нећемо ни под којим условима разговарати о накнадама, које ће смањити зараде за 10 до 15 
одсто на годишњем нивоу. Ако на то додамо и најављених 10 процената мање у јавном сектору, 
па сви ћемо радити за минималац. 
Небојша Атанацковић из Уније послодаваца Србије сматра да се постојећи закон мора 
ускладити са европским. 
- Закон о раду се мора променити како би се ускладио са европским законодавством, јер у 
постојећем се налазе решења из самоуправног периода - тврди Атанацковић. - Код нас 
запослени примају лични доходак, који представља део профита који се дели запосленима. То 
треба променити и јавно рећи да запослени примају плату, што је трошак за послодавца. 
Он наглашава да је прихваћена 40-часовна радна недеља, односно послодавци месечно плаћају 
176 сати, а требало би 165, јер то је ефективни рад, а остало време се рачуна као пауза за топли 
оброк. 
- Зарада не би требало да садржи неколико елемената, као што су топли оброк, регрес или 
превоз, јер то не постоји нигде у Европи - тврди Драгољуб Рајић из УПС. - Приликом 
запошљавања радник би требало да се договори о висини зараде са послодавцем, а том 
приликом би били зарачунати сви ови елементи. 
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Владине мере - последња шанса за грађевинаре 
З. РадовиЋ  

Српска грађевинска индустрија се нада да ће нови премијер помоћи да изађе из 
кризе. Само пет наших фирми способно да гради јефтине станове. Држава дугује 
милијарду динара 

ГРАЂЕВИНАРИ сматрају да је мера Владе Србије да се граде јефтини квадрати добра, али 
напомињу да у нашој земљи практично нема више од пет грађевинских предузећа која би 
могла да учествују у таквим капиталним пројектима. Овај сектор је готово пред издисајем.  
Незавршени коридори, дуговања државе и катастрофално стање у путарским и осталим 
грађевинским предузећима оставили су најјачи утисак на премијера Александра Вучића, после 
скоро десет сати разговора које је у понедељак провео са банкарима и домаћим и страним 
привредницима. Вучић је, после састанка са представницима грађевинске индустрије, рекао да 
је схватио да је тај сектор уништен и да не личи ни на шта. 
- За то су одговорне све досадашње власти, али и добар део грађевинских фирми које су 
пристале на неозбиљан и полумафијашки начин рада - рекао је Вучић. 
Позив премијера на састанак грађевинари су схватили као сламку спаса. Очекивали су да ће од 
премијера чути како превазићи реалне проблеме. Највећи је чињеница да држава дугује 
стотине милиона евра извођачима радова због чега и радници не добијају зарађене плате, а ти 
дугови вуку предузећа у амбис. Држава, чак не зна ни колико је неимарима дужна, јер су 
највеће неплатише општине и јавна предузећа. Зато се само претпоставља да се овој грани 
привреде дугује чак милијарду динара. 
“ДОНИРАЛИ“ ДРЖАВУПлатили смо гаранцију „Нибенс групе“ у износу од 3.700.000 евра, који 
је држава дала овој фирми као аванс, а који је „Нибенс“ потрошио пре него што је отишао у 
стечај - прича Василије Мићић. - Тадашње руководство тражило је да преуземо водећу улогу, уз 
обећање да ће надокнадити све трошкове, само да се коридор заврши. Нама касније ништа није 
плаћено, тако да су „Путеви“ донирали државу са више од три милона евра! 

Ратомир Тодоровић, директор грађевинског предузећа „Планум“, каже да се дискусија 
претворила у кукњаву грађевинаца. 
- Углавном су у сали били представници фирми које су у проблемима, али то никог не би 
требало да чуди, јер се зна да се на прсте једне руке могу пребројати грађевинска предузећа 
која нормално послују - прича Тодоровић. 
- Остале фирме су мртве или полумртве. Мере које је премијер предложио ипак нам уливају 
наду, нарочито изградња станова. Сваки покушај да се нешто покрене нас охрабрује. Најгоре је 
не предузимати ништа.  
Грађевина је привредна грана која има снагу да покрене још 30 осталих делатности и зато се не 
сме даље урушавати, већ морамо учините све да је коначно поставимо на здраве темеље. 
Василије Мићић, власник „Путева“ из Ужица истиче да су грађевинци, а нарочито путари, 
уништени политиком претходних власти. 
- Вучић је дошао на састанак уморан и деловао је унесрећен - каже Василије Мићић. - Премијер 
је обећао народу да ће драстично поправити стање, али је схватио да је ситуација толико тешка, 
да нема с ким то да уради. Човек, када је схватио наше муке и како су одговорни људи из 
претходних влада лоше замислили и организовали инфраструктурне пројекте схватио је да је 
то страшно. 
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Мићић истиче да је драстичан пример Коридор 10, где је држава остала дужна путарима велика 
новчана средства. 
УШТЕДА ЗА БУЏЕТНа Коридору 11 смо током целе прошле године радили средствима из 
Русије. Изградили смо 12 мостова, укупне површине од 44.000 квадратних метара - каже 
власник „Путева“ из Ужица. - Пошто је пројекат урађен по технологији из шездесетих година 
прошлог века, „Путеви“ су их препројектовали и уштедели држави два милиона евра. 

- На Коридору 11 је држава учествовала са свега 20 одсто средстава, а остало је требало да из 
кредита финансирају извођачи радова - напомиње директор „Путева“. - Имајући у виду стање у 
држави и путној привреди, јер су многе фирме у блокади рачуна, банке немају поверења у 
извођаче радова. То је врзино коло. Када је то све чуо, премијер је схватио да испред себе има 
добронамерне људе са реалним проблемима и рекао је да жели да помогне, али се ми питамо 
како ће то урадити. 
 
НА ЛЕТО “РАТ“ СИВОЈ ЕКОНОМИЈИ 
У сивој економији лежи потенцијал за попуну буџета у вредности од 500 до 700 милиона евра 
годишње и због тога ћемо предузети агресивне мере против ње - најавио је Лазар Крстић, 
министар финансија. - За борбу против сиве економије неопходно је да се изгради, пре свега, 
институција Пореске управе, а анализом података већ је установљено ко плаћа, а ко не плаћа 
порезе. Ускоро ће бити измењен и Закон о пореском поступку и пратећи закони, како би до 1. 
јула борба против сиве економије достигла пун замах. Пореске олакшице које су најављене као 
део пакета мера Владе Србије за економски опоравак, такође су део борбе против сиве 
економије. Паралелно са пореским олакшицама, биће уведене и „агресивне“ инспекције рада и 
Пореске управе. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/464965/Sindikati-GSPa-traze-sastanak-sa-gradonacelnikom 

Синдикати ГСП-а траже састанак са 
градоначелником 

Бета  

На седници, којој је присуствовало око 500 запослених Градског саобраћајног предузећа (ГСП) 

Београд, представници синдиката захтевали су да се хитно састану са градоначелником 

Београда Синишом Малим и разговарају о проблемима предузећа. 

Осам репрезентативних синдиката изнело је своје захтеве, а између осталих траже да ГСП 

Београд функционише као градско саобраћајно предузеће у Берлину, у коме та фирма обавља 

наплату карата, контролу, планирање и управљање саобраћајем, уместо што су надзор и 

наплата сада одвојени од ГСП-а. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/464965/Sindikati-GSPa-traze-sastanak-sa-gradonacelnikom
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Они су даље затражили да се плате запосленима у ГСП-у не смањују и додали да ГСП није и не 

може бити губиташ јер наплата превоза у граду није добро организована. 

  

Представник Самосталног синдиката ГСП-а Горан Брадић додао је да се око 300.000 грађана 

старијих од 65 година бесплатно вози превозом, а да то нико не дотира. 

  

Представник Самосталног синдиката Милан Грујић казао је да је ово само наставак лоше 

приватизације која се одвија последњих 20 година и да је сада "дошао ред" на јавна комунална 

предузећа. 

  

- ГСП је био почетак, наредни је 'Београд пут', Градска чистоћа, а припрема се терен и за 

депонију у Винчи - казао је Грујић. 

  

Заменик генералног директора ГСП-а Жељко Милковић казао је присутнима на скупу да 

морају бити свесни да ће доћи до измена у начину рада, до смањења плата у јулу и да то 

предузеће није самостално јер му је оснивач град. 

  

- Град је наш оснивач. Ми не можемо да послујемо самостално, ми смо предузеће са великим 

дуговима. Не можемо очекивати да нас неко са стране спасава - казао је Милковић. 

  

Члан градског већа задужен за комуналне делатности, Стеван Таталовић, казао је да нико не 

жели да гаси ГСП, јер "Београд без ГСП-а не може" и да у влади нема никог ко би желео да то 

предузеће стави у подређени положај. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/464889/Evropska-komisija-Porast-nezaposlenosti-ove-godine-u-Srbiji 

Европска комисија: Пораст незапослености 
ове године у Србији 

Бета  

Европска комисија за 2014. предвиђа благи пораст незапослености у Србији на 22,6 одсто и 

успоравање привредног раста пре извесног побољшања ситуације следеће године, наводи се у 

прогнози представљеној данас у Београду. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/464889/Evropska-komisija-Porast-nezaposlenosti-ove-godine-u-Srbiji
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Незапосленост ће ове године порасти са 22,1 одсто из 2013. на 22,6 одсто ове године, да би онда 

у 2015. био забележен благи пад на 22,5 процената, наводи се у прогнози Комисије која је 

представљена новинарима на брифингу Делегације ЕУ у Србији. 

  

 - Вероватно је да ће се незапосленост стабилизовати на садашњем веома високонм нивоу, јер 

се може очекивати да ће евентуално запошљавање у приватном сектору бити поништено 

губитком радних места током реструктурирања јавног сектора -  наводи се у прогнози. 

  

За ову годину предвиђа се успоравање привредног раста са 2,5 одсто у 2013. на 1,1 одсто, да би у 

2015. било забележено убрзање на 1,9 одсто. 

  

Смањење броја становника, незапосленост, мали кредитни раст неки су од проблема за српску 

привреуд, који утичу и на тражњу. 

  
Са друге стране очекује се да ће се захваљујући тражњи главних трговинских партнера Србије 

наставити раст извоза, који је у 2013. био добар пре свега захваљујући пројекту склапања аутомобила. 

 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1598155/Radnici+%22Kru%C5%A1evacputa%22+najavljuj

u+%C5%A1trajk+.html 

Радници "Крушевацпута" најављују штрајк 

Самостални синдикат предузећа "Крушевацпут" најавио је да ће у понедељак 
почети штрајк због заосталих плата и регреса, а на посао се неће вратити док им 
не буде исплаћено све што им се дугује. 

У предузећу је одржан збор радника и донета је одлука да ступимо у штрајк, а самостални 
синдикат је то данас најавио и пословодству, рекао је агенцији Бетапредседник Самосталног 
синдиката "Крушевацпут" Марјан Милојевић. 

Милојевић је навео да штрајк почиње у понедељак 19. маја, а да је за уторак планиран излазак 
радника на улице. 

Радници, како је рекао, траже исплату четири заостале плате и регресе за 2011, 2012 и 2013. 
годину. 

Према његовим речима, запослени су посебно незадовољни јер је већински власник, фирма 
МБА Миљковић, од 28 милиона динара, колико је "Крушевацпут" добио до "Путева Србије" за 
април, на свој рачун пребацила 22 милиона динара. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1598155/Radnici+%22Kru%C5%A1evacputa%22+najavljuju+%C5%A1trajk+.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1598155/Radnici+%22Kru%C5%A1evacputa%22+najavljuju+%C5%A1trajk+.html
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"Нама за плату треба 19 милиона динара. Могли бисмо да послујемо када нам неко не би 
узимао новац", рекао је Милојевић додајући да би новац за плату могао да буде прикупљен и од 
неколико других, мањих послова, али да предузеће тада не би имало новца за бензин, 
поправке, одржавање машина и набавку потребних сировина. 

Милојевић је подсетио да је Трговински суд у Краљеву "Крушвацпуту" крајем априла одобрио 
унапред припремљени план реорганизације, када је одблокиран рачун предузећа, који је, 
према његовим речима, био у блокади за око 200 милиона динара. 

То путарско предузеће има 225 стално запослених, а по потребни ангажује и сезонце. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1598274/Zakon+o+radu%2C+poslednje+ra%C4%8Dunice.

html 

Закон о раду, последње рачунице 

Коначан Предлог закона о раду биће готов до краја следеће недеље. Ресорни 
министар верује да ће синдикати и послодавци наћи компромисно решење само уз 
посредовање државе, а представници радника и капитала сматрају да ће о 
појединим решењима одлуку донети Влада. На њој је, кажу, и највећа одговорност 
за успех реформи. 

Следећа - пета верзија закона о раду, биће и последња. И синдикати и послодавци би да се што 
пре дође до коначних решења. Ипак, синдикалци тврде да о новом обрачуну накнада за одмор 
и боловања не желе да преговарају, јер је то чист мањак у новчанику радника. 

Припремила Оливера Петровић Стојанчић 

"То је негде око 15 одсто у том делу, али морам да кажем да се не односи на сваког. Зависи од 
тога где ради, како му се обрачунава плата, да ли ради сменски рад, ради ли викендом, да ли 
ради у норми", каже Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката. 

Ресорни министар верује да ће се на тој рачуници још радити. 

"Није баш тако, јесте - неке ствари се умањују, али није баш тако драстично. У сваком случају, 
ово министарство се од почетка трудило да не везује руке преговарачима, да не излази са 
тврдим ставовима после којих нема повратка", каже министар за рад, борачка и социјална 
питања Александар Вулин. 

Како сазнајемо, обрачун боловања највероватније ће остати по старом, док би накнада за одмор 
била мања - обрачуната на основну плату, уместо садашњег тромесечног просека. 

Послодавци и даље желе да плаћање паузе, превоза, топлог оброка и регреса не буде законска 
обавеза. Кажу да на то примедбе имају и страни инвеститори, међутим, у Предлогу закона то 
остаје по старом. 

"Ми смо практично слободни да износимо своје интересе, али ми нећемо бити одговорни 
уколико нам тај закон не донесе нешто позитивно, за нашу привреду и нашу земљу. 
Одговорност ће ипак бити на Влади и на парламенту", каже Небојша Атанацковић, председник 
Уније послодаваца Србије. 
 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1598274/Zakon+o+radu%2C+poslednje+ra%C4%8Dunice.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1598274/Zakon+o+radu%2C+poslednje+ra%C4%8Dunice.html
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И синдикати и послодавци су сагласни да је око отпремнина, отказа, минималне зараде, рада 
на одређено и проширеног дејства колективних уговора - компромис могућ. 

ШУМАДИЈА ПРЕС 

http://sumadijapress.co.rs/jura-negira-tvrdnje-sindikata/ 

Јура негира тврдње синдиката 
Аутор / извор: Шумадијапресс 

 
Јура корпорација одбацила је оптужбе Савеза Самосталних синдиката Крагујевца 
да руководиоци фирме лоше поступају према радницима, а нарочито према 
породиљама. 

У саопштењу за јавност те компаније је наведено да су такви наводи синдиката “апсолутно 

нетачни и бесмислени”. 

У Јури су одбацили и оптужбе да пословодство не дозвољава формирање 

синдиката, наводећи да за синдикално организовање није испуњена законска процедура. 

Поводом навода синдиката да је упозорење о отказу недавно добио пословођа у Јури Саша 

Мићковић, који је председник синдиката у тој компанији, објашњено је да су разлози за то 

његова“проблематичност и кршење радне дисциплине због изношења лажи и неистина о 

компанији путем друштвених мрежа”.  

 

Савез Самосталних синдиката Крагујевца позвао је, пре два дана, министра рада 

Александра Вулина да дође у Рачу и омогући синдикално организовање радника у Јури. 

Саша Мићковић је рекао агенцији Бета да није успео да се са пословодством Јуре договори о 

формирању синдиката. Он је и навео да је у тој компанији осам трудница остало без посла, 

а многи радници су и новчано кажњавани са по 12.000 динара. 

Према његовим речима, у протекле четири године, колико ради у Јури, више од 10 

синдикалаца је добило отказ у тој компанији. 

Мићковић је, како наводе у Самосталном синдикату, премештен са места пословође на другу 

позицију и умањена му је плата, након што су руководиоци Јуре сазнали за његову намеру да 

формира синдикат. 
 

 

 

 

 

 

http://sumadijapress.co.rs/jura-negira-tvrdnje-sindikata/
http://sumadijapress.co.rs/jura-negira-tvrdnje-sindikata/
http://sumadijapress.co.rs/poziv-vulinu-da-stiti-radnike-u-racanskoj-juri/
http://sumadijapress.co.rs/poziv-vulinu-da-stiti-radnike-u-racanskoj-juri/
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=14&nav_id=847812 

И данас без договора о минималцу 

ИЗВОР: ТАЊУГ 

Београд -- На састанку Радне група за измене Закона о раду ни данас није 

постигнут консензус синдиката и послодаваца о утврђивању висине минималне 

зараде. 

Како је рекао потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије (С С С С) Зоран 

Михајловић, чланови Радне групе су на данашњем састанку, ипак, постигли техничку 

усаглашеност о теминологији инвалидних лица, заштити запослених жена на породиљском 

одсуству и начину коришћења годишњих одмора. 

Михајловић је казао да се састанак наставља сутра, те да ће на њему, поред разговора о 

утврђивању минималне зараде, бити речи и о отказима уговора о раду и проширеном дејству 

колективног уговора. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=14&nav_id=847732 

"Шта ће нам Закон о приватизацији" 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Вршац -- Синдикат "Независност" у "Вршачким виноградима" и Удружење 

акционара тог предузећа предложили су укидање Закона о приватизацији и 

Агенције за приватизацију. 

 Оцењују да би наставак својинске трансформације довео до даљих отпуштања радника, 

смањења привредне активности и руинирања привреде Србије. 

Синдикат "Независност" и Удружење акционара у "Вршачким виноградима" сматрају да 

укидањем Закона о приватизацији и Агенције за приватизацију држава неће бити оштећена јер 

ће и даље имати могућност да свој капитал, под тржишним условима једнаким за све 

акционаре, односно сувласнике, продаје на тржишту, односно берзи.  

 

Али, биће смањена опасност од даљих отпуштања и руинирања предузећа бирократским 

методама, мимо тржишних услова, напомињу синдикат и акционари "Вршачких винограда".  

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=14&nav_id=847812
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=14&nav_id=847732
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"Скрећемо пажњу да ће се, ако се Закон о приватизацији хитно не стави ван снаге, велики број 

предузећа наћи у ликвидационом поступку после јуна 2014. године, применом чланова 14. и 20. 

Закона о приватизацији, укључујући и АД 'Вршачки виногради'", наведено је у писму.  

 

У писму упућеном председнику УГС "Независност", као свом представнику у Социјално-

економском савету Србије, синдикат "Независност" у "Вршачким виноградима" и Удружење 

акционара тог предузећа, наведено је да је приватизација административно-бирократски 

процес у коме долазе до изражаја ситносопственички и страначки интереси.  

 

"Овај процес омогућава легализацију криминалом, злоупотребама и корупцијом стеченог 

капитала, односно, даљу акумулацију капитала од стране малог броја људи на штету већине, те 

представља жариште високе корупције", оцењено је у писму.  

 

У процесу приватизације цена се не формира према тржишним условима. Предуслов за 

тржишно формирање цене би био да не постоји императив, односно обавезност продаје у 

одредјеном року, уз претњу ликвидацијом предузећа ако не буде продато.  

 

Пошто је продаја обавезна и везана за рок, предузеће се мора продати чак и испод тржишне 

цене, а потенцијалним купцима је то познато. У тој ситуацији купци ће, наиме, радије сачекати 

предстојећу законску ликвидацију предузећа, ради куповине његове имовине по багателним 

ценама, уз отпуштање свих радника, него купити предузеће по тржишној цени у 

приватизационом поступку.  

 

"А код законске ликвидације предузећа на губитку су, поред запослених, такодје и држава, 

акционари и синдикати", указује се у писму.  

 

Укидање Закона о приватизацији може се, како је наведено, извршити изменама Закона о 

привредним друштвима и тим изменама би се уредио начин управљања државним капиталом 

у привредним друштвима. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=14&nav_id=847885 

Вратити наплату карата под капу ГСП 

ИЗВОР: ТАЊУГ 

Београд -- Синдикати у Градском саобраћајном предузећу Београд затражили су да 

се наплата и контрола карата као и одржавање возила врати у надлежност тог 

предузећа. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=14&nav_id=847885
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 Синдикати су затражили и да се запосленима не смањују зараде. 

Председник Самосталног синдиката ГСП-а Горан Брадић рекао је, на састанку синдиката, да 

наплата превоза у граду није добро организована, и напоменуо да је неодрживо да се грађани 

старији од 65 година возе бесплатно као и да се повлашћене категорије грађана возе по ниским 

ценама, а да то није дотирано из буџета надлежног министарства или секретаријата.  

 

"То је довело до тога да предузеће не може да набавља опрему, алат и резервне делове за 

возила што доводи у питање безбедност путника. ГСП није и не може бити губиташко 

предузеће", истакао је Брадић.  

 

Он сматра да се наплата, контрола, панирање и управљање саобраћајем, као и одржавање 

возила мора вратити у надлежност тог предузећа.  

 

"Захтевамо хитан састанак са градоначелником, где би разговарали око свих проблема у 

предузећу и надамо се да ћемо постићи договор сагласно интересима Града, Београђана и 

нашег предузећа", поручио је Брадић и додао да су запослени на ивици егзистенције и да им се 

"не може смањивати зарада због лошег рада претходних власти".  

 

Члан градског већа за комуналне делатности Стеван Таталовић, који је такође присуствовао 

састанку, поручио је окупљеним радницима да постоји много проблема, али да "никоме не пада 

на памет да гаси ГСП или да га доведе у тежу позицију него што је сада".  

 

"Наш заједнички интерес је да ГСП "Београд" у будућности стане чврсто на своје ноге. 

Будите убеђени да у власти нема никога ко има намеру да ГСП ставља у подређени 

положај", нагасио је Таталовић.  

 

Данашњем састанку су, поред представника осам активних синдиката у ГСП-у присуствовали и 

бројни запослени у том предузећу. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=14&nav_id=847877 

Радници моле: Спасите Термоелектро 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Радници Термоелектра упозоравају да ће та компанија банкротирати уколико се 

не подржи план реорганизације. 

Радници Термоелектра, који желе да се та фирма реорганизује и спаси од банкрота, затражили 

су од државе и Пореске управе да на седници одбора поверилаца Термоелектра, 16. маја, 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=14&nav_id=847877
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подрже план реорганизације те фирме, што је пресудно за спас и опстанак Термоелектра, 

речено је данас на конференцији за новинаре у Савезу самосталних синдиката Србије. 

Ако Пореска управа, као представник државе, којој Термоелектро на име пореза дугује око 700 

милиона динара или око 35 одсто укупног дуга, не подржи план реорганизације компаније, 

Термоелектро ће у року од 30 дана банкротирати. То ће бити крај те реномиране компаније, 

која постоји од 1948. године и која може и убудуће добро да послује и код нас и у иностранству 

и да доноси профит држави, рекао је на конференцији за новинаре повереник синдикалне 

организације Термоелектра Алаксандар Весковић.  

 

Он је указао да је потребно формирати "прави" одбор поверилаца, који жели да 

спаси фирму од банкрота, а не да о судбини Термоелектра одлучује постојећи, 

фиктивни одбор, који су формирали власници Термоелектра "испод жита" и без 

учешћа многих великих поверилаца, радника и државе, којој се дугује за порезе, рекао је он и 

нагласио да због тога тај одбор није легитиман.  

 

Весковић је указао да су власници Термоелектра направили вероватну листу потраживања од 

Термоелектра, по којој су радници, држава и многи велики повериоци приказани да имају 

занемарљив проценат тог дуга, а Термоелектро пројект је приказан као највећи поверилац, 

коме Термоелектро дугује око два милиона евра и који ће, као највећи поверилац, одлучивати о 

судбини Термоелектра.  

 

Весковић је навео да закон о стечају омогућава формирање Одбора поверилаца, ако скупштина 

предузећа сазове 20 одсто поверилаца од укупног дуга компаније и указао да Термоелектро 

дугује око 12 милиона евра, тако да два милиона евра које Термоелектро дугује Термоелектро 

пројекту, никако није 20 одсто тог дуга, због чега тај Одбор поверилаца није легитиман и не 

може доносити одлуку о судбини Термоелектра.  

 

Он је нагласио да је тај дуг према Термоелектро пројекту, кћерки фирми Термоелектра 

фиктиван, јер је у периоду тог задужења Термоелектро имао послове вредне 60 милиона евра, 

истакавши да је све то намерно намештено да би Термоелектро банкротирао.  

 

Весковић је навео и да је проблем то што је генерални директор Термоелектро пројекта Мирко 

Стојков, члан Управног одбора Агенције за лиценцирање стечајних судија и истакао да је 

Стојков у сукобу интереса, јер ће он са стечајном управницом Термоелектра да одлучује да ли 

Термоелектро дугује или не Термоелектро пројекету.  

 

Бивши радник Термоелектра, са 40 година стажа у тој компанији, Зоран Станковић је објаснио 

да је Термоелектро 2008. године продат новом власнику "Конфитрејду" из Женеве, која је 

имала једног запосленог, истакавши да та фирма има представништво у Генекс апартманима у 
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Београду, где седи Жарко Блануша, "који је највећим делом крив за садашње стање у 

Термоелектру са још неколико људи".  

 

Станковић је навео да су фактички власници Термоелектра преко "Конфитрејда" Вадим Кумин, 

депутат у Руској думи и Слава Арбузов, који су такодје одговорни за пропаст Термоелектра, као 

и Кирил Дотсценко и некадашњи директор Термоелектра Драган Мандић.  

 

"Последњи човек који је добио задатак да стави кључ у браву Термоелектра, је Константин 

Сморочински, који је последње две године био директор Термоелектра и који је узео све 

шифре компјутера, оставио неколико чувара и побегао у Русију, а против њега је поднета 

кривична пријава," навео је Станковић.  

 

Он је рекао да су нови власници када су дошли у Термоелектро прво умањили вредност акција 

компаније за око 100 пута, затим отпуштали запослене, друге запошљавали, задуживали 

фирму, правили многе сумњиве и фиктивне уговоре, испумпавали паре из фирме на Кипар и 

на крају отерали фирму у стечај.  

 

Располажемо свим писаним документима и банкарским трансакцијама са око 150 милиона 

евра промета којима треба ући у траг, јер је сав новац отишао на Бритаснка девичанска острва, 

Кипар и републике бившег ШСР-а, истакли су радници Термоелектра на конференцији.  

 

Они су навели да су се обраћали надлежним државним органима са приложеном 

документацијом, медју којима и бившем премијеру и првом потпредседнику Владе Србије, 

МУП-у, Министарству правде, Агенцији за борбу против корупције, а данас су се састали и са 

саветником премијера Србије Александра Вучића од кога су добили подршку за реорганизацију 

фирме.  

 

Министарство правде је, како је речено на конференцији, сав материјал проследило 

Тужилаштву који све треба да истраже.  

 

Термоелектро, како су указали, не тражи новац од државе, већ подршку да се случај истражи и 

да надлежни државни органи помогну да се усвоји план реорганизације компаније, који 

радници припремају, а залажу се и за што скорије усвајање новог закона о стечају, који ће 

омогућити радницима да више утичу у одлучивању о будућности предузећа у стерчају.  

 

Пропадањем Термоелектра пропашће и идеја реформи у Србији, а спас те компаније би био 

подстрек за још 20-ак фирми у Србији које су у сличној ситуацији, да не буду неми посматрачи 

већ да реагују и спасу своје фирме, поручили су радници Термоелектра, који су сви добили 

отказе од када је фирма у марту отишла у стечај.  
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Председник Индустријског синдиката Србије Драган Матић истакао је на конференцији да је 

спасавање Термоелектра у складу са плановима из експозеа премијера Вучића, који је рекао да 

ће се залагати да се спасу и опораве сва предузећа за које је то могуће.  

 

Он је поручио да је Термоелектро испит за нову Владу да покажу како су праве реформе 

могуће.  

 

Радници Термоелектра у складу са планом реорганизације желе конверзију радничких 

потраживања у капитал фирме, односно да радници постану власници 51 одсто акција 

компаније, како би могли да одлучују о будућности те реномиране компаније која има 

перспективу и на српском и иностраном тржишту.  

 

На конференцији је истакнуто да када би Термоелектро, од планираних око 500 милиона евра 

улагања у електроенергетски систем Србије ове године, добио само један одсто, то би било око 

пет милиона евра и тиме би то предузеће решило своје проблеме. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=14&nav_id=847838 

Јура: Лаж је да смо лоши послодавци 

ИЗВОР: БЕТА 

Рача -- Јура корпорација одбацила је оптужбе Савеза Самосталних сидниката 

Крагујевца да руководиоци фирме лоше поступају према радницима, а нарочито 

према породиљама. 

 У саопштењу за јавност те компаније је наведено да су такви наводи синдиката "апсолутно нетачни и 

бесмислени". 

У Јури су одбацили и оптужбе да пословодство не дозвољава формирање синдиката, наводећи 

да за синдикално рганизовање није испуњена законска процедура. 

Поводом навода синдиката да је упозорење о отказу недавно добио пословођа у Јури Саша 

Мићковић, који је у председник синдиката у тој компанији, објашњено је да су разлози за то 

његова "проблематичност и кршење радну дисциплину због изношења лажи и неистина о 

компанији путем друштвених мрежа".  

 

Савез Самосталних синдиката Крагујевца недавно је позвао министра рада Александра Вулина 

да дође у Рачу и омогући синдикално организовање радника у Јури.  

 

Саша Мићковић је рекао агенцији Бета да није успео да се са пословодством Јуре договори о 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=14&nav_id=847838
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формирању синдиката. Он је и навео да је у тој компанији осам трудница остало без посла, а 

многи радници су и новчано кажњавани са по 12.000 динара.  

 

Према његовим речима, у протекле четири године, колико ради у Јури, више од 10 

синдикалаца је добило отказ у тој компанији.  

 

Мицковић је, како наводе у Самосталном синдикату, премештен са места пословође на другу 

позицију и умањена му је плата, након што су руководиоци Јуре сазнали за његову намеру да 

формира синдикат. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Vulin-Kompromis-sindikata-i-poslodavaca-moguc-i-bice-ga.sr.html 

Вулин: Компромис синдиката и послодаваца 
могућ и биће га 
БЕОГРАД - Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин 
изјавио је данас да је компромис синдиката и послодаваца око Закона о раду могућ и да ће то 
министарство настојати да се пронађе заједнички став свих социјалних партнера. 
Вулин је гостујући на РТС-у рекао да није спорно да послодавци и синдикати имају значајних 
примедби на закон и да су примедбе и једних и других оправдане, а да је држава та која мора да 
нађе начин да „сви мање пате”. 

„Најбоље би било када би се синдикати и послодавци договорили и дођу пред државу са 
папиром који она само аминује. Компромис је могућ и биће га, наравно да парламент даје 
задњу реч”, рекао је Вулин. 

Он је подсетио да владајућа странка има убедљиву већину у парламенту и да може да усвоји 
„било шта”, али да то није разлог да се до последњег тренутка не покушава да нађе заједнички 
став свих социјалних партнера. 

Оно што је сигурно, каже он, више неће бити могуће да у полицији имате 740 људи који на 
основу синдикалних привилегија не долазе на посао, а Београду треба 300 полицајаца, Новом 
Саду исто толико и то може да се покрије без новог запошљавања. 

„Неће бити могуће да раднику не исплатите плату, а да он нема никакав механизам да ту плату 
брзо добије, ако треба да утужи послодавца без трошкова, без адвоката”, нагласио је Вулин 

Коментаришући штрајк у ПИО фонду, он је рекао да верује да ће током ове недеље бити 
постигнут компромис, јер је влада понудила одређене мере како би заштитила раднике ПИО 
фонда од најављеног смањења плата за 10 одсто. 

Говорећи о недавној најави да убудуће они који донирају хуманитарну помоћ буду ослобођени 
пореза, он је рекао да је то могуће и да су те донације вредније од пореза. 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Vulin-Kompromis-sindikata-i-poslodavaca-moguc-i-bice-ga.sr.html
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„Морамо то само одговорно да уредимо. Можда чак увођењем централног регистра 
хуманитарних акција, да држава зна ко организује хуманитарне акције и да може да провери”, 
наводи Вулин. 

Он је најавио и закон о борачкој заштити, али је додао да прво мора бити направљен регистар 
ко су били борци, па тек након тога у сарадњи са борачким удружењима и синдикатима да 
направимо закон. 

Говорећи о заједничкој српској листи за излазак на предстојеће изборе на КиМ, он је рекао да 
је то добра вест и да јединствена листа може да оствари добре резултате. 

Танјуг 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Strajkuju-a-za-guzve-ne-haju.sr.html 

Штрајкују, а за гужве не хају 
Од 3.500 запослених у Фонду ПИО успорено ради 1.105, који осим враћања плата увећаних за 

30 одсто, траже и смену директора 

Штрајк запослених у ПИО фонду, који траје дуже од месец дана (отпочет је осмог априла), није 
изазвао само огромне гужве у централи у београдској Немањиној улици него и осталим 
филијалама пензијског фонда, јер од 3.500 запослених – 1.105 штрајкује. Око 640 радника је на 
одмору или боловању, тако да половина, око 52 одсто њих, обавља минимум процеса рада. 

Пензионери, срећом, неће на својој кожи у пуној мери осетити протест запослених у ПИО 
фонду, јер ће пензије несметано стизати на време. Проблема у Фонду ПИО неће имати ни они 
који треба да дођу на комисију на вештачење, јер ова служба ради као да штрајка нема. 

За све остале захтеве, решења потврде, обрасце које фонд издаје, грађани ће морати да се 
наоружају стрпљењем, јер се штрајку не назире крај, а обим посла је у фонду толики да се 
законски рокови често пробијају и када се нормално ради. 

Штрајк су последњих месец дана највише осетили родитељи који стоје у редовима због потврде 
за вртиће, то јест доказа да су осигурани, без којих малишани не могу да се упишу или да 
редовно иду у обданиште, али и породиље, које сада уверење о томе да ли су запослене или не 
траже од ПИО фонда, јер без тог папира не могу да добију по 10.000, односно 20.000 динара 
помоћи од града. 

У ПИО фонду потврђују „Политици” да се само у филијали Београд дневно затражи више од 
1.500 потврда за вртиће, али и на стотине уверења од стране породиља. Реч је о новом послу 
који је град Београд недавно пренео на пензијски фонд. 

Запослени у фонду ступили су у штрајк после извештаја Државне ревизорске институције од 
децембра прошле године и препоруке да им се плате умање до 30 процената. 

У међувремену је, међутим, каже за наш лист Љиљана Кремић, председник Синдиката 
запослених у пензијском фонду, проширен списак штрајкачких захтева, па се сада тражи смена 
директора ПИО фонда Драгане Калиновић и Ивана Мимића, финансијског директора. 

– Тражимо њихову смену јер смо током разговара сазнали да су ресорном министарству 
доставили податке о просечним зарадама које нису тачне, већ увећане за око 3.000 динара, 
будући да су приложили спискове у којима је наведен и минули рад, што није смело. Јер, ако 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Strajkuju-a-za-guzve-ne-haju.sr.html
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неко ради 30 година и обрачуна му се минули рад, његова плата је већа за око 12 одсто, а то 
аутоматски показује плату већу од просека – категорична је Кремићева. 

Штрајкачи су у међувремену, тврди она, открили и да у њиховом уговору о раду нигде не стоји 
да им се плате не могу повећавати до 30 одсто, уколико сопствена средства фонда то 
дозвољавају, као што је све време рађено. 

– Због оваквог уговора штрајкачи су спремни да туже менаџмент и ПИО фонд уверени да ће 
спор добити на суду – каже Кремићева и наглашава да штрајкачи не траже никакво повећање 
плата, него враћање на старо и то до доношења нових платних разреда који се очекују на јесен, 
објашњава она. 

– Плате запослених су од марта мање у просеку за 30 одсто, с тим што они који штрајкују не 
примају ништа – каже Љиљана Кремић и додаје да би већ сутра требало да се поново састану с 
ресорним министарством и Агенцијом за мирно решавање спорова. 

На питање шта очекује од извештаја ове агенције, Кремићева каже да верује да ће агенција 
подржати захтеве штрајкача када је реч о враћању плата на старо. 

Руководство од „Политике” сазнало за нови штрајкачки захтев 
На молбу да прокоментаришу захтеве штрајкача који се односе на смену директора ПИО 
фонда, руководство каже да су јуче из питања нашег новинара први пут чули да је затражена 
смена руководства, те да је првобитан захтев штрајкача проширен. 

Пре неколико дана руководству је стигао допис синдиката, али као обавештење, а не као 
званично проширење штрајкачких захтева за смене челних људи, тврди руководство фонда. 

Оно што је извесно, наглашавају, јесте да апсолутно нису тачни наводи синдиката и штрајкача 
изнети у том допису. Сваки податак који је дала стручна служба другим институцијама и самом 
синдикату с платама у вези тачан је, тврди руководство фонда, и као важну чињеницу истиче да 
нису присуствовали тим састанцима. 

Ј. Петровић-Стојановић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nezaposlenost_ce_ove_godine_rasti.4.html?news_id=281450 

АКТУЕЛНО - Фрејк Јанмат, шеф Сектора за евроинтеграције Делегације ЕУ у Београду 

Незапосленост ће ове године расти 

АУТОР: РУЖА ЋИРКОВИЋ 

Београд - Стопа незапослености у Србији ове године ће порасти са прошлогодишњих 22,1 на 
22,6 одсто, а 2015. године бити опет благо смањена на 22,5 одсто прогнозира Директорат за 
економска и финансијска питања Европске комисије ослањајући се веома на уверење да ће 
Влада Србије решити проблем предузећа у реструктурирању. 
Ову прогнозу је заједно са додатним мерама препорученим Србији јуче новинарима 
презентовао Фрејк Јанмат, шеф сектора за евроинтеграције у Делегацији ЕУ у Београду. 
Запосленост, која је прошле године порасла за 3,7 одсто, 2014. године ће бити смањена за 0,6 
одсто, а 2015. године за 0,3 одсто. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nezaposlenost_ce_ove_godine_rasti.4.html?news_id=281450
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Према тој прогнози, раст БДП у 2013. години био је неочекивано високих 2,5 одсто и има се пре 
свега захвалити расту извоза од 16,6 одсто. Приватна и јавна потрошња су, међутим, прошле 
године смањене за 1,7 односно 1,5 одсто и тај ће се пад, према прогнози, наставити и ове године 
за 1,1 односно 1,2 одсто. За ову годину ЕК предвиђа раст у Србији од 1,1 одсто, а за 2015. годину 
раст од 1,9 одсто. 

Јавни дуг ће 2014. године порасти на 70,7 одсто БДП док је 2013. године износио 63,7 одсто. 
Према прогнози ЕК наставиће да расте и у 2015. години када ће износити 74,4 одсто БДП-а. 

Јанмат је промовисао нови приступ економском управљању који Брисел уводи за државе 
кандидате за чланство, како би им тај пут био олакшан, а за Србију се огледа у сету додатних 
мера за фискалну консолидацију, побољшање управљања јавним финансијама, средњорочно 
планирање инфлације, окончање реструктурирања предузећа у државном власништву, 
побољшање пословне климе и већу флексибилизацију тржишта рада. Ове су мере договорене 
6. маја на састанку Економско-финансијског савета ЕУ са министром финансија Србије 
Лазаром Крстићем и гувернерком НБС Јоргованком Табаковић. 

Мере за смањење буџетског дефицита у 2014. години односе се на реформу јавне 
администрације и пензионог система и то стандардизовањем платних разреда, стратешким 
приступом код запошљавања у јавном сектору, сузбијањем раног одласка у пензију и 
повећањем старосне границе за жене. 

Што се тиче флексибилизације тржишта рада, у Србији управо веома актуелне теме, Јанмат је 
пледирао да се рок за запошљавање на одређено време максимално продужи, а отпремнине 
исплаћују само за године рада код послодавца. Он је, међутим, признао да те мере нису део 
правних тековина ЕУ и да тако нису ни обавезујуће, али да према искуствима земаља чланица 
ЕУ дају добре резултате. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/poreske-olaksice-otvaraju-radna-mesta 

Пореске олакшице отварају радна места 
 

Влада Србије најавила је пакет нових мера у области економске политике а, како 
се наводи, њихов главни циљ јесте повећање запослености. Једна од мера која би 
томе највише требало да допринесе јесте усвајање пореских олакшица за 
предузетнике 

и предузећа која запошљавају нове раднике. 

Укратко, држава ће на себе преузети плаћање више од две трећине пореза и доприноса за 
новозапослене раднике. Како се најављује, то би требало да ступи на снагу за око два месеца, 
након што Влада и Скупштина претходно усвоје ребаланс буџета. 

Суштина тог Владиног предлога је заправо превођење радника који су запослени на „црно” или 
„сиво” у легалне токове економије, односно да људи који раде без икаквог уговора, преко 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/poreske-olaksice-otvaraju-radna-mesta
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уговора о делу или преко студентских задруга, постану формално запослени. По том моделу, 
свака компанија која има три или четири запослена ако запосли још једног – за њега ће 
платити 30 одсто обавеза, а држава осталих 70 одсто да би имао социјално и пензионо 
осигурање. 

– То значи да је на десет запослених радника однос седам према три, да држава плаћа за седам, 
а предузетници за три – објаснио је премијер Александар Вучић. 

Пореске олакшице које који су део најављеног пакета мере Владе Србије за економски 
опоравак, такође треба да буду део борбе против „сиве“ економије. Паралелно с пореским 
олакшицама, биће уведене и „агресивне“ контроле Инспекције рада и Пореске управе. 

– Пружамо прилику да људи који раде „на црно“ буду преведени на књиге – казаио је министар 
финансија Лазар Крстић. 

Други циљ је да се предузетници и предузећа охрабре да запошљавају нове раднике без страха 
да ли ће моћи да испуне обавезе према држави. Томе би свакако требало да допринесе и 
усвајање новог Закона о раду који ће, извесно, олакшати отпуштање радника. 

– Циљ целог пакета мера Владе је отварање што више нових радних места. Пореске олакшице 
за запошљавање нових радника мотивисаће и предузетнике да пријаве раднике који већ раде, а 
нови предузетници ће имати мотив да запошљавају више радника при покретању фирми и 
радњи – изјавио је министар привреде Душан Вујовић. 

Он је додао да је крајни циљ тих мера раст тражње, привреде и стандарда грађана. 

Привредници с којима су чланови Владе разговарали о пакету мера, листом су подржали 
пореске олакшице за ново запошљавање. Економисти су уздржанији, а др Владимир Глигоров 
с бечког Института за међународне економске студије је упозорио на то да су најављене мере 
Владе, заправо, већ виђене код нас, као и да ће значити још већи утицај државе на привреду. 
Иначе, Европска комисија је ових дана упозорила Србију на огроман износ државне помоћи 
привреди од 2,6 одсто бруто домаћег производа, док у ЕУ у ту сврху одлази свега 0,8 одсто 
БДП-а. Глигоров је оценио и да су најављене мере Владе донете из нужде те да није извесно да 
ће бити довољно новца да се оне остваре. Такође, додао је, биће проблем избећи неефикасности 
и злоупотребе у њиховој примени. 

В. Чворков 
  

Не кошта ништа 
Министар Крстић каже да порески подстицаји за ново запошљавање заправо неће оптеретити 
буџет јер ће се преко њих добити уплате пореза и доприноса којих до сада није било. На питање 
колико ће све то да кошта, Крстић је одговорио да је та конкретна мера фискално неутрална 
или чак позитивна. 

– Ту су порези и доприноси којих иначе не би било, радна места којих иначе не би било. У 
противном, ти људи би остали да раде „на црно“ или просто не би имали посао – истакао је 
министар финансија, и додао да управо агресивном борбом против „сиве“ економије Влада 
планира да финансира друге најављене економске мере, које ће, како процењује, коштати око 
140 милиона евра током 2015. и 2016. године. 

 

 

 



20 

 

АКТЕР 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-88150-i-danas-bez-saglasnosti-o-minimalcu.html 

САСТАНАК РАДНЕ ГРУПА ЗА ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О РАДУ 

И ДАНАС БЕЗ САГЛАСНОСТИ О 
МИНИМАЛЦУ 
Тањуг  

На састанку Радне група за измене Закона о раду ни данас није постигнут консензус синдиката 

и послодаваца о утврђивању висине минималне зараде 

Чланови Радне групе су на данашњем састанку, ипак, постигли техничку усаглашеност о 
теминологији инвалидних лица, заштити запослених жена на породиљском одсуству и начину 
коришћења годишњих одмора, изјавио је Тањугу потпредседник Савеза самосталних 
синдиката Србије (С С С С) Зоран Михајловић. 
 
Михајловић је казао да се састанак наставља сутра, те да ће на њему, поред разговора о 
утврђивању минималне зараде, бити речи и о отказима уговора о раду и проширеном дејству 
колективног уговора. 

 

http://www.pressonline.rs/info/politika/311281/vulin-kompromis-sindikata-i-poslodavaca-moguc-i-bice-ga.html 

Вулин: Компромис синдиката и послодаваца 

могућ и биће га 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин 

изјавио је данас да је компромис синдиката и послодаваца око Закона о раду могућ 

и да ће то министарство настојати да се пронађе заједнички став свих социјалних 

партнера. 

 

Вулин је гостујући на РТС-у рекао да није спорно да послодавци и сидиндикати имају значајних 

примедби на закон и да су примедбе и једних и других оправдане, а да је држава та која мора да 

нађе начин да "сви мање пате".  

 

"Најбоље би било када би се синдикати и послодавци договорили и дођу пред државу са 

папиром који она само аминује. Компромис је могућ и биће га, наравно да парламент даје 

задњу реч", рекао је Вулин. 

 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-88150-i-danas-bez-saglasnosti-o-minimalcu.html
http://www.pressonline.rs/info/politika/311281/vulin-kompromis-sindikata-i-poslodavaca-moguc-i-bice-ga.html
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Он је подсетио да владајућа странка има убедљиву већину у парламенту и да може да усвоји 

"било шта", али да то није разлог да се до последњег тренутка не покушава да нађе заједнички 

став свих социјалних партнера.  

 

Оно што је сигурно, каже он, више неће бити могуће да у полицији имате 740 људи који на 

основу синдикалних привилегија не долазе на посао, а Београду треба 300 полицајаца, Новом 

Саду исто толико и то може да се покрије без новог запошљавања. 

 

"Неће бити могуће да раднику не исплатите плату, а да он нема никакав механизам да ту плату 

брзо добије, ако треба да утужи послодавца без трошкова, без адвоката", нагласио је Вулин 

 

Коментаришући штрајк у ПИО фонду, он је рекао да верује да ће током ове недеље бити 

постигнут компромис, јер је влада понудила одређене мере како би заштитила раднике ПИО 

фонда од најављеног смањења плата за 10 одсто. 

 

Говорећи о недавној најави да убудуће они који донирају хуманитарну помоћ буду ослобођени 

пореза, он је рекао да је то могуће и да су те донације вредније од пореза.  

 

"Морамо то само одговорно да уредимо. Можда чак увођењем централног регистра 

хуманитарних акција, да држава зна ко организује хуманитарне акције и да може да провери", 

наводи Вулин. 

 

Он је најавио и закон о борачкој заштити, али је додао да прво мора бити направљен регистар 

ко су били борци, па тек након тога у сарадњи са борачким удружењима и синдикатима да 

направимо закон. 

 

Говорећи о заједничкој српској листи за излазак на предстојеће изборе на КиМ, он је рекао да 

је то добра вест и да јединствена листа може да оствари диобре резултате. 
Извор: Тањуг 
 

 

 

http://pressonline.rs/info/politika.html

