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http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:491669-Krnja-radna-grupa-pregovara-o-Zakonu-o-radu 

„Крња” радна група преговара о Закону о раду 
Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА | 

У преговорима о Закону о раду не учествују сви релевантни синдикати и 
послодавци. Ранка Савић: Бесмислено је да о закону преговара Привредна 
комора, која и није послодавац 

КОНФЕДЕРАЦИЈА слободних синдиката и уз решење о репрезентативности и 185.000 чланова 
не учествује у преговорима о Закону о раду. Њен председник Ивица Цветановић сматра да 
постојећа Радна група нема капацитет и да на њој може да се „прогура“ и предлог са 130 
измењених одредби, којима се за 70 одсто умањују радничка права.  
- Сви колективни уговори у Србији ће са оваквом верзијом бити стављени ван снаге, а 
запосленима ће зараде бити ниже за 35 до 40 одсто - каже Цветановић. - Неопходна је добра 
воља да се удруже сви релевантни синдикати и послодавци и да се направи раднички устав, 
који ће заштитити обичног радника. Два удружења, Савез самосталних синдиката Србије и 
Удружени грански синдикат „Независност“, међутим, не прихватају да постоји и неко други, а 
једино је кроз дијалог могуће решење тренутне ситуације. 
Примера ради, наводи Цветановић, најављеним смањењем зарада у јавном сектору, 
медицинска сестра у Србији неће моћи са свим дежурствима и ноћним радом да заради ни 
30.000 динара, не рачунајући умањење које носи нови закон. 
Ранка Савић, председница Асоцијације слободних и независних синдиката, сматра да Радна 
група мора да буде проширена и другим синдикатима, релевантним послодавачким 
удружењима, али и великим послодавцима из шећерана, цементара, „Филип Мориса“... 
Бесмислено је, по њеном мишљењу, да о закону преговара Привредна комора Србије, која по 
међународним стандардима и није послодавац. 
- Постоје одредбе у понуђеној верзији које се морају, могу или не могу никако прихватити - 
каже наша саговорница. - Питање отпремнина и утврђивање рада на одређено време није 
спорно, али накнаде за коришћење годишњег одмора или боловања не би требало ни стављати 
на дневни ред. 
Председница АСНС каже да су једино у Србији синдикати разједињени када су важна питања 
на дневном реду. Примера ради, у Хрватској је у Социјално-економском савету чак седам 
радничких удружења и сви учествују у преговорима. 
- Код нас није довољно ни да вам репрезентативност потврди суд или министар да бисте 
добили столицу у Радној групи - каже Савићева. 
 
ВУЛИН: СВИ СУ У ПРАВУ 
Не могу да кажем да синдикати нису у праву када се смањују права радника, али ни да 
послодавци нису у праву када желе да контролишу производњу - рекао је РТС-у министар за 
рад, Александар Вулин. 
- У Скупштини Србије имамо већину која може да усвоји било шта, али то није разлог да до 
последњег секунда не покушавамо да нађемо заједнички став свих социјалних партнера - рекао 
је Вулин. - 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 и без адвоката. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:491669-Krnja-radna-grupa-pregovara-o-Zakonu-o-radu
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Министар је обећао и да неће бити драстично умањене надокнаде за време боловања и 
годишњих одмора. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:491674-Petsto-kontrolora-krece-na-sivu-ekonomiju 

Петсто контролора креће на сиву економију 
З. Р.   

Појачаном провером издавања фискалних рачуна држава покушава да коначно 
стане на пут црном тржишту и напуни буџет. Најблажа санкција - катанац на 
радњи седам дана. Инспекције раде даноноћно 

 
ПРВИ ударац сивој економији држава би требало да зада појачаном контролом издавања 
фискалних рачуна. За ову борбу припрема се 500 контролора који ће у наредних месец и по 
дана кренути на терен, радити и по подне и викедном, а оне који не поштују прописе 
кажњаваће затварањем радњи. Најблажа санкција биће катанац на седам дана, други прекшај 
ће их коштати 14 дана „паузе“, а уколико погреше и трећи пут, биће има забрањен рад месец 
дана.  
Државни секретар у Министарству финансија Никола Ћорсовић, јуче је на скупу „Сива 
економија и црно тржиште“ у Асоцијацији медија, најавио да ће се број контролора повећати 
од осам до десет пута, а објекте ће обилазити најмање два пута месечно. 
- Рад контролора ће проверавати порески инспектори који ће водити рачуна о стриктној 
примени закона како би се избегла корупција, а за пропусте ће бити кажњавани - најавио је 
Ћорсовић. - Порезници ће имати право да санкционишу и рад на црно, што су до сада радиле 
само тржишна и инспекција рада. Ове две ствари су повезане, јер када извучете „црни кеш„ из 
ПДВ, неће бити ни толико пара за плаћање радника на црно. 
Порезници су објавили „рат“ и ауто-превозницима, одређеним секторима прехрамбене 
индустрије, а контролисаће и тржиште секундарних сировина. Ове делатности у Министарству 
финансија сматрају најризичнијим када је у питању утаја пореза. 
НА УДАРУ* Велике и мале продавнице * Ресторани и кафане  
* Киосци брзе хране  
* Ауто-превозници  
* Трговци секундарним сировинама  
* Продаја дувана  
* Бензинске пумпе 

Трећа мера у низу биће спречавање шверца акцизне робе, првенствено дуванских производа и 
нафтних деривата, а у овај посао су укључене и службе безбедности и полиције. 
- Контролисали смо и раније богате грађане и мале привреднике, али сада ћемо ангажовати 
способније аналитичаре који ће укрштати податке из Агенције за привредне регистре, општина 
и пореске управе и откривати код којих људи нешто не штима - рекао је Ћорсовић. - Међу 
дугорочним мерама најзначајнија је реорганизација пореске управе, јача контрола и боља 
организација по филијалама. 
Према његовим речима, неће бити запошљавања нових радника, јер је увођењем електронске 
пријаве пореза велики број људи у администарцији растерећен, па ће они ићи на обуку за 
контролоре. 
 
 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:491674-Petsto-kontrolora-krece-na-sivu-ekonomiju
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УПАДЉИВЕ ТРАКЕ 
Контролори неће само качити обавештања на радњама да су затворене због утаје пореза, већ ће 
на објекте лепити упадљиве траке - рекао је државни секретар Ћорсовић. - То би требало да 
утиче и на морал пореских обвезника. 
Како тврде у овом министарству, сигурно ником неће бити пријатно да му радњама буде 
„опасана“ тракама на којима се јасно види да је власник прекршио закон. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/465362/Dva-procenta-vise-u-fondu-za-isplatu-penzija 

ВЛАДА ЈУЧЕ УСВОЈИЛА ДВЕ МЕРЕ ИЗ ПАКЕТА ПРЕМИЈЕРА ВУЧИЋА 

Два процента више у фонду за исплату 
пензија 

Б. Анђелић - Д. Нишавић  

Изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана биће омогућено значајно 

растерећење послодаваца приликом запошљавања нових радника. Колики ће подстицај бити 

зависиће од броја запослених. Они који запосле више од 100 људи добиће однос 75:25 - односно 

држава ће платити 75 одсто дажбина, а они 25 одсто. 

Очекивања су да ће ефекти ове мере резултирати запослењем десетине хиљада људи.  

- Од 10 запослених, за три радника би послодавац сносио трошкове пореза и доприноса, а за 

седам држава. Порески подстицаји постојали су и раније, међутим, нису показали значајне 

ефекте. Кључно је увођење контролних механизама како би се избегле преваре, јер се неки 

привредници већ распитују како могу да заобиђу закон. Један од начина је да постојећи 

послодавац оснује нову фирму у коју би пребацио запослене, а на основу тога би им држава за 

седам од десет плаћала доприносе и порезе - каже за “Блиц” Милојко Арсић, професор 

Економског факултета. 

 

Влада је усвојила и Предлог измена и допуна Закона о доприносима за обавезно социјално 

осигурање, којим се предлаже измена стопе доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на 

26 одсто, а сада је 24. Доприноси за обавезно здравствено осигурање са 12,3 одсто, колико су 

сада били, снижени су на 10,3 одсто. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/465362/Dva-procenta-vise-u-fondu-za-isplatu-penzija
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Горан Николић 

 

На овај начин обавиће се прерасподела новца.  

Економиста Горан Николић каже за “Блиц” да ће на овај начин вероватно држава покушати да 

попуни касу Фонда ПИО која је у сталном дефициту за разлику од Фонда здравства. 

Најзначајнији издаци из буџета, осим за плате у јавном сектору, јесу и за трансфере Фонду 

ПИО, као и за отплату раније узетих кредита.  

Премијер Вучић је најавио и усвајање мера за јефтину станоградњу и субвенционисане кредите 

за привреду. 

  

Из једног у други фонд 

- За доприносе за пензијско и инвалидско осигурање лимит 

личних прихода далеко је већи од лимита за здравствено 

осигурање. За већину уговораца не плаћа се здравствено 

осигурање, али је обавезно ПИО, и тај допринос ће бити за 

два процентна поена већи. Тако ће и прилив у Фонд ПИО 

бити већи - објашњава Николић. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/465262/Vlada-Srbije-usvojila-poreske-olaksice-za-zaposljavanje 

Влада Србије усвојила пореске олакшице за 
запошљавање 

Бета  

Влада Србије усвојила је данас Предлог измена и допуна Закона о порезу на доходак грађана, 

којим се, како је истакла, обезбедјује спровођење реформи пословног окружења и смањују 

ризици и трошкови пословања. 

Како се прецизира у саопштењу са седнице владе, предложене су пореске олакшице приликом 

запошљавања нових радника које ће отклонити сиву зону у области запошљавања. 

  

Влада је усвојила и Предлог измена и допуна Закона о доприносима за обавезно социјално 

осигурање, којим се предлаже измена стопе доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на 

26 одсто (сада 24 одсто), а доприноса за обавезно здравствено осигурање на 10,3 одсто (сада 

12,3 одсто). 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/465262/Vlada-Srbije-usvojila-poreske-olaksice-za-zaposljavanje
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Те измене, ће, како се очекује, обезбедити повећање запошљавања и растеретити привредне 

субјекте, наводи се у саопштењу Владе Србије. 

  

Влада Србије је усвојила и Предлог закона о потврђивању споразума о зајму између Влада 

Србије и Емирата Абу Даби (Уједињени Арапски Емирати) о зајму од милијарду америчких 

долара. 

  

Усвојен је и Предлог закона о потврђивању уговора о зајму измђу Владе Републике Србије и 

Фонда за развој Абу Дабија за финансирање система за наводњавање. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/465326/Radnici-Jumka-nastavljaju-sa-protestima 

Радници Јумка настављају са протестима 

Тањуг  

Радници Јумка и данас су блокирали аутопут Ниш-Скопље код места Суви Дол на пар сати, и 

најавили да ће и сутра наставити блокаду, све док не дође до састанка са челним људима владе 

Србије. 

Снежана Величковић из Асоцијације слободних и независних синдиката изјавила је Тањугу да 

су се радници данас повукли са аутопута због ванредне ситуације, али да ће наставити са 

блокадама док не дође до састанка са премијером Александром Вучићем и министром 

привреде Душаном Вујовићем. 

 

Око 1.700 радника компаније Јумко штрајкује од половине јануара ове године, а 12. фебруара 

код Врања су блокирали пут ка Македонији, да би након више сати прихватили да се повуку 

када је на лице места стигао вршилац функције министра привреде Игор Мировић, који је 

разговарао са учесницима протеста. 

 

Радници су штрајк прекинули 17. априла након обећања републицких органа да ће се о 

њиховим захтевима одлучивати након формирања владе. Оверене су им здравствене књижице 

и свима је уплаћено по пет хиљада динара. Свим радницима који одлазе у пензију обећано је 

повезивање радног стажа. 

 

Протест је настављен 13. маја једнодевном блокадом царинске испоставе Врање, да би данас 

два сата блокирали и аутопут Ниш-Скопље код места Суви Дол, као ишто су то чинили и 12. 

фебруара. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/465326/Radnici-Jumka-nastavljaju-sa-protestima
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Уговорне обавезе Јумка према домаћим и страним партнерима износе око 400 милиона 

динара. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Stecajem-do-novog-posla.sr.html 

Стечајем до новог посла 
Фабрика „Слобода апарати” не ради већ шест година, дугови 21 милион евра, јер улагачи чекају 
да се рашчисти имовинска ситуација 

Миле Симовић чува у канцеларији део некадашњег производног програма фабрике (Фото Г. 

Оташевић) 

Чачак – Некада велики српски произвођач уређаја за домаћинство гасио се полако, али још 
постоји. Приватизација „Слобода апарата” започета је 2005, али никад није спроведена. 
Производне линије заустављене су 2008. Следећег лета колектив је ушао у поступак 
реструктурирања, а 406 од укупно 450 радника, један за другим, прешло је у војну компанију 
„Слобода”. 
Тако „Апарати” данас имају само двојицу запослених – директора и руководиоца маркетинга и, 
мада изгледа необично, чекају стечај како би предузеће кренуло са нулте тачке. 

– Већ четири године траје усвајање програма реструктурирања јер Агенција за приватизацију, 
једноставно, не решава то питање и поред ургенција из Министарства одбране. Компанија је 
преузела све раднике и терет отплате кредита „Апарата” од милион евра Комерцијалној банци. 
Кад је све усагласила са Агенцијом неки њени људи су промењени, а други који су дошли на 
њихово место рекли су да то тако не може – каже за „Политику” Зоран Стефановић, извршни 
директор компаније „Слобода”. 

Он истиче да је компанија убедљиво највећи поверилац „Апарата” са потраживањем од 650 
милиона динара. Тим програмом имовина фабрике уређаја за домаћинство подељена је на два, 
приближно једнака дела. 

– Овај у Јездини и Придворици припао би компанији, али је потребно да се то изнесе пред 
владу и преведе на Министарство одбране, док би погони у Љубићу остали у власништву 
„Апарата”, који би после тога били уведени у стечај. Тако би повериоци „Апарата” могли бар 
делимично да се намире, а предузеће би имало јасну позицију за покретање неке нове 
производње – вели Стефановић. 

Многи несуђени улагачи, од „Кончара” до „Фокса”, довођени су у везу са оживљавањем 
„Апарата”, а најновије друштво у том низу јесте „Металац” из Горњег Милановца. Са 
„Слободом” је урађена студију о покретању производње штедњака и других уређаја, али пре тог 
дана морају да буду рашчишћена дуговања „Апарата” и власнички односи. 

Директор АД „Слобода апарати”, Миле Симовић, рекао нам је да укупна дуговања те фабрике, 
по свим основама, сада износе око 21 милион евра. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Stecajem-do-novog-posla.sr.html
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– На листи највећих поверилаца су, поред компаније „Слобода”, и бивши радници „Апарата” 
којима се дугује од три до 15 плата, односно укупно око 380 милиона динара. Дуговања Фонду 
за развој износе 420, „Електродистрибуцији” 174 милиона – наводи Симовић. 

Он каже да имовина „Апарата” вреди око пет милиона евра. Урађена је и нова процена оне 
половине, на локацији у Љубићу, која би остала „Апаратима” и предвиђена је за приватизацију. 
По налазу судског вештака та половина вреди 2.450.390 евра, али се од тога мора одузети 
земљиште, јер припада држави. 

Влада Србије је 6. маја предложила измене Закона о приватизацији којима се повериоци 
спречавају да од предузећа, која ће се тек приватизовати, принудно наплате своја потраживања 
настала до краја 2007. године. Та одредба, дакле, тиче се и „Апарата” па смо Симовића питали 
кад су настала дуговања ове фабрике? 

– Нека потичу још из времена после бомбардовања, али тачан износ може да буде утврђен тек 
детаљним прегледом свих потраживања. 

„Слобода” је основана 1948. године производећи артикле за ЈНА, противавионску муницију и 
противградне ракете. Већ 1958. од војног је одвојен цивилни део који је тада почео производњу 
усисивача „минор г” по лиценци немачког „Прогреса”. Две године касније овде је направљен 
први штедњак на бутан гас „ кн – 3” („Ињис”) и за два лета продато је чак 20.000 тих апарата. 
Производња фрижидера („Ињис”) освојена је 1961. године, а 1964. и израда полуаутоматских 
машина за прање рубља („Рибер”), док је истовремено израда емајлираног посуђа уступљена 
„Металцу” из Горњег Милановца. У Москви, 2. априла 1970, „Слобода” је потписала уговор о 
испоруци чак 50.000 штедњака за купце из СССР-а. 

Миле Симовић је саопштио да су „Апарати” у бомбардовању 1999. године претрпели штету на 
опреми, грађевинама и капиталу у износу од 64 милиона евра. 

Г. Оташевић 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Vulin-Zakon-o-radu-bice-donet-do-sredine-juna.sr.html 

Вулин: Закон о раду биће донет до средине 
јуна 
 

БЕОГРАД –Нови Закон о раду биће донет до средине јуна, изјавио је данас министар за рад, 
запосљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин, додајући да су синдикати и 
послодавци показали велику одговорност. 

„Очекујем, као што је и рекао председник Владе, да закон буде усвојен у одговарајућим 
роковима. Значи до половине јуна или до половине јула ће то бити регулисано”, рекао је Вулин 
новинарима након доделе поклона шесточланој породици у Београду. 

Он је истакао да га радује и да чини оптимистом то што су синдикати и послодавци показали 
велику одговорност и што се одричу оног што се зове социјална себичност. 

„Не размишљају само о себи, о својим члановима, већ размишљају о држави и свима нама који 
овде треба да живимо и, надам се, да живимо боље”, рекао је Вулин. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Vulin-Zakon-o-radu-bice-donet-do-sredine-juna.sr.html


9 

 

Према његовим речима, закон о раду је нешто што је нужно и што мора да се донесе, међутим, 
то је нешто што мора и да учини да пословање буде лакше, али и да радник буде заштићен, што 
није лако извести. 

Он је истакао да верује да се то може урадити. Министар је навео и да ће се нови закон бавити и 
мобингом радника, додајући да права радника у том смислу сигурно неће бити умањена. 

Према његовим речима, откад је на челу Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, то министарство је добило неколико конкретних примера које је и 
решавало. 

„Очекујем да ћемо се у наредних дан-два састати са послодавцима на које су синдикалци 
указали и надам се да ћемо сви заједно наћи решење”, рекао је Вулин додајући да нико не 
доживљава раднике „као робове”. 

Он је истакао и да ће се о правима радника морати водити рачуна и најавио да ће инспекција 
рада бити више присутна на терену. 

Танјуг 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1598704/Vulin%3A+Prava+radnika+ne%C4%87e+biti+ugr

o%C5%BEena.html 

Вулин: Права радника неће бити угрожена 

Нови Закон о раду биће донет до средине јуна, каже министар Александар Вулин, 
наводећи да су синдикати и послодавци показали велику одговорност. Вулин 
истиче да ће се закон бавити и мобингом радника, те радничка права у том смислу 
сигурно неће бити умањена. 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин рекао је да 
очекује да ће нови закон о раду бити усвојен у одговарајућим роковима, преносиТањуг. 

Министар Александар Вулин најавио је и да ће ускоро бити одлучено ко ће бити на челу 
Канцеларије за КиМ, истичући да је сваки министар у Влади Србије задужен за Косово и 
Метохију. 

"Канцеларија остаје у пуном капацитету, радиће, а врло брзо ће се одлучити ко ће бити на челу. 
То је политика Владе", рекао је Вулин, који је до сада био директор Канцеларије за КиМ. 

Вулин је новинарима рекао да када се говори о Косову и Метохији, сваки министар је на челу 
Канцеларије за КиМ. 

"Сваки министар који је у Влади Србији мора да брине о нашим људима на Косову и Метохији 
и свему ономе што за нас КиМ представља", рекао је Вулин. 

"Очекујем, као што је и рекао председник Владе, да закон буде усвојен у одговарајућим 
роковима. Значи до половине јуна или до половине јула ће то бити регулисано", рекао је Вулин 
новинарима након доделе поклона шесточланој породици у Београду. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1598704/Vulin%3A+Prava+radnika+ne%C4%87e+biti+ugro%C5%BEena.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1598704/Vulin%3A+Prava+radnika+ne%C4%87e+biti+ugro%C5%BEena.html
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Вулин је истакао да га радује и да га чини оптимистом то што су синдикати и послодавци 
показали велику одговорност и што се одричу оног што се зове социјална себичност. 

"Не размишљају само о себи, о својим члановима, већ размишљају о држави и свима нама који 
овде треба да живимо и, надам се, да живимо боље", рекао је Вулин. 

Према његовим речима, закон о раду је нешто што је нужно и што мора да се донесе, међутим, 
то је нешто што мора и да учини да пословање буде лакше, али и да радник буде заштићен, што 
није лако извести. 

Вулин је истакао да верује да се то може урадити. Министар је навео и да ће се нови закон 
бавити и мобингом радника, додајући да права радника у том смислу сигурно неће бити 
умањена. 

Према његовим речима, откад је на челу Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, то министарство је добило неколико конкретних примера које је и 
решавало. 

"Очекујем да ћемо се у наредних дан-два састати са послодавцима на које су синдикалци 
указали и надам се да ћемо сви заједно наћи решење", рекао је Вулин додајући да нико не 
доживљава раднике "као робове". 

Он је истакао и да ће се о правима радника морати водити рачуна и најавио да ће инспекција 
рада бити више присутна на терену. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1599005/Bez+dogovora+o+minimalnim+zaradama.html 

Без договора о минималним зарадама 

Радна група за измене Закона о раду ни данас није постигла сагласност око 
минималне зараде и отказа, рекао је секретар Савеза самосталних синдиката 
Србије и члан Радне групе Зоран Михајловић. 

Михајловић је агенцији Бета рекао да послодавци и синдикати "немају заједнички језик" када 
се расправља о теми минималних зарада. 

Како је објаснио, синдикати инсистирају на томе да минимална зарада не може да буде мања 
од просечне потрошачке корпе, што је према његовим речима око 27.000 динара, али 
"послодавци не желе да се везују ни за какву основу". 

Михајловић је навео да се тренутно минимална зарада одређује два пута годишње, што према 
његовом мишљењу треба тако да остане, док се послодаваци залажу да нови Закон о раду 
пропише утврђивање минималне зараде једном годишње. 

"Уколико дође до неког поремећаја или инфлације, ми хоћемо одређене механизме заштите за 
запослене", рекао је Михајловић додајући да синдикати предлажу да у таквим ситуацијама 
постоји могућност да се минимална зарада повећа. 

Према његовим речима, синдикати и послодавци се нису усагласили ни око отказа, а једна од 
спорних тачака је отказ за радника који на посао дође у алкохолисаном стању. 

"Нису дефинисани начини да се то утврди, мислимо да би многе послодавце оптерећивало да 
имају апарат којим би утврђивали степен алкохолисаности и то би било тешко примењиво у 
пракси", сматра Михајловић. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1599005/Bez+dogovora+o+minimalnim+zaradama.html
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Предлог синдикалаца је, према Михајловићевим речима, да то не треба да стоји у Закону, већ 
да такве ситуације утврђују послодавци уговором. 

На састанку није било договора ни око колективних уговора, јер синдикалци остају при захтеву 
за проширеним дејством колективних уговора. 

Радну групу чине представници Владе, односно Министарстава рада, финансија и привреде, 
Уније послодаваца Србије, два репрезентативна синдиката - СССС и Уједињених гранских 
синдиката "Независност", и од прошле недеље и представници Привредне коморе Србије. 

Радна група сутра неће одржати састанак, а наредни би требало да се одржи у понедељак 19. 
маја. 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=15&nav_id=848212 

"Ко доживљава раднике као робове?" 

ИЗВОР: ТАЊУГ 

Београд -- Нови Закон о раду биће донет до средине јуна, каже министар за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин. 

 "Очекујем, као што је и рекао председник Владе, да закон буде усвојен у одговарајућим роковима. 

Значи до половине јуна или до половине јула ће то бити регулисано", рекао је Вулин новинарима након 

доделе поклона шесточланој породици у Београду. 

Он је истакао да га радује и да чини оптимистом то што су синдикати и послодавци показали 

велику одговорност и што се одричу оног што се зове социјална себичност.  

 

"Не размишљају само о себи, о својим члановима, већ размишљају о држави и свима нама који 

овде треба да живимо и, надам се, да живимо боље", рекао је Вулин.  

 

Према његовим речима, закон о раду је нешто што је нужно и што мора да се донесе, међутим, 

то је нешто што мора и да учини да пословање буде лакше, али и да радник буде заштићен, што 

није лако извести.  

 

Он је истакао да верује да се то може урадити. Министар је навео и да ће се нови закон бавити и 

мобингом радника, додајући да права радника у том смислу сигурно неће бити умањена.  

 

Према његовим речима, откад је на челу Министарства за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања, то министарство је добило неколико конкретних примера које је и 

решавало.  

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=15&nav_id=848212
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"Очекујем да ћемо се у наредних дан-два састати са послодавцима на које су синдикалци 

указали и надам се да ћемо сви заједно наћи решење", рекао је Вулин додајући да нико не 

доживљава раднике "као робове".  

 

Он је истакао и да ће се о правима радника морати водити рачуна и најавио да ће инспекција 

рада бити више присутна на терену. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=15&nav_id=848384 

Радна група без договора о зарадама 

ИЗВОР: БЕТА 

Београд -- Радна група за измене Закона о раду, ни данас није постигла сагласност 

око минималне зараде и отказа. 

Секретар Савеза самосталних синдиката Србије (С С С С) и члан Радне групе Зоран Михајловић 

је агенцији Бета казао да послодавци и синдикати "немају заједнички језик" када се расправља 

о теми минималних зарада. 

Како је објаснио, синдикати инсистирају на томе да минимална зарада не може да буде мања 

од просечне потрошачке корпе, што је према његовим речима око 27.000 динара, али 

"послодавци не желе да се везују ни за какву основу".  

 

Михајловић је навео да се тренутно минимална зарада одређује два пута годишње, што према 

његовом мишљењу треба тако да остане, док се послодаваци залажу да нови Закон о раду 

пропише утврђивање минималне зараде једном годишње.  

 

"Уколико дође до неког поремећаја или инфлације, ми хоћемо одређене механизме заштите 

за запослене", рекао је Михајловић додајући да синдикати предлажу да у таквим ситуацијама 

постоји могућност да се минимална зарада повећа.  

 

Према његовим речима, синдикати и послодавци се нису усагласили ни око отказа, а једна од 

спорних тачака је отказ за радника који на посао дође у алкохолисаном стању.  

 

"Нису дефинисани начини да се то утврди, мислимо да би многе послодавце оптерећивало да 

имају апарат којим би утврђивали степен алкохолисаности и то би било тешко примењиво 

у пракси", казао је.  

 

Предлог синдикалаца је, према Михајловићевим речима, да то не треба да стоји у Закону, већ 

да такве ситуације утврђују послодавци уговором.  

 

На састанку није било договора ни око колективних уговора, јер синдикалци остају при захтеву 

за проширеним дејством колективних уговора.  

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=15&nav_id=848384
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Радну групи чине представници Владе, односно Министарстава рада, финансија и привреде, 

Уније послодаваца Србије, два репрезентативна синдиката - С С С С и Уједињених гранских 

синдиката "Независност", и од прошле недеље и представници Привредне коморе Србије.  

 

Радна група сутра неће одржати састанак, а наредни би требало да се одржи у понедељак 19. 

маја. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=15&nav_id=848300 

Синдикати хоће дијалог око ЗОР 

ИЗВОР: БЕТА 

Београд -- Конфедерација слободних и независних синдиката негодовала је због 

тога што, као репрезентативно удружење радника, није укључена у радну групу за 

Закон о раду. 

Синдикат се отвореним писмом премијеру Србије Александру Вучићу братио у име 200.000 чланова 

Конфедерације слободних синдиката и других синдиката, који нису укључени у социјални дијалог. 

"У времену економске кризе и најављених реформи државног и јавног сектора, ако 

поштујете основне демократске принципе, Влада Србије би требало да има отворен 

социјални дијалог са Конфедерацијом, као легитимним представником највећег броја 

запослених у тим секторима", наводи се у писму.  

 

Постављено је и питање зашто се Конфедерацији не достављају предлози нацрта новог Закона 

о раду.  

 

"Нова Влада требало би да почива на начелима правичности и поштовања закона и зато 

тражимо да предузмете хитне кораке да се наведене неправилности исправе, јер ми 

времена за чекање више немамо, или ћемо у противном правду морати да тражимо на 

неком другом месту", наводи се у писму упућеном Вучићу. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/svet.php?yyyy=2014&mm=05&dd=15&nav_id=848281 

Радници Првог маја неће у штрајк 

ИЗВОР: ТАЊУГ 

Пирот -- Радници компаније "АХА Мура Први мај" одустали су од најављеног 

штрајка јер је постигнут договор да им с еисплате заостале зараде. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=15&nav_id=848300
http://www.b92.net/biz/vesti/svet.php?yyyy=2014&mm=05&dd=15&nav_id=848281
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"Данас је већ почела исплата зарада, што је био наш захтев, тако да нема разлога да се 

обуставља производња", изјавио је повереник Асоцијације слободних и независних синдиката у 

овој компанији Владица Маринковић. 

Он је прецизирао да је почела исплата једне четвртине заостале мартовске зараде 

"производним" радницима и половине мартовске зараде "режијским" радницима.  

 

Руководство компаније пре два дана издало је саопштење у коме је упозорило да би последице 

обуставе производње по судбину фабрике и радника биле катастрофалне и да би довеле до тога 

да купци прекину сарадњу што би неминовно водило потпуном прекиду производње у овој 

компанији.  

 

Коментаришући саопштење руководства, Маринковић је казао да не стоје тврдње руководства 

да представници синдиката не воде рачуна о будућности фабрике која запошљава 1.300 

радника.  

 

"Управо ово што се данас дешава, а то је исплата заосталих зарада, је доказ да бринемо о 

нашим радницима и фабрици, али и да тражимо да се поштују права радника", казао је 

Маринковић. 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/beograd/sindikati_gspa_traze_sastanak_sa_gradonacelnikom.39.html?news_id=28

1576 

Синдикати ГСП-а траже састанак са 
градоначелником 

АУТОР: БЕТА 

Представници осам синдиката захтевали су да се хитно састану са градоначелником Града 

Синишом Малим и да разговарају о проблемима Градског саобраћајног предузећа Београд. 

 

Они су на седници којој је присуствовало и око 500 запослених ГСП-а, изнели своје захтеве, где 
је између осталих и захтев 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. 

Синдикати су тражили да се плате запосленима у ГСП-у не смањују и додали да ово предузеће 
није и не може бити финансијски губитник, јер наплата превоза у граду није добро 
организована. 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/beograd/sindikati_gspa_traze_sastanak_sa_gradonacelnikom.39.html?news_id=281576
http://www.danas.rs/danasrs/srbija/beograd/sindikati_gspa_traze_sastanak_sa_gradonacelnikom.39.html?news_id=281576
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Горан Брадић, представник Самосталног синдиката ГСП-а изјавио је да се око 300.000 грађана 
старијих од 65 година бесплатно вози превозом, а да то нико не дотира. 

Милан Грујић, представник Самосталног синдиката 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 - упозорава Грујић. 

Жељко Милковић, заменик генералног директора ГСП-а 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. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vecina_radnika_ipak_uz_masine.4.html?news_id=281522 

Део штрајкача Јумка јуче по други пут на два сата блокирао ауто-пут на Коридору 10 код 

Врања 

Већина радника ипак уз машине 
АУТОР: ВОЈКАН РИСТИЋ 

Врање - Око три стотине радника Јумка јуче је по други пут, на два сата, блокирало ауто-пут на 
Коридору 10 код Врања, потврђено је Данасу у полицији.  
 
- Без употребе силе, упозорили смо штрајкаче да то није начин остваривања њихових права - 
рекао је за наш лист начелник ПУ у Врању Слађан Велиновић. 

Горан Ђорђевић, в.д. директора Јумка, рекао је за Данас да је „већина радника прихватила 
услове за наставак производње“, док је мањи број у штрајку. 

- Лично сам разговарао са руководиоцима и радницима у погонима који у Јумку раде. Није 
било никаквог уцењивања, али јасно сам предочио онима који желе да раде, а мислим да је то 
већина, да не смемо да испустимо договорене послове, а пре свега онај вредан преко 360 
милиона динара за Војску Србије - навео је Ђорђевић указујући да је „у Јумку јуче радило око 
600 радника укључујући и погоне у Владичином Хану и селу Пољаница у врањској општини.“ 

Међутим, председница синдиката АСНС Снежана Величковић, која већ пети месец предводи 
штрајк у Јумку, тврди да то није тачно и да се већ месецима новинарима не дозвољава улазак у 
погоне фабрике. 

- Наши захтеви остају исти, а то је исплата шест заосталих зарада за шта је неопходно око 230 
милиона динара, као и смена руководства компаније, укључујући и председника Надзорног 
одбора Бранислава Поповића и актуелног директора Ђорђевића, који писменим и усменим 
путем прети радницима да ће добити отказ уколико не прекину штрајк - објаснила је 
Величковићева. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vecina_radnika_ipak_uz_masine.4.html?news_id=281522
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Из пословодства Јумка новинару Данаса је потврђено да су до сада „исплаћене две минималне 
зараде и две једнократне помоћи од по 5.000 динара из средстава Фонда за развој“, те да то 
„пада на терет самог предузећа“. 

- Синдикати стално мењају своје захтеве, а госпођа Величковић имала је и неке који су личне 
природе. Понављам, разумем све захтеве радника, али након две минималне зараде и 
двоструке једнократне помоћи, испада да ми дугујемо 3,5 зарада, које могу да буду исплаћене 
временом, али под условом да реализујемо послове које имамо - прецизирао је Ђорђевић. 

Новинар Данаса на лицу места се уверио да се производња у делу Јумка одвијала нормално уз 
праћење вести „шта се догађа на ауто-путу“. Радници указују да је директор Ђорђевић 
разговарао са руководиоцима по погонима где се одвијао процес производње. Утисак је да је 
већина радника уморна од четворомесечног прекида производње, али и да немају поверења у 
председника Надзорног одбора и директора које је поставила Влада и да траже да се што пре 
формира руководећи тим. Претходних дана штрајкачи су блокирали и део Управе царине, која 
се налази у делу комплекса Јумка, што је додатно нанело штету шпедитерима у овој испостави. 

Величковићева: Вучић, или нова изненађења 

- Није тачно да сам тражила да се на место заменика генералног директора Јумка запосли моја 
кћерка, јер она у оквиру програма Прве шансе ради у предузећу Заваривач. Није тачно ни да 
ми као синдикат захтевамо да актуелни директор потпише решење о усељењу радника Јумка 
који више година користе станове компаније у насељу „Черенац“. Очекујемо састанак са 
премијером Вучићем, за кога је гласао на последњим изборима велики број радника Јумка, а 
ако до тога не дође, врло брзо спремамо нова изненађења у нашој синдикалној и никаквој 
другој борби - рекла је Снежана Величковић. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/banke_u_prosloj_godini_otpustile_2500_ljudi.4.html?news_id=281524 

Последице кризе све израженије на финансијском тржишту 

Банке у прошлој години отпустиле 2.500 
људи 
АУТОР: А. МИЛОШЕВИЋ 

Београд - Банке у Србији су од 2010. до сада отпустиле скоро 4.800 људи, од чега само од 
прошле године више од 2.500, показују њихови финансијски извештаји и подаци Народне 
банке Србије. То значи да је у последњих годину дана радна места у банкама изгубило више 
људи него од 2010. до 2012. заједно. 
 
Највећи разлог за овакав резултат су четири угашене банке: Агробанка, Развојна банка 
Војводине, Привредна банка Београд и Универзал банка, у којима је прошле године радило 
1.502 радника. Није доступан податак да ли је после увођења стечаја, када су сви добили отказе, 
неко од банкарских упосленика био ангажован у процесу свођења биланса. 
Међутим, чак и ако се искључе ове четири пропале институције, банкарски сектор Србије је од 
прошле године изгубио чак 1.035 радних места. Тај податак се добија када се број радника из 
финансијских извештаја за 2013. годину, доступан на сајту Агенције за привредне регистре, 
упореди са бројем запослених у банкама са којим располаже Народна банка Србије. У НБС су за 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/banke_u_prosloj_godini_otpustile_2500_ljudi.4.html?news_id=281524
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Данас потврдили да су њихови подаци увек актуелнији од података које објављује АПР, при 
чему се подаци АПР-а односе на просечан број радника у банкама током 2013. године. 

Ако се изузму Развојна банка Војводине, у којој је радило 546 људи, Универзал са 421 
запосленим и ПББ са 362 радника, од прошле године највише отказа подељено је у КБЦ банци, 
која је у пракси такође угашена, а чију је лиценцу преузела Теленор банка. Током 2013. КБЦ је 
имала у просеку 379 радника, а ове године у Теленор банци је остао свега 81 радник. Мобилни 
оператер Теленор основао је своју банку како би корисницима могао да пружи банкарске услуге 
преко мобилних телефона, до чега би требало да дође ове године. 

После те банке, највише отказа уследило је у Прокредит банци, која је током 2013. просечно 
запошљавала по 1.221 радника, а по најновијим подацима НБС-а, у њој сада ради 1.044 људи. 
То је 177 радника мање. Рајфајзен је број радника смањио за 127, са просечних 1.778 у 2013. на 
1.651, колико показују подаци централне банке. Алфа банка је своју радну снагу смањила за 95 
људи, а Поштанска штедионица за 92. То значи да и поред тога што је ова државна банка 
послужила за апсорпцију клијената угашене Агробанке и ПББ-а, она због тога нимало није 
подигла број радника, већ напротив, већи посао обавља са мање извршилаца. 

Подаци показују и да ако изузмемо четири угашене банке, чак осам од 29 активних банака још 
од 2010. непрестано, сваке године, отпуштају своје раднике. То су КБЦ (Теленор), КБМ, 
Комерцијална, Марфин, НЛБ, Прокредит, Рајфајзен и Војвођанска банка. 

С друге стране, седам банака ни у једном периоду нису смањивале број радника, већ су, 
напротив, стално расле. То су АИК, Југобанка-Југбанка, Опортјунити, Сбербанка (бивша 
Фолксбанк), Сосијете женерал, Уникредит и ВТБ банка. Овом списку би се могле додати и 
Пиреус, која је пре пар година остала без осам радника, Јубмес са „дефицитом“ од једног 
радника и Ерсте са 15 запослених више. 

Оваква поларизација није чудна. Многе банке приморане су да сужавају своје пословање у 
Србији било због проблема у које су упале њихове матичне филијале било због тога што су у 
претходном периоду сувише рискантно одобравале зајмове па сада имају велики удео 
проблематичних кредита, због чега морају да крешу трошкове на сваком кораку. Има и оних 
које су једноставно, стратешки одлучиле да им Србија више не представља перспективно 
тржиште или су схватиле да су у „лагодним“ годинама водиле неефикасан систем који сада 
мора да „смрша“. 

С друге стране, поједине банке су у овом периоду далеко више напредовале, повећале свој 
тржишни удео и почеле да агресивно шире малопродајну мрежу, то јест да отварају филијале 
по Србији. Такве су рецимо, Уникредит, Ерсте, Сосијете женерал и Сбербанка, која се врло 
динамично шири по целом региону. 

Зрело за укрупњавање 

Банке су прошлу годину завршиле са губитком од 18 милиона евра, али та цифра укључује и 
огроман минус Универзал банке. Од 30 банака, које су прошле године радиле у Србији, њих 15 
је пословало са профитом, а 15 са мањком. Будући да су непрофитабилне банке углавном мање, 
из свих ових података се може закључити и да је банкарски сектор Србије спреман за 
укрупњавање. 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/zene-vrede-16-odsto-bdp 

Жене вреде 16 одсто БДП-а 

Подизање нивоа запослености жена на ниво запослености мушкараца повећало 
би БДП Србије 16 одсто, каже шеф Канцеларије Светске банке у Србији Тони 
Верхајен. 

На конференцији Међународне финансијске корпорације (ИФЦ), чланице групе Светске банке, 
Верхајен је рекао да већа запосленост жена на бољим пословима не само да ствара услове за 
побољшање њиховог економског положаја већ је кључна за привредни развој. 

– Иницијалне процене показују да је на Западном Балкану просечни губитак БДП-а по 
становнику око 18 одсто због разлике у нивоу запослености мушкараца и жена – рекао је 
Верхајен. 

Он је истакао да је ниво запослености жена у региону најнижи на Косову и да износи 18 одсто, 
док разлика између нивоа запослености мушкараца у Босни и Херцеговини и жена у 
репродуктивном периоду (25 од 49 година) износи 44 процентна поена. 

Верхајен је рекао да је стварање прилика за запошљавање жена стартешки приоритет Светске 
банке, и најавио да ће за месец дана организовати састанак с јавним и приватним сектором и 
представницима власти у региону да би разговарали о стварању бољих послова за жене. 

Регионални менаyер ИФЦ-а за Западни Балкан Пер Кјелерхауг рекао је да је стопа 
незапослености у већем делу региона изнад 25 одсто, али да су жене јаче погођене падом 
запослености у свим државама Западног Балкана. 

– Стварање већег броја послова на бољим позицијама не само да побољшава економски 
положај жена већ и подстиче развој компанија јер добијају приступ много већем броју 
талентованих особа, што доводи до раста конкурентности – рекао је Кјелерхауг. 

Он је казао да је ИФЦ у региону инвестирао 1,3 милијарду долара, од чега је половина 
инвестирана у Србији и да је, захваљујући улагањима ИФЦ-а, на Западном Балкану отворено 
120.000 радних места, од којих 20 одсто за жене. 

– Приватни сектор је главни покретач стварања нових и бољих радних места за жене – рекао је 
Кјелерхауг. 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vulin-zakon-o-radu-bice-donet-do-sredine-juna 

Вулин: Закон о раду биће донет до средине 
јуна 

Нови Закон о раду биће донет до средине јуна, изјавио је данас министар за рад, 
запосљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин, додајући да су 
синдикати и послодавци показали велику одговорност. 

"Очекујем, као што је и рекао председник Владе, да закон буде усвојен у одговарајућим 
роковима. Значи до половине јуна или до половине јула ће то бити регулисано", рекао је Вулин 
новинарима након доделе поклона шесточланој породици у Београду. 
Он је истакао да га радује и да чини оптимистом то што су синдикати и послодавци показали 
велику одговорност и што се одричу оног што се зове социјална себичност. 

"Не размишљају само о себи, о својим члановима, већ размишљају о држави и свима нама који 
овде треба да живимо и, надам се, да живимо боље", рекао је Вулин. 
Према његовим речима, закон о раду је нешто што је нужно и што мора да се донесе, међутим, 
то је нешто што мора и да учини да пословање буде лакше, али и да радник буде заштићен, што 
није лако извести. 

Он је истакао да верује да се то може урадити. Министар је навео и да ће се нови закон бавити и 
мобингом радника, додајући да права радника у том смислу сигурно неће бити умањена. 

Према његовим речима, откад је на челу Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, то министарство је добило неколико конкретних примера које је и 
решавало. 

"Очекујем да ћемо се у наредних дан-два састати са послодавцима на које су синдикалци 
указали и надам се да ћемо сви заједно наћи решење", рекао је Вулин додајући да нико не 
доживљава раднике "као робове". 
Он је истакао и да ће се о правима радника морати водити рачуна и најавио да ће инспекција 
рада бити више присутна на терену. 
(Тајнуг) 
 

24 САТА 

http://www.24sata.rs/novi-sad/vesti/vest/sindikalci-najavljuju-strajk-u-sest-komunalnih-preduzeca/136147.phtml 

Синдикалци најављују штрајк у шест 
комуналних предузећа 

Зоран Радосављевић, председник Синдиката запослених у комуналној делатности, 

јуче је саопштио да радници шест предузећа најављују штрајкове. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vulin-zakon-o-radu-bice-donet-do-sredine-juna
http://www.24sata.rs/novi-sad/vesti/vest/sindikalci-najavljuju-strajk-u-sest-komunalnih-preduzeca/136147.phtml
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ПЛАТА - У предузећима “Стан”, “Зеленило”, “Лисје”, “Пут”, “Чистоћа” и “Спенс”, радницима 

плате касне више од два месеца. Уколико се нешто хитно не предузме, радници ће бити 

приморани да обуставе рад и покрену штрајк - рекао је јуче Радосављевић. 

Он каже да радници не примају редовно зараде и да немају основна средстава за рад или су она 

застарела. 

- Годинама има прекобројног запошљавања и нерационалног трошења пара. То све оптерећује 

нормално пословање предузећа, а тиме се умањује и квалитет услуга која предузећа дају 

грађанима - рекао је Радосављевић. 

Синдикалци кажу да су за лоше стање у предузећима одговорни директори и њихови најближи 

сарадници који немају воље ни снаге, а највероватније ни знања да ове проблеме разреше. Од 

градоначелника траже да се смене неспособни и на чело предузећа поставе они који ће решти 

проблеме, те да се што хитније донесу планови за превазилажење проблема у предузећима, као 

и рокови за њихово решавање. 

 

Захтевају и да се покрену поступци против одговорних због кршења закона о буџетском 

систему и запошљавању после 6. децембра 2013. године. 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sindikati-zdravstva-traze-sastanak-zbog-plata_486313.html 

Синдикати здравства траже састанак због плата 

БЕОГРАД   

Репрезентативни синдикати здравства саопштили су данас да су још једном 
упутили позив министарствима здравља, финансија и рада за хитно одржавање 
састанка поводом најављеног смањења плата у том сектору. 

На том састанку би представници синдиката здравства и Владе Србије, како је наведено у 
саопштењу, разговарали и о најављеном увођењу платних разреда и доношењу измена и 
допуна Закона о раду. 

"Сматрамо да се вођењем социјалног дијалога може изнаћи решење које је у интересу свих, у 
супротном бићемо принуђени да предузмемо радикалније мере укључујући протест и штрајк", 
истиче се у заједничком саопштењу четири синдиката у здравству. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sindikati-zdravstva-traze-sastanak-zbog-plata_486313.html
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Прецизира се да су одлуку о заједничким активностима поводом најављених мера Владе Србије 
о смањењу плата донели Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, 
Синдикат медицинских сестара и техничара Србије, Грански синдикат здравства и социјалне 
заштите "Независност" и Синдикат лекара и фармацеута Србије. 

Ти синдикати истичу да су "јединствени и да ће предузети све неопходне активности ради 
очувања радно-правног и материјалног положаја запослених". 

Репрезентативни синдикати, додаје се, сматрају да протест и штрајк нису активности које су у 
интересу синдиката и запослених, али да неће имати другог избора уколико ресорна 
министарства не покажу интересовање за одржавање састанка и постизање договора о 
круцијалним питањима за запослене у здравству. 

 


