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Синдикати против мањих плата, подржавају 

ново радно време 
Тањуг  

Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени грански синдикати Независност 
обележили су Међународни празник рада - Први мај окупљањем на Тргу Николе 
Пашића у Београду 
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Првомајска протестна шетња синдиката / Тањуг 

Представници синдиката Србије поручили су данас да се противе појединим мерама штедње, 
посебно најављеном смањењу плата у јавном сектору, али да подржавају одлуку о померању 
радног времена и да ће се борити за радничка права и настојати да буду добар социјални 
партнер.  

Представници две највеће синдикалне централе Савез самосталних синдиката Србије (С С С С) 
и УГС Независност су се најпре окупили на Тргу Николе Пашића где је прочитан првомајски 
проглас, а потом су Дечанском и Македонском улицом прошли ка Теразијама до Славије где су 
положили венце на споменик Димитрију Туцовићу, некадашњем вођи социјалистичког 
покрета и борцу за права радника. 

Председник С С С С Љубисав Орбовић рекао је да су радници у Србији сада у ситуацији да се и 
као пре 128 година боре за основна права, односно три осмице - осам сати рада, осам сати 
одмора и осам сати сна. 

Он је рекао да радници у Србији данас уместо осам раде више од 10 сати а да за то не примају 
плате довољне за егзистенцију, а врло често су и нередовне. 

Орбовић је рекао да је прошло време првомајских уранака, роштиљања и да се сада радници 
свакодневно морају борити за своја права. 

"Данашња шетња показала је спремност радника да се боре за своја права, али ако будемо 
морали, шетњи ће бити много више, са више учесника. Не можемо дозволити смањење плата 
или да дође до нових отпуштања радника", поручио је Орбовић. 
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Он је додао да би нова влада требало да се окрене привреди и отварању нових радних места и 
поправљању ситуације у реалном сектору. 

Орбовић је поручио да синдикати неће дозволити смањење плата и "да ће пружити жесток 
отпор томе", али да нису против данашње одлуке о померању радног времена од 7.30 сати. 

Председник УГС Независност Бранислав Чанак рекао је да уколико се у наредном периоду не 
буде бринуло о правима радника у Србији, они ће права тражити на улици и "свакодневно ће 
бити 1. мај". 
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Чанак је рекао да данас нема разлога за празновање јер су права радника угрожена. 

Он је навео и да решење не треба тражити у смањивању плата радницима, већ да треба 
начинити системске кораке, пре него што дође до смањења. 

Према проценама организатора, у данашњој првомајској шетњи синдиката учествовало је више 
од 5.000 чланова те две синдикалне централе, а центром града су шетали носећи транспаренте 
на којима је писало:"Не шалите се са радницима, ово није 1. април, већ 1 . мај", "Нећете 
еволуцију, добићете револуцију"... 

Представници Полицијског синдиката Србије и Новог синдиката здравства обележили су данас 
Међународни празник, 1. мај, полагањем венаца и цвећа на споменик Димитрију Туцовићу на 
Славији одакле су поручили да ће у наредном периоду радничка класа у Србији морати још 
више да се бори за свој положај и права. 
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Председник полицијског синдиката Вељко Мијаиловић рекао је да тај синдикат подржава 
најављене реформе, али да би решење проблема било да сви покажемо имовинске карте. 

На питање новинара шта мисли о јутрос донетој одлуци владе о почетку радног времена у пола 
осам, Мијаиловић је рекао да "не жели да се меша у ствари које доноси послодавац, односно 
Влада, а да је за представнике тог синдиката најважнији професионализам". 

"Сама промена радног времена није кључна ствар јер постоје људи који раде цео дан, а не дају 
конкретне резултате", рекао је Мијаиловић, додајући да полиција ради 24 сата и да је носилац 
свих важнијих дешавања у друштву будући да брине о безбедности грађана. 
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И Председник Новог синдиката здравства Живорад Мркић рекао је да се нада да ће свет рада 
схватити да мора више да се бори за своја права, указујући да је прошло време празничких 
уранака, печења, роштиља. 

Коментаришући одлуку владе о радном времену, Мркић је рекао да здравствени радници раде 
24 сата дневно и да најчешће смене преузимају већ у 6 или 7 сати ујутро и да се одлука односи 
углавном на државне службенике. 

Да синдикати у Србији морају бити уједињени сматра председница Асоцијације слободних и 
независних синдиката Ранка Савић, која се нада да се више неће дешавати да за Први мај 
синдикати буду разједињени, да једни организују протесте, други штрајкове. 

А да је влада одлуком да заседа на Међународни празник рада показала да јој није стало до 
"фер-плеј односа" и будућег социјалног дијалога са синдикатима сматрају у Удруженом 
синдикату "Слога". 

Те оптужбе одбацила је Српска напредна странка и упитала зашто им смета ако неко ради на 
празник, али и оценила да "Слога" није синдикална организација већ политички привезак ДС 
са којом су изашли на изборе 16 марта. 

Првим масовним изласком на улице, пре 128 година, радници су се изборили за осмочасовно 
радно време и, као симбол успеха у радничкој борби, установили међународни празник рада и 
радничког покрета. 

Синдикати у прогласу који је данас прочитан пре почетка првомајске шетње упозорили су да у 
Србији велики број грађана нема посао, а да више од милион грађана живи испод границе 
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сиромаштва, да је радно становништво принуђено да ради прековремено, за мале или 
нередовне плате, које углавном зависе од послодаваца. 

 

Право на одмор, надокнаде за прековремени рад, рад у сменама и ноћу или државним 
празницима, увећање зараде по основу минулог рада, трошкови исхране и одмора, третирају се 
као кочница развоју и инвестицијама, а колективни уговори као непотребан и превазиђен 
инструмент који успорава напредак, упозоравају синдикати. 

Међународни празник рада, 1.мај обележава се данас широм света. 

Празник је установљен у знак сећања на 1. мај 1886, када је више десетина хиљада радника у 
Чикагу изашло на улице захтевајући боље услове рада и осмочасовно радно време. 

Протестна шетња синдиката 1. маја 
Тањуг  

Представници СССС и УГС Независност обележиће Међународни дан рада, 1. мај, 
окупљањем на Тргу "Николе Пашића" и протестном шетњом до Славије 
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БЕОГРАД - Савез самосталних синдиката Србије покушаће да 1. мај сутра "извуче" из 
стереотипа на - улице, симболично обележавајући оно што тај дан представља - борбу за 
радничка права, рекао је Тањугу потпредседник С С С С Зоран Михајловић.  
Покушавамо да овај празник, који је обележаван прославама и пировањем, обележимо на 
улици. "Ми смо сада у ситуацији да се боримо за три осмице- по осам сати рада, одмора и 
културног уздизања", поручио је Михајловић. 
 
Представници Савеза самосталних синдиката Србије (С С С С) и УГС Независност обележиће 
сутра Међународни дан рада, 1. мај, окупљањем на Тргу "Николе Пашића" и протестном 
шетњом до Славије, с циљем да скрену пажњу на тежак положај радника у Србији.а. 
 
Прошле године на уличним окупљањима 1. маја било је око 2.000 радника, а сад се, како је 
навео Михајловић, очекује више њих. 
 
У Србији мора доћи до укрупњавања синдикалне сцене, јер, како је рекао, постоје синдикати 
чији се представнци не боре истински за права радника већ искључиво за своје интересе. 
 
Планирано је да сутра учесници, после краћег програма који ће почети у подне на Тргу Николе 
Пашића, шетњом са Трга Николе Пашића, кроз Дечанску улицу, поред Дома омладине, 
Македонску, Коларчеву, преко Теразија и улицом Краља Милана до Славије јавности укажу на 
проблеме са којима се суочавају. 
 
Манифестација ће се завршити на Тргу Славија, полагањем венаца испред споменика 
Димитрију Туцовићу, оснивачу организованог радничког покрета у Србији и великом борцу за 
радничка права. 
 
Првим масовним изласком на улице, пре 128 година, радници су се изборили за осмочасовно 
радно време и, као симбол успеха у радничкој борби, установили међународни празник рада и 
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радничког покрета. 
 
Синдикати упозоравају да у Србији велики број грађана нема посао, а да више од милион 
грађана живи испод границе сиромаштва, да је радно становништво принуђено да ради 
прековремено, за мале или нередовне плате, које углавном зависе од послодаваца. 
 
Право на одмор, надокнаде за прековремени рад, рад у сменама и ноћу или државним 
празницима, увећање зараде по основу минулог рада, трошкови исхране и одмора, третирају се 
као кочница развоју и инвестицијама, а колективни уговори као непотребан и превазиђен 
инструмент који успорава напредак, упозоравају синдикати. 
 
"Циљ нам је развијена Србија задовољних грађана... Србија у којој се поштују права, закони, 
стандарди и истинске вредности, у којој се живи од сопственог рада, у којој сви имају право на 
рад, а не само на беду и глад, Србија у којој млади имају светлу будућност, а старији мирну 
старост... Србија у којој нема страха и неизвесности од сваког новог дана. Зато, будимо гласнији 
и одлучнији у борби за бољи и правичнији свет. Будимо солидарни и јединствени у борби за 
бољу будућност јер је само тако можемо изборити", наводи се у првомајском прогласу 
синдиката. 
 
Међународни празник рада, 1.мај, сутра ће бити обележен широм света. 
 
Празник је установљен у знак сећања на 1. мај 1886, када је више десетина хиљада радника у 
Чикагу изашло на улице захтевајући боље услове рада и осмочасовно радно време. 

Стечајни управници крчмили предузећа 
Д. И. Красић  

Ванредне контроле откриле шта су све радила руководства фирми која покушавају 
да се спасу банкротства. Без потребних дозвола набављали опрему, отуђивали 
имовину... 

СТЕЧАЈНИ управници протеклих дана на мети су ванредних контрола. Агенција за 
лиценцирање стечајних управника једног од њих већ је оставила без дозволе за рад, док остале 
тек очекује посета супервизора за надзор из ове институције. 
Ови управници у Србији располажу туђом имовином, која тренутно има ликвидациону 
вредност од чак 221,97 милијарди динара, што је готово две милијарде евра! У питању су 
погони, продајни простор, машине и остала имовина више од две хиљаде предузећа која су у 
поступку стечаја. 
Према наводима из два извештаја о извршеном испитивању рада стечајних управника, у које су 
„Новости“ имале увид, АЛСУ је утврдио тежу повреду дужности у раду стечајног управника 
Љубомира Суботића из Сивца, у случају стечаја над предузећем АБЦ „Фуд“ из Руског Крстура. 
Контролом је утврђено да постоје неправилности и тежа повреда дужности и у раду стечајног 
управника Митра Бурсаћа из Ирига, именованог у стечајном поступку над предузећима „Еуро 
панон“ и „Пинки“ из Сремске Митровице, као и „Супериор мит“ из Белегиша и „Ердевик“ из 
Ердевика. 
- За период од 1. јануара до 31. марта 2013. године, стечајни управник Љубомир Суботић је 
набављао сировине и репроматеријал у износу од 13,47 милиона динара, од чега је платио 
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износ од четири милиона динара, без сагласности стечајног судије - наводи се, између осталог, 
у Извештају о раду овог управника. 
Контрола АЛСУ, према наводима у Извештају, утврдила је да је учињено више оваквих набавки 
и плаћања, без одобрења стачајног судије и без сагласноти одбора поверилаца, а реч је била о 
набавци опреме веће вредности. 
- Такође, стечајни управник је за набавке сировина и репроматеријала, од маја 2012, исплатио 
са рачуна стечајног дужника укупно 64,47 милиона динара, без одобрења стечајног судије... Од 
стварно насталих осталих трошкова стечајне масе, у укупном износу од 23,8 милиона динара, 
без сагласности суда исплатио је износ од 21,88 милиона - стоји даље у извештају. 
ОПСТАНАК АЛСУУ АГЕНЦИЈИ за лиценцирање стечајних управника наводе да је покренута 
иницијатива да АЛСУ новим изменама закона опстане као регулаторно тело. Предог о 
изменама закона у стечају, наиме, предвиђа гашење АЛСУ уз формирање Коморе стечајних 
управника. - Послови поверени Агенцији, попут вођења именика стечајних управника, 
издавање, обнављање и одузимање лиценце, надзор над радом управника, сагласно Закону о 
државној управи, не могу да буду поверени Комори као струковној организацији стечајних 
управника - указује се у сугестијама и примедбама у вези са изменама Закона о стечају. 

Наводи се и неправилност приликом закључивања уговора о услужној преради поврћа у 
погонима АБЦ „Фуд“ и каснија продаја готовог производа. 
- С обзиром на чињеницу да није донето решење о банкротству, стечајни управник није ни смео 
да продаје имовину стечајног дужника, без сагласности одбора поверилаца и суда - истиче се у 
извештају. Уз то, радници ове фирме у стечају, остали су без уплаћених доприноса за 
последњих 12 месеци... 
Ове, и друге незаконите радње, стечајни управник Љубомир Суботић, како се истиче, 
континуирано је предузимао од отварања стечајног поступка у мају 2012, па до дана ванредног 
непосредног надзора. Стога је супервизор АЛСУ против Суботића поднео предлог за покретање 
дисциплинског поступка. 
Пред дисциплинском комисијом, због теже повреде дужности, наћи ће се стечајни управник 
Митар Бурсаћ из Ирига. Како стоји у Извештају о надзору, Бурсаћ није пописао имовину 
стечајног дужника „Еуро панон“ и „Пинки“, док је код све четири фирме којима је управљао 
имовину приказао збирно, без назначених локација, власничких статуса над грађевинским 
објектима, без броја парцеле, врсте земљишта, врсте покретних ствари... 
- У предмету „Еуро панон“ непописане станове у изградњи, издвајао је из стечајне масе, 
супротно одредбама Закона о стечају, чиме је стечајна маса оштећена у висини вредности тих 
станова - наводи се у овом извештају. 

Ласта: Возачи штрајкују, примили 40 одсто 

мању плату 
Тањуг  

Саобраћајно предузеће Ласта је тренутно неликвидно, јер од клијената потражује 
више од осам милиона евра, изјавио је директор Ласте Велибор Совровић 

БЕОГРАД- Саобраћајно предузеће Ласта је тренутно неликвидно, јер од клијената потражује 
више од осам милиона евра, изјавио је данас Тањугу генерални директор Ласте Велибор 
Совровић. 
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Ластини возачи у Младеновцу су на незаконит начин обуставили рад, пошто су сви радници 
Ласте услед тешке економске ситуације примили око 40 одсто мању плату, рекао је Совровић. 

"Разлози неликвидности Ласте су дуговања наших купаца услуга и проблеми, које у овом 
тренутку има не само Ласта Београд већ комплетна српска привреда. Многи наши велики 
клијенти - велика јавна предузећа дугују новац", навео је Совровић. 

Он није желео да открива имена предузећа и институција које дугују Ласти јер, како је рекао, не 
жели да угрози добре односе које је Ласта са њима имала претходних година. 

Према његовим речима, радници Ласте у Младеновацу су једини обуставили рад и то не у 
складу са законским одредбама о обављању комуналне делатности. 

"Они у овом тренутку чине јако велику штету, не само Ласти Београд, већ и граду Београду", 
истакао је Совровић додајући да су тако онемогућили превоз путника на релацији Младеновац-
Београд, "било преко Раље или аутопутем и тако угрозили живот града Београда". 

Остали Ластини возачи раде и, како је рекао Совровић, има говора о најави штрајка, али за 
сада још ништа није званично, с обзиром да штрајк мора бити најављен у законском року уз 
обезбеђивању минималног процеса рада, што у овом тренутку у Младеновцу није испоштовано. 

Руководство Ласте и запослени чине све што је у њиховој моћи да та ситуација не утиче на 
квалитет услуге тог предузећа. 

Због тога су ангажовани возачи из других пословних организација како би се надоместио 
мањак возног особља и да би се испоштовао предвиђени ред вожње. 

Ласта је саопштила да је, такође, потписан Протокол којим се генерални директор тог 
саобраћајног предузећа обавезује да ће остатак зараде бити у целости исплаћен до јула месеца. 

Пословна организација Младеновац дневно има 560 полазака, од чега 165 из и ка Београду (82 
на релацији Младеновац - Београд и 83 поласка на релацији Београд - Младеновац. 

За "Каблове", "Пивару" и "Метал" има наде 
Тањуг  

Ова три предузећа раде и запошлајавју око 2. 500 радника, а сама Фабрика 
каблова 2. 050 радника. 

 

ЈАГОДИНА - Индустрија каблова и Јагодинска пивара у Јагодини и "Застава - метал" у 
Ресавици код Деспотовца - три фирме у реструкртуирању на подручју Поморавског округа, 
имају услове да наставе да раде.  
 
"То је и предвиђено категоризацијом предузећа у реструктуирању и њиховом поделом по 
групама, када је та прича почела и ми верујемо да се то није променило", изјавио је данас 
Тањугу секретар Самосталног синдиката Града Јагодине и општина Поморавског округа 
Слободан Јовановић. 
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Ова три предузећа раде и запошлајавју око 2. 500 радника, а сама Фабрика каблова 2. 050 
радника. 
 
"Каблови" имају дугу традицију производње и извоза каблова, готово на све континете, пре 
свега из периода СФРЈ, објаснио је Јовановић. 
"Производни програм јест можда застарео, застареле машине, али је остала посвећеност 
кавалитету "ФКС" производа и традиција, бренд, који се поштује и цени у пословном свету", 
рекао је Јовановић. 
 
Јагодинска пивара, са традицијом производње пива дужом од 160 година, има ресурсе за све 
производе који су потребни за производњу пива, има програм, добре мајсторе. Такође, "Застава 
- метал" има изузетно атрактиван производни програм за руднике али и за широку потрошњу, 
и имају шансу да се и у овим условима успешно снађу на тржишту, оценио је Јовановић. 
 
Индустрија каблова је прошле године била на седмом месту међу десет најбољих извозника 
Шумадије и Поморавља, изјавила је Тањугу појект менадзер Центра за ЕОИ и европске 
интеграције Регионалне привредне коморе (РПК) Ружица Станчић. 
 
Објашњавајући седмо место међу десет најбољих извозника Шумадије и Поморавља, према 
рангу РПК Крагујевац, генерални директор Индустрије каблова Ратко Вучуровић је изјавио 
Тањугу, да за разлику од других фирми међу десет најбољих извозника, Индустрија каблова 
"није међу десет највећих увозника". 
"То значи да ми извозимо рад, а не увозимо нешто за 100 долара, префарбамо га и продамо за 
101 долар", рекао је Вучуровић. 
 
Он је истакао да је Индустрија каблова прошле године произвела 8. 900 тона каблова, око 1. 
900 тона више него 2012. и извезла у вредности 24.000.000 евра, око 50 одсто више него 2012. 
године. 
"Реч је о производима са високим степеном обраде, дело стручњака фабрике", рекао је 
Вучуровић и напоменуо да је највећи извоз остварен на тржиште Руске Федерације. 
 
На тржиште Руске Федерације готово је удвостручен извоз каблова за нафтну индустрију, који 
су веома квалитетни и много тражени на тржишту Русије, закључио је Вучуровић. 

Бабић:Донети закон о узбуњивачима 
Тањуг  

Директорка Агенције за борбу против корупције Татјана Бабић изјавила је да има 
много тога што би нова влада требало хитно да уради када је у питању борба 
против корупције 

 
Директорка Агенције за борбу против корупције Татјана Бабић изјавила је да има много тога 
што би нова влада требало хитно да уради када је у питању борба против корупције, а да су 
приоритети Агенције измене закона о Агенцији за борбу против корупције и доношење закона 
о заштити узбуњивача. 
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"Узбуњивачи имају важну, а веома ризичну, улогу у откривању корупције и зато им се мора 
пружити адекватна заштита од одмазде. Путеви корупције су, по самој својој природи тајни. Да 
би била откривена, важно је да се људи који су сведоци корупције охрабре да је пријаве, а 
обвавеза је државе да устпостави механизме њихове ефикасне заштите", истакла је Бабић. 

На питање да ли су државни функционери у последњој изборној кампањи користили више или 
мање јавне ресурсе него на ранијим изборима, Бабићева је рекла да поступак контроле није 
окончан, "па је тешко дати прецизну процену, али се чини да у том погледу нема значајнијих 
одступања у односу на претходне изборне кампање". 

Она је навела и да су Ивица Дачић и шест министара из његове владе доставили податке о 
активностима у току изборне кампање у додатном року од 15 дана које им је Агенција дала. 

Она је међутим оценила да је важно да јавност буде благовремено упозната са оним што 
отежава рад Агенције , посебно када су у питању највиши представници извршне власти који 
имају и највећу одговорност у испуњавању свих законских обавеза. 

Одговарајући на питање ко су три члана претходне владе која су ћутањем игнорисали њен 
захтев за подацима о активностима у кампањи, Бабићева је рекла да је Агенција "саопштила 
само имена оних чланова владе који су својим одговорима јасно исказали став да неће 
поступити по њеном захтеву". 

"Одговори на први захтев Агенције нису стигли из кабинета Сулејмана Угљанина, покојног 
Јована Кркобабића и Александра Вучића", рекла је Бабићева и додала "како није редак случај 
да одговор на захтев Агенције изостане због административних разлога, упућене су ургенције, 
након којих су одговори достављени". 

Бабић је рекла и да одговорно тврди да подаци из кривичних пријава против Славице Ђукић 
Дејановић и Горана Јешића који нису пријавил имовину или су доставили лажне податке, нису 
изашли из Агенције, јер су биле преузете све мере у циљу поврељивости документа. 

Бабић је поручила и да циљ Агенције није да подноси кривичне пријаве већ да функционери 
благовремено пријављују имовину и да се обесхрабре да је прикрију. 

 

Кремић: Вулин показао разумевање али смо 
и даље смо у штрајку 

Тањуг  

Председница Синдиката запослених у ПИО Фонду, Љиљана Кремић, изјавила је да је током 

данашњег разговора са министром за рад Александром Вулином он показао разумевање за 

проблем у вези зарада у Фонд, али и да ће запослени остати у штрајку до испуњења захтева. 
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Запослени у ПИО Фонду су започели генерални штрајк 8. априла, уз поштовање минимума 

процеса рада, незадовољни одлуком Државне ревизорске институције на основу које су им 

плате смање 30 одсто. 

 

Кремић је Тањугу пренела да је на данашњем састанку министар Вулин саслушао представника 

Синдиката ПИО Фонда и показао разумевање за новонастали проблем у вези зарада. 

 

Она је најавила да би у уторак, 6. маја у Министарству државне управе и локалне самоуправе 

требало да буде одржан састанак представника тог министарства и Синдиката. 

 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања после данашњег састанка је 

саопштило да су се Вулин и Кремићева договорили да се у најкраћем року са надлежним 

министарством ради на поналажењу решења за захтеве запослених у Фонду ПИО како би штајк 

био окончан. 

 

Према одлуци владе, о свим платама у јавном сектору одлучиваће се на једном месту - у 

Министарству државне управе и локалне самоуправе. Министарка државне управе и локалне 

самоуправе Кори Удовички је приликом примопредаје дужности министра у новој влади 

новинарима рекла да је јавни сектор "непрегледна шума" и ту "шуму" мораће да раскрчи да би 

се видело ко, где и колико зарађује. 

 

Гостујући у програму РТС-а, министар финансијаЛазар Крстић је крајем априла упозорио да не 

може један Фонд ПИО из оправаних или неоправданих разлога сам себи да подигне плате или 

коефицијенте, а да то није на било који нацин усаглашено са остатком јавног сектора. 

 

Према његовим рецима, порука увођења платних разреда у јавном сектору је да се уведе 

правичност. 
 

Рајић: Кратак рок за договор о Закону о раду, 
Вучић мора да пресече 

Тањуг  

Послодавци и синдикати неће моћи у наредних месец и по дана, када истиче рок за усвајање 

новог закона о раду, да се договоре о садржају тог документа без поновне интервенције 
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премијера Александра Вучића, оценио је директор Уније послодаваца Србије (УПС) Драгољуб 

Рајић. 

Рајић каже да ће тај посао по свој прилици морати да оконча влада, јер након најаве да сви 

системски закони морају да буду усвојени до 15. јуна, он не види да за договор три стране има 

времена. 

 

- Ако влада и премијер желе резултате, мораће они да повуку неопходне потезе - сматра Рајић. 

 

Он каже да до сада постоји само начелна сагласност учесника у договарању и то о неколико 

питања, попут отпремнина, минималне зараде, отказа... 

 

С друге стране, додаје, предлог о другачијем обрачуну накнаде за време боловања, годишњег 

одмора, или о укидању минулог рада, који су у претходно повученом нацрту закона били 

највише спорни, још нису стигли на ред... 

  

- Делимичан договор постоји о томе да се у новом закону отпремнине не исплаћују за све 

године стажа, већ само за оне проведене код тог послодавца. До приближавања ставова је 

дошло и по питању минималне зараде, а наш предлог је био да се она усаглашава једном 

годишње, у октобру за наредну годину - наводи саговорник Тањуга. 

  

Дефинисати јасне критеријуме за отказ 

 

Начелна сагласност, како је рекао, постоји и о условима за отпуштање радника. 

- Није идеја да се људи отпуштају само да би се отпуштали, већ да се боље дефинишу услови 

када је могуће дати отказ. На пример, у случају алкохолизма, коришћења опојних средстава 

или кад постоје докази да је запослени нанео озбиљну штету фирми - каже он. 

  

По важећем закону се, како наводи, многи послодавци не сналазе са процедуром приликом 

отказа, па се дешава да, само због погрешне папирологије, суд отпуштеног радника врати на 

посао. Предлог је, како каже, да ако послодавац и погреши у процедури треба да исплати 

накнаду, али не и да враћа радника на посао. 

 

Предлог о другачијем обрачуну накнада за време боловања или годишњег одмора, према 

његовим речима, још није био предмет разговора радне групе. 

 

Рајић је навео да се, рецимо, сада приликом одсуствовања с посла плата рачуна као просек 
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примања у последња три месеца, где се урачунају и додаци по основу прековремених сати, 

ноћног рада, топлог оброка, регреса... 

 

- На крају дођемо до тога да радник који је на одмору може да заради више него онај који је 

остао да уместо њега ради. Зато је предлог да се за време одсуствовања исплаћује само основна 

зарада плус додатак за минули рад - наводи Рајић и додаје да многи послодавци имају проблем 

са лажним боловањима, па је зато предложено да се уведе могућност колективног годишњег 

одмора. 

  

 За време бербе на колективни одмор 

 

Послодавци у руралнијим деловима земље, рецимо, наводи Рајић као пример, имају проблем 

сваки пут кад наступи берба, јер онда у истој недељи сви запослени узму боловање. 

  

- Како се зна да ће људи тада да беже с посла под изговором да су болесни, боље је да 

послодавац може да их пошаље на колективни одмор, него да их јури по њивама и доказује да 

нису болесни - сматра Рајић и додаје да би такђје могло да се разговара и о могућности да 

првих неколико дана боловања буде мање или не буде плаћено уопште. 

 

Предлог је, како каже, и да рад на одређено време буде три године, јер свако ко уложи новац у 

нову фирму тек после три-четири године може да види да ли је посао одржив. 

  

- У Чешкој рад на одређено може да траје 12 година, а Хрватска има предлог да то буде пет 

година. Морамо да омогућимо да млади људи раде, макар и тако, јер је боље да дочекају 30 или 

35 година са било каквим радним искуством - рекао је Рајић уз опаску да синдикати, за разлику 

од Уније, не мисле о младима, већ само о старијим радницима преко 45 година који су "удобно 

смештени у јавном сектору". 

  

Синдикати се жале да ништа не ваља 

 

Није убеђен, како каже, да ће синдикати прихватити све предлоге, али је поручио да је Србији 

потребно флексибилније тржиште рада. Синдикати се, примећује, углавном жале да ништа не 

ваља, али нису партнер који би да нешто побољша. 

 

- Кад су представници Међународне организације рада дошли и позвали послодавце, 

синдикате, представнике владе, Светске банке и Европске комисије да разговарају о томе да ли 

су предложене измене закона противне међународним конвенцијама, из синдиката су дошли, 
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преспавали, погостили се, а ујутро су отишли озлојеђени јер измене нису у њиховом интересу - 

тврди Рајић. 

 

Он је поручио да синдикати морају да буду активан партнер како би се мењале ствари у Србији 

и додао да запошљавање неће зависити само од промене закона о раду, већ и од других 

прописа који би требало да омогуће боље услове за пословање. 

Радите за државу? Проверите колика ће вам 
бити плата 

Сузана Лакић  

Осам платних разреда који ће бити уведени у комплетан јавни сектор, многима ће, уз умањење 

плата за десет одсто, значити додатно ниже приходе. 

 

 

(+) Кликните за увећање 

 

Већ од првог јула плате које се исплаћују из државне касе биће мање за десет одсто. За разлику 

од досадашњег модела по којем су солидарним порезом биле оптерећене зараде веће од 60.000 

динара, нова мера умањиће примања свима коју примају више од 21.000 динара. Опорезоваће 

се само основица, а не, као до сада, и додаци за дежурства, прековремени или сменски рад.  

  

http://www.blic.rs/data/images/2014-04-29/464374_1415_lb.jpg?ver=1398806775.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-04-29/464374_1415_lb.jpg?ver=1398806775.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-04-29/464374_1415_lb.jpg?ver=1398806775.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-04-29/464374_1415_lb.jpg?ver=1398806775.jpg
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С друге стране, они који су имали плате много веће од просека, уз линеално смањивање зарада 

моћи ће да одахну. Јер, умањење зарада биће мање од солидарног пореза који се, рецимо, 

односио на зараде веће од 115.000 динара. 

  

Тако би, на пример, директору “Железница” Драгољубу Симоновићу 

новом мером плата била умањена за 16.000 динара. На месечну 

зараду од 160.000 динара. Симоновић је претходних месеци плаћао 

солидарни порез од 23.000 динара, што значи да би за њега 

најављено кресање зарада значило, ипак, већу зараду него 

претходних месеци. 

  

Планира се да се досадашњи систем платних разреда који постоји за 

чиновнике примени на читав јавни сектор. Тиме би се обезбедило 

да сви који раде за државу за исте послове исто буду и плаћени. 

Међутим, незванично сазнајемо да и су и у самој влади сумњиви 

према овој идеји, јер је и до сада закон предвиђао платне разреде за 

државне чиновнике, али се није спроводио у пракси. Увек је, кажу 

незванично у Немањиној, плата зависила од шефа, а не од закона. 

  

Економиста Милојко Арсић каже да је један сценарио да се плате 

сведу на износ просечне зараде у тим делатностима, али да држава 

тако не би ништа уштедела.  

 

У здравству већ незадовољни 

 

Могуће ново смањење плата Драган Цветић, председник Синдиката лекара и фармацеута, 

оцењује “горим решењем него што је то био солидарни порез”. - Доктори ће овом мером имати, 

рецимо, још ниже плате. Тражићемо састанак са новим министром здравља. После ћемо 

вероватно протестовати - каже Цветић. 

  

- Други сценарио је да се плате сведу на ниво између минималне и просечне зараде, а трећи да 

то буде испод просека - каже Арсић одговарајући на питање колико би платни разреди 

смањили зараде у јавном сектору.  

  

Извор “Блица” каже да је најреалнији други сценарио и да би то у пракси могло да значи да 

плате појединих службеника буду смањене и преко 20 одсто, али да некима буду и повећане.  

  

Близу минималца 

 

Држава не би добила 

ништа уколико би све 

зараде у јавном сектору 

свеле на износ 

просечне зараде у тим 

делатностима на нивоу 

републике. Да би се 

остварила уштеда, мора 

се ићи на другачији 

начин обрачуна, много 

ближи минималним 

износима - каже за 

„Блиц“ проф. Милојко 

Арсић. 
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- Није реткост да правник у делу јавног сектора зарађује 100.000, а у општини 60.000 динара 

месечно. У том случају први сценарио би значио плату од 80.000, други најреалнији око 

70.000, а трећи испод 60.000 динара - каже наш саговорник. 
 

Асоцијација малих и средњих предузећа: 
Најављене мере могу довести до отпуштања 

ФоНет  

Председник Асоцијације малих и средњих предузећа Милан Кнежевић изјавио је за портал 

Истиномер да би најављене мере фискалне консолидације могле да доведу до смањења тражње 

и нових отпуштања. 

Оно што се најављује, нас далеко више плаши, него што храбри, указао је Кнежевић и рекао да 

је тачно да ће смањењем плата у јавном сектору доћи до фискалне 

консолидације и смањења трошкова буџета. 

  

Тачно је и да решавањем 153 предузећа у реструктурирању нећемо више давати 700 милиона 

долара, колико се годишње за њих издваја из буџета, додао је Кнежевић, али ћемо за исти 

износ смањити ионако катастрофалну тражњу. 

  

Не можемо на једној страни смањивати тражњу, а на другој очекивати исте приходе. То је 

наивно, нити можемо очекивати да неће доћи до новог отпуштања радника и блокада фирми, 

упозорио је Кнежевић. 

  

Оно што Србију једино може извући, сматра Кнежевић, јесте "једна доза строго контролисане 

примарне емисије" средстава. 

  

Та средства би, прецизирао је он, била пласирана у, на пример, две хидроцентрале на Ибру и 

Дрини, у систем наводњавања, у неколико фабрика за прераду пољопривредних производа и 

један део инфраструктуре. 

  

Како је објаснио, тај новац би ишао далеко више у средства, а далеко мање у потрошњу. 

  

Говорећи о економским приоритетима, Кнежевић је нагласио да "онај ко хоће било шта да 

уради за привреду Србије, мора прво укинути парафискалне намете и бесмислене законе, као 
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што су опорезивање инвестиција, разне еколошке таксе и 

страховити порез на имовину правних лица". 

  

Он је указао да је важно схватити да се радници запошљавају онда када су фирми, због 

повећања обима посла, потребни нови радници, али предлаже план "Запосли једног, реши 

проблем свих". 

  

Држава је у изузетно тешкој ситуацији и ми предузетници би требало да искажемо највећи 

ниво одговорности, рекао је Кнежевић, тако што би од 320.000 предузетника сваки 5. примио 

једног радника. 

  

За њега би на две године био ослобођен пореза и доприноса, па таман он требао или не требао 

послу, али хајде да сваки пети од нас запосли по једног, зарад одговорности за судбину земље, 

објаснио је Кнежевић. 

  

Он је указао да 80 одсто прихода синдиката потиче из јавног сектора и нагласио да они, 

бранећи Закон о раду, заправо бране своје интересе у јавном сектору. 

  

Послодавци су, према речима Кнежевића, за то да се отпремнине исплаћују за године које 

проведене код последњег послодавца. 

  

У Србији нису проблем приватне фирме, сматра Кнежевић, већ јавна и државна предузећа, у 

којима се новац државе крчми кроз јавне набавке и личне утицаје. 

Вулин: Закон којим ће бити задовољни сви 
социјални актери 

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

данас да Влада Србије жели да донесе квалитетан закон о раду са којим ће у највећој могућој 

мери бити задовољни сви социјални актери. 

- Влада Србије је решила да закон о раду и све друге законе из области радног законодавства, 

али и законодавства који има везе са социјалним карактером доноси искљувчиво у договору 

свих, са синдикатима и послодавцима - рекао је Вулин новинарима. 
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Указујући да постоји већина која може да усвоји било који закон, он је навео да влада жели да 

тај закон буде и квалитетан. 

 

Он је истакао да послодавци и синдикати имају често различите ставове, али да би био 

најсрећнији када би било могуће да се синдикати и удружење послодаваца договоре без владе и 

само додју пред њу са готовим решењем. 

 

- То није могуће. Потребна је влада. Влада ће се трудити да своја решења донесе у сагласности 

света рада и света капитала- рекао је Вулин додајући да ће се трудити да читав преговарачки 

процес држи медју преговарачима. 

  

Указујући да има велико поштовање према синдикатима и послодавцима, као и да ће се 

трудити се да се све договори, он је ипак навео да је последња реч на Скупштини Србије. 

  

- Синдикати и послодавци знају да не могу да добију баш све што желе или што бисмо желели 

ми као влада да се овде живи неупоредиво боље. Ова влада је прва која је имала храбрости да 

изадје и каже да ће за две године бити боље и које ће то мере бити болне - рекао је Вулин 

додајући да неће покушавати да себи направе политички маркетинг већ да представници 

власти хоће да се донесе добар закон који ће одговарати и радницима и послодавцима. 

Дачић: Није извесно смањење пензија 

Бета 

Потпредседник Владе Србије и министар иностраних послова Ивица Дачић изјавио је данас да 

за сада још није извесно да ће пензије бити смањене, истакавши да у влади нема несугласица 

око тог питања. 

- Није извесно смањене пензија. Премијер је јасно рекао шта је наша политика, ако треба да 

дође до неке промене, о томе ће се одлучивати када за то дође време - казао је Дачић 

новинарима. 

  

Он је поводом изјаве министра финансија Лазара Крстића да би крајем 

године могло да додје до смањења пензија, рекао да о томе не могу да 

говоре министри појединачно. 
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- Сви морамо да се придржавамо правила које је поставио Вучић као премијер, а то је да у 

влади мора да постоји један став. Наша приватна мишљења су за разговоре у влади, а не за 

јавне наступе - рекао је Дачић. 

  

Према његовим речима, јавност не треба оптерећивати с тиме шта ће бити после годину дана 

или после две године. 

  

- То би било као да ја сада као министар спољних послова кажем да је могуће да ће након три 

године неко од нас тражити да признамо Косово како би ушли у ЕУ - казао је Дачић. 

  

Он је рекао да је колегу Крстића критиковао јер жели да заштити "политику владе и 

институцију премијера". 

  

Говорећи о економској ситуацији у земљи и мерама владе за опоравак привреде, Дачић је навео 

да ће се о судбини јавних предузећа губиташа и њиховој реорганизацији тек разговарати. 

  

- Око тога ће се разговарати на нивоу различитих министарстава у смислу 

професионализације, јачања менаџмента. Интерес је да јавна предузећа  функционишу - рекао 

је Дачић и додао да ће држава заштитити јавне интересе у тим предузећима, наводећи да мора 

да се зна и да држава више не може да буде само фонд за покриће њихових губитака. 

  

Додао је и да неће бити могуће у свим сегментима постићи сагласност између социјалних 

партнера у новом Закону о раду. 

  

"Није ми тешко да долазим на посао и у седам 

ујутру" 

Коментаришући новоуведено радно време за државне 

службенике, који ће на посао морати да долазе у 7.30, а не 

као до сада у 8.30, он је казао да је то покушај да се 

економски систем Србије "уподоби тренутку у коме се 

држава налази". 

Дачић је казао да је радно време у политици растегљива 

категорија и да нико од политичара не одлази са посла у 16 

сати. 

  

- Напротив. Моје радно време је увек било до касно у ноћ - 
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рекао је Дачић и навео да је му није тешко да на посао 

долази у седам ујутро. 

 

Вулин: Ни синдикати ни послодавци не могу 
добити баш све 

Тањуг  

Министар за рад, запошљавање и социјалну политику Александар Вулин рекао је, поводом 

предстојећег празника рада, да се мора учинити све да се кроз свет капитала сачува свет рада, 

али тако да свет рада не нашкоди свету капитала. 

Вулин је за Међународни радио Србија рекао да историјска подела на левицу и десницу у 

идеолошком смислу више није тако изражена. 

Свет рада и свет капитала су вековима две супростављене ствари, каже Вулин, указујући на 

тенденцију да све више нестају она традиционална обележја, која су некад опредељујуће 

утицала на профилисање политичких партија, њених позиција и начина деловања. 

 

 - На срећу или на жалост, историјска подела на левицу и десницу у неком идеолошком смислу 

више није актуелна и сада се она посматра и дефинише у неким другачијим оквирима и 

релацијама -  објаснио је он. 

 

Вулин је оценио да оно за што су се залагале и крвариле партије левице протеклих векова, 

данас су опште људске вредности, које припадају свима. 

Братство, једнакост и слобода нису власништво само левице, већ је то вредност целокупне наше 

цивилизације, сматра он. 

 

Једнако тако и тржишна ефикасност, на којој је увек инсистирала десница, није, нити може да 

буде, само власништво деснице, каже Вулин и као пример наводи управо комунистичке земље, 

попут Кине и Вијетнама. 

 

 - Оне су развиле култ фанатичног рада, односно инисистирају на максималној 

искориштености радног времена и привредној ефикасности, базирајући на томе развој својих 

економија и раст животног стандарда грађана -  додао је министар. 
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Према његовим речима, у садашњим условима и актуелном тренутку у коме се Србија налази, 

синдикати ће морати да разумеју да не могу да добију све оно што би желели, или што би он 

лично, као левичар, социјалиста желео да им дам. 

Са друге стране, како је истакао, послодавци такодје морају да знају да не могу ефикасност 

пословања искључиво да базирају на бездушном искориштавању радника и свако отпуштање 

радника са посла правдају недовољном ефикансношћу. 

Министар: Плате у просвети ће морати да 
падају 

Бета, Новости  

Министар просвете Србије Срђан Вербић изјавио је да би просветни радници, као 

интелектуална елита друштва, морали да препознају када за повећање плата постоје 

објективне могућности а када то није случај. 

"У ситуацији када стручњаци за финансије сугеришу да је нужно смањење плата у целом јавном 

сектору, није реално очекивати да се наш сектор издвоји", рекао је Вербић у интервјуу за 

Вечерње новости од суботе. 

  

Новоизабрани министар је тако одговорио на питање како види могућност штрајка просветара 

због најаве да ће им бити смањене плате. 

  

Министар је додао да су просветни радници прави покретачи друштва и да треба да буду више 

плаћени али да није реално да се тај сектор изузме од најављеног смањења зарада. 

Синдикати против мањих плата, подржавају 
ново радно време 
Тањуг  

Представници синдиката Србије поручили су данас да се противе појединим мерама штедње, 

посебно најављеном смањењу плата у јавном сектору, али да подржавају одлуку о померању 

радног времена и да ће се борити за радничка права и настојати да буду добар социјални 

партнер. 
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Представници две највеће синдикалне централе Савез самосталних синдиката Србије (СССС) и 

УГС Независност су се најпре окупили на Тргу Николе Пашића где је прочитан првомајски 

проглас, а потом су Дечанском и Македонском улицом прошли ка Теразијама до Славије где су 

положили венце на споменик Димитрију Туцовићу, некадашњем водји социјалистичког 

покрета и борцу за права радника. 

 

Председник СССС Љубисав Орбовић рекао је да су радници у Србији сада у ситуацији да се и 

као пре 128 година боре за основна права, односно три осмице - осам сати рада, осам сати 

одмора и осам сати сна. 

  

Он је рекао да радници у Србији данас уместо осам раде више од 10 

сати а да за то не примају плате довољне за егзистенцију, а врло 

често су и нередовне. Орбовић је рекао да је прошло време 

првомајских уранака, роштиљања и да се сада радници свакодневно 

морају борити за своја права. 

  

- Данашња шетња показала је спремност радника да се боре за своја 

права, али ако будемо морали, шетњи ће бити много више, са више 

учесника. Не можемо дозволити смањење плата или да додје до 

нових отпуштања радника - поручио је Орбовић. 

 

Он је додао да би нова влада требало да се окрене привреди и 

отварању нових радних места и поправљању ситуације у реалном 

сектору. Орбовић је поручио да синдикати неће дозволити смањење 

плата и "да ће пружити жесток отпор томе", али да нису против 

данашње одлуке о померању радног времена од 7.30 сати. 

  

Председник УГС Независност Бранислав Чанак рекао је да уколико 

се у наредном периоду не буде бринуло о правима радника у Србији, 

они ће права тражити на улици и "свакодневно ће бити 1. мај". Чанак је рекао да данас нема 

разлога за празновање јер су права радника угрожена. 

 

Он је навео и да решење не треба тражити у смањивању плата радницима, већ да треба 

начинити системске кораке, пре него што додје до смањења. 

  

  

"Не шалите се са 

радницима" 

Према проценама 

организатора, у 

данашњој првомајској 

шетњи синдиката 

учествовало је више од 

5.000 чланова те две 

синдикалне централе, а 

центром града су 

шетали носећи 

транспаренте на којима 

је писало:"Не шалите 

се са радницима, ово 

није 1. април, већ 1 . 

мај", "Нећете 

еволуцију, добићете 

револуцију"... 
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Представници Полицијског синдиката Србије и Новог синдиката здравства обележили су данас 

Медјународни празник, 1. мај, полагањем венаца и цвећа на споменик Димитрију Туцовићу на 

Славији одакле су поручили да ће у наредном периоду радничка класа у Србији морати још 

више да се бори за свој положај и права. 

  

И Председник Новог синдиката здравства Живорад Мркић рекао је да се нада да ће свет рада 

схватити да мора више да се бори за своја права, указујући да је прошло време празничких 

уранака, печења, роштиља. 

  

Коментаришући одлуку владе о радном времену, Мркић је рекао да здравствени радници раде 

24 сата дневно и да најчешће смене преузимају већ у 6 или 7 сати ујутро и да се одлука односи 

углавном на државне службенике. 

  

Да синдикати у Србији морају бити уједињени сматра председница Асоцијације слободних и 

независних синдиката Ранка Савић, која се нада да се више неће дешавати да за Први мај 

синдикати буду разједињени, да једни организују протесте, други штрајкове. 

  

А да је влада одлуком да заседа на Медјународни празник рада показала да јој није стало до 

"фер-плеј односа" и будућег социјалног дијалога са синдикатима 

сматрају у Удруженом синдикату "Слога". 

  

- Сама промена радног времена није кључна ствар јер постоје људи који раде цео дан, а не дају 

конкретне резултате - рекао је Мијаиловић, додајући да полиција ради 24 сата и да је носилац 

свих важнијих дешавања у друштву будући да брине о безбедности грађана. 

Те оптужбе одбацила је Српска напредна странка и упитала зашто им смета ако неко ради на 

празник, али и оценила да "Слога" није синдикална организација већ политички привезак ДС 

са којом су изашли на изборе 16 марта. 

  

Подршка реформама 

Председник полицијског синдиката Вељко Мијаиловић рекао је да тај синдикат подржава 

најављене реформе, али да би решење проблема било да сви покажемо имовинске карте. 

 

На питање новинара шта мисли о јутрос донетој одлуци владе о почетку радног времена у пола 

осам, Мијаиловић је рекао да "не жели да се меша у ствари које доноси послодавац, односно 

Влада, а да је за представнике тог синдиката најважнији професионализам". 
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Првим масовним изласком на улице, пре 128 година, радници су се изборили за осмочасовно 

радно време и, као симбол успеха у радничкој борби, установили медјународни празник рада и 

радничког покрета. 

 

Синдикати у прогласу који је данас прочитан пре почетка првомајске шетње упозорили су да у 

Србији велики број градјана нема посао, а да више од милион грађ ана живи испод границе 

сиромаштва, да је радно становништво принудјено да ради прековремено, за мале или 

нередовне плате, које углавном зависе од послодаваца. 

  

Право на одмор, надокнаде за прековремени рад, рад у сменама и ноћу или државним 

празницима, увећање зараде по основу минулог рада, трошкови исхране и одмора, третирају се 

као кочница развоју и инвестицијама, а колективни уговори као непотребан и превазидјен 

инструмент који успорава напредак, упозоравају синдикати. 
 

Минут ћутања за пропала крушевачка 
предузећа 

Тањуг  

Традиционалним уранком на Багдали обележен је медјународни празник рада уз поруку да је 

положај радника у Крушевцу данас веома тежак. 

Испред споменика раду, где је пре 118 година основан раднички покрет, присутни су минутом 

ћутања симболично подсетили да је пре двадесет година у том граду радило 40.000 људи, а 

данас 15.000, а међу њима, како је речено, има и оних којима зараде касне. 

“  

- Приватизација је учинила своје, радника је све мање и мање. Ми ћемо данас јавно рећи да 

овако више не може. Свесни смо ситуације, али неко мора да води рачуна и о радницима“  – - 

рекао је на скупу Миленко Михајловић, председник већа савеза самосталних синдиката. 

  

Он је казао да су за раднике веома значајни Закони о раду, приватизацији и стечају чије се 

усвајање очекује, и нагласио да ће бити лоше уколико они остану у оној форми какви су до сада 

били. 

„  

- Живео 1. мај –  та реченица је све мање у употреби јер више нема ко да кличе“  –  - упозорио 

је Михајловић. 
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Синдикат сматра и да постоји праведнија и поштенија визија од неолиберализма оценивши да 

су данас радници у Крушевцу сиромашни и забринути за будућност, али не и обесхрабрени и 

без наде. 

Окупљање синдиката на Међународни 
празник рада 

Тањуг  

Међународни празник рада, Први мај, сутра ће бити обележен широм света, као и у Србији, 

окупљањима на које су раднике позвали синдикални лидери. 

Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени грански синдикати Независност су за данас 

најавили Првомајски скуп у Београду који почиње у 12 сати на Тргу "Николе Пашића". Након 

уводних говора окупљени ће прошетати улицама у центру града, како би указали на 

сиромаштво, социјалну неправду, угрожена права радника, незапосленост... 

 

Манифестација поводом Међународног празника рада, 1. маја, биће завршена на Тргу Славија, 

полагањем венаца испред споменика Димитрију Туцовићу, оснивачу организованог радничког 

покрета у Србији и великом борцу за радничка права. 

Одвојено ће венце на споменик Туцовићу положити и Удружени синдикати Србије Слога, а 

потом и Нови синдикат здравства Србије и Полицијски синдикат Србије. 

Сећање 

 

Празник је установљен у знак сећања на 1. мај 1886, када је више десетина хиљада радника у 

Чикагу изашло на улице захтевајући боље услове рада и осмочасовно радно време. 

Организатори протеста су захтеве претходно упутили послодавцима и властима тражећи да их 

испуне до тог датума. 

  

Други конгрес Радничке интернационале, одлучио је да се од 1890. године, 1. маја широм света 

одржавају масовне манифестације, демонстрације и штрајкови, као један од видова класне 

борбе, што је до краја 19. и почетком 20. века добило масовне размере. 

 

Први мај у Србији обележен је први пут 1893. године протестним скуповима у Београду. 

Првомајске прослава у сеоским срединама у Србији почеле су најпре у селу Дубона, код 

Младеновца, две године касније. 
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У Србији и региону временом је постао обичај да се тог дана у зору излази на Првомајски 

уранак у природу. 

  

Празник рада је током дугог послератног периода, најмасовније обележаван у социјалстичким 

земљама, када су одржаване параде и сличне манифестације. 

  

Последњих година, првомајски протести поново добијају видове протестних окупљања 

незадовољних радника, чији положај, због економске кризе, постаје све тежи. 

Синдикати позвали грађане на првомајски 
скуп 

Тањуг  

Београд - Савез самосталних синдиката Србије (СССС) и Уједињени грански синдикати 

Независност делили су данас на четири локације у Београду пропагандни материјал, 

позивајући своје чланове и Београдјане да додју на сутрашњи скуп, којим се традиционално 

обележава Међународни празник рада, 1. мај. 

 

Материјал је дељен и у Новом Саду, Нишу и Крагујевцу, са циљем да се анимира што већи број 

људи да им се придружи у обележавању дана који је симбол борбе за радничка права. 

Потпредседник СССС Зоран Михајловић казао је да ће тај дан у Србији бити обележен као у 

Европи, а не "пировањем" као што је то био случај у претходном периоду. 

 

- Имамо доста проблема као свуда у свету, радници се у Србији боре нажалост, за она основна 

права и враћамо се у прапочетак синдикалног деловања - рекао је Михајловић Тањугу. 

 

Представници тих синдиката обележиће сутра Међународни дан рада, 1. мај, окупљањем на 

Тргу "Николе Пашића" и протестном шетњом до Славије, с циљем да скрену пажњу на тежак 

положај радника у Србији. 

 

Прошле године на уличним окупљањима 1. маја било је око 2.000 радника, а сад се, како је 

навео Михајловић, очекује више њих. 
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У Србији мора доћи до укрупњавања синдикалне сцене, јер, како је рекао, постоје синдикати 

чији се представнци не боре истински за права радника већ искључиво за своје интересе. 

  

Планирано је да сутра учесници, после краћег програма који ће почети у подне на Тргу Николе 

Пашића, шетњом са Трга Николе Пашића, кроз Дечанску улицу, поред Дома омладине, 

Македонску, Коларчеву, преко Теразија и улицом Краља Милана до Славије јавности укажу на 

проблеме са којима се суочавају. 

  

Манифестација ће се завршити на Тргу Славија, полагањем венаца испред споменика 

Димитрију Туцовићу, оснивачу организованог радничког покрета у Србији и великом борцу за 

радничка права. 

Синдикати просвете траже разговор с 
министрима 

Бета  

Београд - Репрезентативни синдикати запослених у школству затражили су данас да с 

министрима просвете и финансија, Срђаном Вербићем и лазаром Крстићем, разговарају о 

кључним проблемима српске просвете. 

 Уколико до среде, 7. маја, не буду примљени на разговор, синдикати ће у понедељак, 12. маја, 

организовати штрајк упозорења, у којем ће учествовати све школе из система четири 

репрезентативна синдиката просвете, рекао је агенцији Бета председник Уније синдиката 

просветних радника Србије Драган Матијевић. 

  

- Уколико нас не приме до среде и не направимо неки прелиминарни договор, 12. маја ћемо 

организовати штрајк упозорења, који подразумева обуставу рада током једног школског часа - 

рекао је Матијевић. 

  

У штрајку ће, како је навео, учествовати око 1.500 школа у Србији (од укупно 1.800) које су под 

окриљем Синдиката образовања Србије, Гранског синдиката просвете "Независност", Уније 

синдиката просветних радника Србије и Синдиката радника у просвети Србије. 
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Матијевић је рекао да је много техничких, "живућих и горућих" питања о којима синдикалци 

намеравају да разговарају с надлежним министрима, а једно од најважнијих је и најављено 

смањење плата у јавном сектору за 10 одсто, које погадја и просветне раднике. 

  

Просечна плата наставника у Србији је, по подацима синдиката просвете, око 43.000 динара, а, 

уколико би била смањена за 10 одсто, вратила би се на ниво од пре пет година - на око 39.000 

динара. 

  

Драган Матијевић је рекао да наставници намеравају да с министрима разговарају и о томе да 

ли ће до почетка нове школске године бити усвојене измене и допуне Закона о основама 

система образовања и васпитања и да ли ће до краја године бити донет Закон о просветној 

инспекцији. 

  

- Желимо да знамо и када ће бити формиране такозване 'листе Б' колега који су засновали 

радни однос с непуним радним временом, а њих је 30.000 од укупно 100.000 запослених у 

просвети, као и да ли ће бити деблокирани рачуни 70 школа у Србији којима је све укинуто, чак 

и телефон, због дугова које нису направиле - рекао је Матијевић. 

Нови в.д. директора Јумка, штрајк није још 
обустављен 
Бета  

Нови вршилац дужности генералног директора врањске холдинг компаније Јумко од данас је 

Горан Ђорђевић кога је изабрао Надзорни одбор те компаније у реструктурирању. 

Испуњен један од захтева: Радници Јумка на улицама Врања 

Тиме је испуњен један од захтева радника Јумка који од јануара штрајкују тражећи смењивање 

управе и исплату заосталих зарада. Ђорђевић је бивши директор Дирекције за изградњу Града 

Врања. Ранији в.д. генералног директора Јумка Зоран Стошић је пре два месеца поднео 

оставку. 

  

Председник Надзорног одбора Јумка Бранислав Поповић казао је агенцији Бета да штрајк 

радника није обустављен након именовања новог в.д. директора, али да је производња 

покренута у већем обиму и да је у производним халама око 500 од укупно 1.700 радника. 
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- У Врању је у свим погонима почела производња, погон у Владичином Хану ради у пуном 

обиму, док у погону у Радовници код Трговишта ради половина радника. Наставићемо 

разговоре са штрајкачима, али уколико фирма не буде радила и, уколико имамо само губитке, 

постоји велика могућност да ни од државе неће стићи помоћ и да Јумко оде у стечај - казао је 

Поповић. 

  

Рекао је да Јумко има уговорене послове за чије је испуњење потребно да ради око 1.500 

радника, и да је за неке уговорене послове компанија морала да од наручилаца тражи 

продужење рокова. 

  

Јумко чији је држава 60-одстотни власник, једина је текстилна компанија у Србији која има 

заокружену производњу - од сировог памука до финалног производа. 

  

У последњих пет година у тој фабрици се шију само униформе за домаћа и инострана јавна 

предузећа, установе и војску. 

Зашто славимо 1. мај као празник рада 

Тањуг  

Београд - Међународни празник рада, Први мај, сутра ће бити обележен широм света. 

Празник је установљен у знак сећања на 1. мај 1886, када је више десетина хиљада радника у 

Чикагу изашло на улице захтевајући боље услове рада и осмочасовно радно време. 

Организатори протеста су захтеве претходно упутили послодавцима и властима тражећи да их 

испуне до тог датума. 

 

Као одговор, уследила је репресија, а у сукобима са полицијом било је жртава и рањених на обе 

стране. Исход је био да су седморица синдикалних активиста осудјени на смрт. 

  

Други конгрес Радничке интернационале, одлучио је да се од 1890. године, 1. маја широм света 

одржавају масовне манифестације, демонстрације и штрајкови, као један од видова класне 

борбе, што је до краја 19. и почетком 20. века добило масовне размере. 

  

Први мај у Србији обележен је први пут 1893. године протестним скуповима у Београду. 

Првомајске прослава у сеоским срединама у Србији почеле су најпре у селу Дубона, код 

Младеновца, две године касније. 
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У Србији и региону временом је постао обичај да се тог дана у зору излази на Првомајски 

уранак у природу. 

  

Празник рада је током дугог послератног периода, најмасовније обележаван у социјалстичким 

земљама, када су одржаване параде и сличне манифестације. 

Последњих година, првомајски протести поново добијају видове протестних окупљања 

незадовољних радника, чији положај, због економске кризе, постаје све тежи. Савез 

самосталних синдиката Србије и УГС "Независност" такође су за сутра најавили протесте. 

 
 

 

Рајић: Кратак рок за договор о закону о раду 

Рок да до 15. јуна буде усвојен нови закон о раду је кратак да се све стране договоре 
о садржају тог документа, каже директор Уније послодаваца Србије Драгољуб 
Рајић. Истиче да за сада постоји само начелна сагласност о неколико питања, а да 
нека нису ни стигла на дневни ред радне групе. 

Послодавци и синдикати неће моћи у наредних месец и по дана, када истиче рок за усвајање 
новог закона о раду, да се договоре о садржају тог документа без поновне интервенције 
премијера Александра Вучића, оценио је директор Уније послодаваца Србије (УПС) Драгољуб 
Рајић. 

Рајић је рекао за Тањуг да ће тај посао по свој прилици морати да оконча влада, јер након 
најаве да сви системски закони морају да буду усвојени до 15. јуна, он не види да за договор три 
стране има времена. 

"Ако влада и премијер желе резултате, мораће они да повуку неопходне потезе", сматра Рајић. 

Како објашњава, до сада постоји само начелна сагласност учесника у договарању и то о 
неколико питања, попут отпремнина, минималне зараде, отказа... 

С друге стране, додаје, предлог о другачијем обрачуну накнаде за време боловања, годишњег 
одмора, или о укидању минулог рада, који су у претходно повученом нацрту закона били 
највише спорни, још нису стигли на ред. 

"Делимичан договор постоји о томе да се у новом закону отпремнине не исплаћују за све 
године стажа, већ само за оне проведене код тог послодавца. До приближавања ставова је 
дошло и по питању минималне зараде, а наш предлог је био да се она усаглашава једном 
годишње, у октобру за наредну годину", наводи Рајић. 

Начелна сагласност, како је рекао, постоји и о условима за отпуштање радника. 
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"Није идеја да се људи отпуштају само да би се отпуштали, већ да се боље дефинишу услови 
када је могуће дати отказ. На пример, у случају алкохолизма, коришћења опојних средстава 
или кад постоје докази да је запослени нанео озбиљну штету фирми", каже Рајић. 

Како истиче, према важећем закону се многи послодавци не сналазе са процедуром приликом 
отказа, па се дешава да, само због погрешне папирологије, суд отпуштеног радника врати на 
посао. Предлог је, како каже, да ако послодавац и погреши у процедури треба да исплати 
накнаду, али не и да враћа радника на посао. 

Проблеми са накнадама за боловање 

Предлог о другачијем обрачуну накнада за време боловања или годишњег одмора, према 
његовим речима, још није био предмет разговора радне групе. 

Рајић је навео да се, рецимо, сада приликом одсуствовања с посла плата рачуна као просек 
примања у последња три месеца, где се урачунају и додаци по основу прековремених сати, 
ноћног рада, топлог оброка, регреса... 

"На крају дођемо до тога да радник који је на одмору може да заради више него онај који је 
остао да уместо њега ради. Зато је предлог да се за време одсуствовања исплаћује само основна 
зарада плус додатак за минули рад", наводи Рајић и додаје да многи послодавци имају проблем 
са лажним боловањима, па је зато предложено да се уведе могућност колективног годишњег 
одмора. 

Послодавци у руралнијим деловима земље, рецимо, наводи Рајић као пример, имају проблем 
сваки пут кад наступи берба, јер онда у истој недељи сви запослени узму боловање. 

"Како се зна да ће људи тада да беже с посла под изговором да су болесни, боље је да 
послодавац може да их пошаље на колективни одмор, него да их јури по њивама и доказује да 
нису болесни", сматра Рајић и додаје да би такође могло да се разговара и о могућности да 
првих неколико дана боловања буде мање или не буде плаћено уопште. 

Предлог је, како каже, и да рад на одређено време буде три године, јер свако ко уложи новац у 
нову фирму тек после три-четири године може да види да ли је посао одржив. 

"У Чешкој рад на одређено може да траје 12 година, а Хрватска има предлог да то буде пет 
година. Морамо да омогућимо да млади људи раде, макар и тако, јер је боље да дочекају 30 или 
35 година са било каквим радним искуством", рекао је Рајић уз опаску да синдикати, за разлику 
од Уније, не мисле о младима, већ само о старијим радницима преко 45 година који су "удобно 
смештени у јавном сектору". 

Како каже, није убеђен да ће синдикати прихватити све предлоге, али је поручио да је Србији 
потребно флексибилније тржиште рада. 

Синдикати се, примећује, углавном жале да ништа не ваља, али нису партнер који би да нешто 
побољша. 

"Кад су представници Међународне организације рада дошли и позвали послодавце, 
синдикате, представнике владе, Светске банке и Европске комисије да разговарају о томе да ли 
су предложене измене закона противне међународним конвенцијама, из синдиката су дошли, 
преспавали, погостили се, а ујутро су отишли озлојеђени јер измене нису у њиховом интересу", 
тврди Рајић. 
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Поручује да синдикати морају да буду активан партнер како би се мењале ствари у Србији и 
додаје да запошљавање неће зависити само од промене закона о раду, већ и од других прописа 
који би требало да омогуће боље услове за пословање. 

Вулин: Закон о раду којим ће бити 
задовољни сви 

Влада Србије жели да донесе квалитетан закон о раду са којим ће у највећој 
могућој мери бити задовољни сви социјални актери, каже Александар Вулин. 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин изјавио је да је 
Влада Србије решила да закон о раду и све друге законе из области радног законодавства, али и 
законодавства који има везе са социјалним карактером доноси искључиво у договору свим, са 
синдикатима и послодавцима. 

 

Указујући да постоји већина која може да усвоји било који закон, он је навео да влада жели 
датај закон буде и квалитетан. 

Он је истакао да послодавци и синдикати имају често различите ставове, али да би био 
најсрећнији када би било могуће да се синдикати и удружење послодаваца договоре без владе и 
само дођу пред њу са готовим решењем. 

"То није могуће. Потребна је влада. Влада ће се трудити да своја решења донесе у сагласности 
света рада и света капитала", рекао је Вулин додајући да ће се трудити да читав преговарачки 
процес држи међу преговарачима. 

Указујући да има велико поштовање према синдикатима и послодавцима, као и да ће се 
трудити се да се све договори, он је ипак навео да је последња реч на Скупштини Србије. 

"Синдикати и послодавци знају да не могу да добију баш све што желе или што бисмо желели 
ми као влада да се овде живи неупоредиво боље. Ова влада је прва која је имала храбрости да 
изађе и каже да ће за две године бити боље и које ће то мере бити болне", рекао је Вулин 
додајући да неће покушавати да себи направе политички маркетинг већ да представници 
власти хоће да се донесе добар закон који ће одговарати и радницима и послодавцима. 

Давања регулисана буџетом неће бити смањена 

Вулин је рекао да социјална давања која су регулисана буџетом републике неће бити смањена. 

"Оно што је регулисано буџетом свакако неће. Ми ћемо зато имати ребаланс буџета и од 
потреба читаве државе ће зависити како ће се односити и према нашем буџету и према 
социјалним давањима'', рекао је Вулин одговарајући на питање новинара да ли ће бити 
смањена социјална давања на нивоу републике. 

Он је истакао да сматра да је неопходно да буџет министарства на чијем је челу, баш због 
очекиваних притисака која ће се дешавати због најављених смањивања радне снаге, не би 
требало битније да се смањи. 

"Свакако ћемо се борити да ниво социјалних давања ни на који начин не буде угрожен", рекао 
је Вулин. 
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Он је додао и да ће се о накнадама за породиље разговарати са надлежнима указујући да 
министарство има своје надлежности, али да надлежности имају и друга министарства и 
локалне самоуправе. 

"Морамо да се договоримо. Разговарали смо са синдикатима, разговараћемо и са послодавцима 
и штрајкачима. Нећемо бежати од проблема", рекао је Вулин. 

Када је у питању старосна граница за одлазак у пензију, Вулин је истакао да је Србији потребно 
ново пензијско законодавство, односно да се уважи реалност и живот какав јесте. 

"Дуже живимо и требало би и дуже да радимо. Чак и да није криза и да друштво није 
сиромашно морали би више да радимо", рекао је Вулин. 

Први мај у Крушевцу 

За Крушевљане празновање поводом првомајских празника почиње пре уранка. 
Велики број грађана Крушевца и околине присуствовао је синоћ програму и 
ватромету у центру града које годинама организује Веће Синдиката. 

Породично или са пријатељима, излазак на корзо, вече уочи 1. Маја за Крушевљане је 
традиција. 

"Излазим јер волим да видим многе познате људе са децом, који су срећни и задовољни,, 
објашњава једна од пролазника. Многи желе да упуте празничне жеље: " Желим свима за 1. Мај 
да дођу до посла, да боље живе у складу са неком хуманијом заједницом, него што је била ова 
до сада", кажу грађани. 

Некада се из града одлазило право на Багдалу, на уранак где се окупљало више хиљада 
радника. Ове и неколико претходних година крај споменика, симбола радничког покрета, пар 
стотина људи. 

"Ми баш и нема шта да славимо, сви желимо да обележимо ову вековну традицију у 
Крушевцу", каже председник већа Самосталног синдиката за Расински Округ Миленко 
Михајловић. 

Уколико киша не поквари планове Крушевљана, већина ће 1. Мај провести на Јастрепцу. Иако 
је до пре неколико дана због одрона од поплава, до ове планине било немогуће доћи, пут је за 
кратко време оспособљен за саобраћај. 

Послодавци радницима: Не плашите се 

ИЗВОР: РТС 

Београд -- Запослени у Србији првог маја с неизвесношћу очекују измене Закона о 

раду и новине које доноси. С друге стране, послодавци тврде да нема места страху. 

 Механизми заштите права радника који су предвиђени нису довољно функционални, 

упозорава заштитник грађана. 
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Синдикати не подржавају најављене измене Закона о раду, посебно део где се одобрава да 

фирма има 100 одсто запослених на одређено време. Инсистирају и да се не укида проширено 

дејство колективних уговора.  

 

"У условима у Србији је нужно имати проширено дејство зато што имамо јако слабу 

послодавачку организацију па оно што они не покривају морамо да покријемо проширеним 

дејством", каже председник УГС "Независност" Бранислав Чанак.  

 

Послодавци поручују запосленима да не морају да се плаше, јер од свих промена Закона о раду 

ниједна није противна ниједној конвенцији Међународне организације рада, нити било којој 

Европској директиви.  

 

Кажу да им је циљ да макар и краткорочно запосле што више људи. 

 

"Да што више људи и оних младих и оних старијих од 40-45 година, којих сада има много 

незапослених, да сада они добију неки посао и да нешто раде, а не да три, пет, седам година не 

могу да добију никакав посао. И зато морамо да променимо Закон о раду", истиче директор 

Уније послодаваца Драгољуб Рајић. 

 

Наши радници немају одговарајућу заштиту радних права, а највише проблема има са 

здравственом заштитом, тврди заштитник грађана Саша Јанковић.  

 

"Механизми заштите права радника који су предвиђени нису довољно функционални, нити 

инспекцијска заштита нити заштита пред судом, често су неделотворне и предуго трају", 

објашњава Јанковић.  

 

Указује да је здравство за раднике такво да од воље послодавца практично зависи да ли ће 

уплаћивати осигурање или не.  

 

Бројним манифестацијама широм земље, синдикати данас обележавају свој дан, Међународни 

празник рада. 
 

Измене Закона о раду, има ли разлога за 
страх 

Запослени у Србији првог маја с неизвесношћу очекују измене Закона о раду и 
новине које доноси. С друге стране, послодавци тврде да нема места страху. 
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Механизми заштите права радника који су предвиђени нису довољно 
функционални, упозорава заштитник грађана. 

Синдикати не подржавају најављене измене Закона о раду, посебно део где се одобрава да 
фирма има 100 одсто запослених на одређено време. Инсистирају и да се не укида проширено 
дејство колективних уговора. 

Припремио Срђан Димитријевић 

"У условима у Србији је нужно имати проширено дејство зато што имамо веома слабу 
послодавачку организацију па оно што они не покривају морамо да покријемо проширеним 
дејством", каже председник УГС "Независност" Бранислав Чанак. 

Послодавци поручују запосленима да не морају да се плаше, јер од свих промена Закона о раду 
ниједна није противна ниједној конвенцији Међународне организације рада, нити било којој 
европској директиви. 

Кажу да им је циљ да макар и краткорочно запосле што више људи. 

"Да што више људи и оних младих и оних старијих од 40 до 45 година, од којих су сада многи 
незапослени, сада добије неки посао и да нешто раде, а не да три, пет, седам година не могу да 
добију никакав посао. И зато морамо да променимо Закон о раду", истиче директор Уније 
послодаваца Драгољуб Рајић. 

Наши радници немају одговарајућу заштиту радних права, а највише проблема има са 
здравственом заштитом, тврди заштитник грађана Саша Јанковић. 

"Механизми заштите права радника који су предвиђени нису довољно функционални, нити 
инспекцијска заштита нити заштита пред судом, често су неделотворне и предуго трају", 
објашњава Јанковић. 

Указује на то да је здравство за раднике такво да од воље послодавца практично зависи да ли ће 
уплаћивати осигурање. 

Бројним манифестацијама широм земље, синдикати данас обележавају свој дан, Међународни 
празник рада. 

Орбовић: Платни разреди нису спорни  

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић рекао је гостујући у 
Дневнику РТС-а да се репрезентативни синдикати противе најављеном смањењу плата у јавном 
сектору за 10 одсто и да ће учинити све да та мера не успе. 

 

Нагласио је да су већини запослених у јавном сектору плате веома ниске и годинама нису 
повећаване. 

"Платни разреди нису спорни и надамо се да ће до краја године о томе бити постигнут 
договор", рекао је Орбовић. 

Орбовић је нагласио да су представници репрезентативних синдиката јуче разговарали са 
министром рада Александром Вулином о роковима када би преговори о Закону о раду могли да 
се заврше. 
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"Преговори су отишли довољно далеко и о питањима о којима се сада разговара, па то може да 
се заврши за недељу до две. Али ако би се отворила нова питања, онда би то продужило рокове 
и сигурно не би могло да се заврши до почетка лета", рекао је Орбовић. 

Истакао је да у преговорима о новом Закону о раду синдикати стављају акценат и неће се 
одрећи колективног преговарања, али су свесни да Влада неће моћи све њихове предлоге да 
усвоји, већ ће се тражити компромис. 

Орбовић каже и да су послодавци на преговорима рекли да очекују да радници остану дуже на 
послу, а да притом то радно време не буде плаћено. 

 

 

Чанак: Синдикати ће бити партнер Влади 

 

БЕОГРАД - Лидер УГС Независност Бранислав Чанак изјавио је да це синдикати новој Влади 
Србије бити партнер, али и поруцио да се са синдикатима не шале. 
„То је порука за 1. мај – немојте се шалити се нама. Претходни су се шалили са нама, немојте и 
ви. У супротном сваки дан це бити 1. мај”, казао је Чанак у Кажипрсту Б92 и појаснио да то 
значи да ће синдикати изаћи на улице. 

Отпуштања у јавном сектору, према Чанковим речима, мора да буде, али постепено и имајући у 
виду да су то људи који имају своје породице и којима се мора обезбедити неко време 
минималац да могу да преживе. 

Чанак је казао и да домаћа привреда не постоји и да су њена слика 153 предузећа у 
реструктурирању. 

„На жалост не можемо да извучемо ни једно од њих и да са сигурношћу кажемо да ће се 
извући”, истакао је Чанак. 

„Игране су политичке игре са њима, сада требају нове игре, али то није закон, морамо да 
поставимо питање које је њихово место у новој привреди, а сагледавамо привреду само ако 
можемо да привучемо страни капитал”, навео је он. 

Истичући да то сматра погрешним, јер се привреда не може ослањати само на страни капитал, 
јер ће онда од њега зависити, Чанак као решење види да се део предузеца замрзне, а да се 
„моторни” део одржи у животу и ојача како би повукао остале делове, што захтева ангажовање 
струке. 

Говорећи о Предлогу закона о раду, Чанак је рекао да би он могао да буде усаглашен меду 
социјалним партнерима до јуна, како би тада ушао у скупштинску процедуру, али само уколико 
се ништа у тексту закона не буде додавало или мењало. 

Лидер УГС Независност је казао да су се синдикати јуче први пут састали са новим ресорним 
министром Александром Вулином и оценио састанак обећавајућим. 
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Како је навео, Вулин ће проверити да ли су и даље на преговарачком столу већ дефинисаних 
пет института у Закону о раду, уз још неке интервенције за које Чанак сматра да су сада могуће. 

УГС Независност, по рецима Чанка, инсистира да се ограничи број оних који раде на одређено 
време, да то буде одредени проценат од укупног броја запослених како нам се не би догодило 
да имамо привреду на одређено време, као што се догодило Хрватској, која према истраживању 
с краја прошле године има 93 одсто запослених на одређено време. 

Други институт, на коме синдикат инсистира, је проширено дејство општег колективног 
уговора, које су, како каже Цанак, послодавци креирали 2005, да буде покриће за њихову 
репрезентативност, јер немају довољну покривеност територије Србије. 

Када би преговарач био промењен, да то буде Привредна комора Србије, која има покривеност 
од 80 одсто, онда то не би ни требало, објаснио је он. 

Чанак је упозорио да би у другом случају, да се Предлогу закона о раду додају неке нове ставке, 
онда би то морало да иде поново у процедуру и у том слуцају закон би можда био тек крајем 
године.  

Тањуг 

Каква економија, такав и минималац 

Наша минимална зарада најмања је у Европи, кажу синдикалци, дотле привредници истичу да 

нигде као код нас у Србији нема лошије економске ситуације због које они не могу и поред 

најбоље воље да плате више 

 

Ако су синдикати у Србији у нечему потпуно сагласни, то је да минималну зараду у нашој 
земљи треба повећати. Законски минимум по којем радници могу бити плаћени износи 115 
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динара на сат, што је свега око 20.000 динара месечно. То није мењано већ две године иако су у 
међувремену цене порасле, трошкови живота повећани, а куповна моћ све мања. 

Послодавци не споре да је наш минималац недовољан за достојанствен живот, али да одговара 
тренутном стању наше економије, односно нашој ниској продуктивности. Према њиховим 
речима, повећавање минималца највише би погодило мале привреднике, који би били 
принуђени да смање број запослених или да пређу у сиву зону. 

Овај проблем је утолико већи што, према подацима синдиката, у Србији чак 400.000 људи 
ради за минималац. Чињеница је и да је минимална зарада у нашој земљи готово најнижа у 
Европи и једна од најнижих у развијеном свету. 

Бранислав Чанак, председник Уједињених гранских синдиката „Независност” сматра да 
повезивање минималне зараде са стањем економије није исправно. 

– Минимална зарада је настала у развијеним економијама како би се показало шта је минимум 
стандарда када је у питању рад. То није за кору хлеба, већ за пристојан живот – каже Чанак, 
додајући да су на седницама Социјално-економског савета покушавали да се изборе за 
повећање, али да нису нашли заједнички језик са послодавцима. У таквој ситуацији Влада 
Србије је сама донела одлуку о садашњој цени рада. 

– Ми сада тражимо да минимална зарада буде једнака цени минималне потрошачке корпе – 
навод Чанак. 

Последњи подаци Министарства трговине показују да је то у фебруару било 34.000 динара. 

Оствариво или не? 

– Нико не може да каже да минимална зарада у Србији није мала. Премала је. Али и наша 
економија је готово најслабија у Европи. Све земље које имају већу минималну зараду имају и 
већи бруто домаћи производ по становнику. То је мера стандарда и продуктивности наше 
привреде. То значи да је повећање немогуће – одговара Драгољуб Рајић, директор Уније 
послодаваца Србије. 

На наше питање, да ли би послодавци повећали минималну зараду уколико би се повећао 
неопорезовани део зараде који сада износи 11.000 динара, он одговара: 

– Уколико би се повећао неопорезовани део плате, сигурно би послодавци имали простора да 
повећају минималац. Проблем у целој овој причи и јесте велико захватање државе – закључује 
Рајић. 

Међутим, Милан Кнежевић, председник Привредне коморе малих и средњих предузећа, 
потпуно другачије гледа на ову проблематику. Његов став је да је висина минималне зараде 
годинама злоупотребљавана и да од ње најмање користи имају они са најнижим платама. 

– Минималац је служио за подизање ионако високе плате у јавном сектору. Подигнимо, на 
пример, минималац за десет одсто – са 20.000 на 22.000 динара. Онај ко је лоше живео раније 
и сада ће живети лоше. Али, ће зато већи минималац ући у коефицијент за обрачун основице у 
јавном сектору и онда ће неко тамо да добије значајну повишицу –објашњава Кнежевић. 

Он нема ништа против тога да се минимална зарада повећа, али да се не урачунава у 
коефицијент за оне који зарађују преко 40.000 динара у јавном сектору. 

– У супротном ће најмање користи од повећања минималца и даље имати они који га зарађују 
– закључује Кнежевић. 
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Да је поразно то што имамо најнижу минималну плату у региону, сматра и Ранка Савић, 
председница Асоцијације слободних и независних синдиката. 

– Донедавно је Босна и Херцеговина била иза нас, а сада су нас и они претекли. Разумем ја у 
каквом стању нам је економија, али и послодавци и држава морају да схвате да је 20.000 
динара понижавајуће мало и недовољно за живот. То није мењано две године, а поскупљења су 
стална. Ево, сада се најављује и повећање цене струје од 1. јула. То је неиздрживо – каже Ранка 
Савић. 

Стефан Деспотовић 

„Људи од челика” јачи од транзиције 

Са мајсторима Раковице неко је играо „’круна-писмо’, и то по правилима балканског 

капитализма: ако је писмо – ви губите све, ако је круна – ми добијамо све” 

„Људи од челика” преживели су транзицију. Раде у друштвеном предузећу у којем су сви још 
2010. године добили отказ и уз то припадајуће отпремнине. Производе квалитетне пумпе, 
мотокултиваторе и малолитражне моторе који се извозе. Држава и не зна да постоје, а и кад 
начује – не хаје. За њих нема субвенција, повластица, ослобођења пореза, Динкићевих 
стимулација за сваког новозапосленог радника. За њих нема ничега. Ни будућности, кажу 
сами, мада су сви заслужили за овај Први мај Орден рада са златним венцем. 

Тако је данас у раковичкој Фабрици малолитражних мотора „Двадесет први мај”. Некада 
гигант, ДМБ који је запошљавао 5.500 радника, сада, уз неколико портира и понегде 
загубљеног чувара, има 40 људи који се одупиру новом времену, или се само боре да сачувају 
сопствени посао, да преживе. 

– Колега и ја радимо на одржавању свега. И глодалица, и стругова, и бушилица, и програмских 
машина, хидраулике, пнеуматике, али и канализације и струје. Машинбравар сам као Тито, а 
кад треба возим и виљушкар. У привременом уговору о раду пише ми 16 занимања – каже са 
осмехом и поносно, не жалећи се, Жарко Нићифоровић, радник у овој старој фабрици. А он, 
као најмлађи трудбеник, има 47 година. 

И други, каже, морају тако да запну. На једној „линији“ са 25 машина ради пет људи. Сви 
морају да знају све. Истовремено су и стругари, и брусачи, и фрезачи... мајсторчине. А плата 
30.000–35.000 динара. Али и за то морају да се помуче, добро запну, умасте жуљевите дланове. 
Руке им прљаве, али душа чиста. 

Тик уз њих, у истој хали је „Фабрика турбомотора и трансмисија”, коју су купили врло познати 
тајкуни, људи чистих руку, а у њој пустош. Каква им је душа само они знају. Машине се продају 
у први мах на кило, као старо гвожђе. Озбиљна технологија на кило. Не зна се где завршавају 
те машине. 

У тој фабрици су некада произвођени авио-мотори по лиценци „Ролс-Ројса”, турбине за 
хеликоптере, рађена је галванизација делова из пројекта „Југо-Америка”. Судар два света у 
истој соцреалистичкој фабричкој хали. Света који схвата да је прошлост и другог који само 
верује да је будућност. 

Овде са радницима, а тако је у целој Србији, као да је неко играо „круна-писмо”. И то по 
систему: „Ако буде круна – ми добијамо све, а ако буде писмо – ви губите све.” 
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Инжењер Драган Станковић, човек старог кова, директор је ове чудом опстале фабрике 
малолитражних мотора. Са њим смо разговарали и тачно пре годину дана и од тада се ништа 
није променило. 

И даље су, каже, друштвено предузеће у процесу продаје. Радници, које је после колективног 
отказа 2010. године сам вратио на посао, само да заврше наручене пумпе, моторе, ево већ 
четврту годину примају редовну плату, плаћен им је превоз, оверене су им здравствене 
књижице. Производња је за годину дана већа за шест одсто, извоз за 40 одсто, пред уговарањем 
је посао за Алжир у који треба годишње да се извози око 400 до 500 мотора посебне намене. 

– Редовно измирујемо и рачуне за воду, струју. Стари дугови према држави, настали лошим 
реструктурирањем ДМБ холдинга, још нас притискају, али исплаћујемо чак и те пресуде по 
тужбама радника који су одавно отишли – каже Станковић. 

Мало чудно звучи оволика брига директора о држави која би, да није оваквих фабричких 
утвара које саме себи обезбеђују егзистенцију, имала на постојећих 700.000 социјалних 
случајева још ових 40 душа, плус бар по три члана породице. 

– Већи је проблем искидани репроланац. Добављачи су, као за баксуз, претежно фирме у 
реструктурирању. „Петар Драпшин“ из Младеновца снабдева нас клиповима, блоковима 
мотора, ИМР нам ради термичку обраду, стала је и „Индустрија прецизне механике“ која је 
продата – каже Станковић. 

Ако се држава одлучила за реиндустријализацију, како каже инжењер Станковић, онда мора 
одмах да се мења Закон о приватизацији. Морају да се фаворизују купци који ће наставити 
производњу. Држава мора да одреди области производње које јој требају. Неопходно је 
формирати репроланац, целину насталу из садашњих фирми у реструктурирању. 

Времена нема. У производњи је све мање стручних људи са искуством који су још при физичкој 
и менталној снази. Знање се у производњи не купује, оно се преноси годинама са старијег на 
млађег. Тако се знање добија, каже Станковић. 

И за крај, виц из фабричке хале. Црн, очекивано, као и руке радника. 

– Сретну се двојица и један каже: „Знаш да сад има мобилних телефона само за динар. – Знам”, 
одговара други, „али шта ће ми кад за те паре могу да купим фабрику.” 

Због свега је можда најбоље да се ова фабрика поклони тим радницима. Ионако су некад они 
словили за власнике, а изгледа да само они и знају шта ваља са њом радити. 

Горан Волф 

 

Незапосленост стагнира 

Број незапослених у Војводини већ годинама се креће на нивоу од 195.000 до 
205.000, изјавио је покрајински секретар за рад, запошљавање и равноправност 
полова Мирослав Васин. 
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Он је у изјави новинарима на Палићу рекао да се број незапослених смањује током лета и 
сезонских послова, а да се повећава током зиме, али да не прелази 205.000. На крају априла 
незапослених је било око 199.000. 

Када би тако посматрали, могли би рећи да број незапослених у Војводини не расте. Чак је у 
прошлој години он смањен за неких 1.000 лица на крају 2013. године у односу на 2012. 
годинерекао је Васин. 

Са друге стране, по његовој оцени, проблем представља чињеница да се незапосленост не 
смањује. 

Ми успевамо да, кроз програме Владе Војводине и програме локалних самоуправа, ситуацију 
одржимо на истом нивоу, али би суштина морала бити почетак смањења броја незапослених, а 
то је веома тешко у овој ситуацији говорити, нарочито ако посматрамо чињеницу да нас, као 
што смо видели из експозеа новог премијера, чекају болни резови рекао је Васин. 

Према његовом мишљењу, ти резови ће подразумевати смањење броја запослених, поготово у у 
предузећима у реструктурирању. 

Вулин: Закон о раду којим ће бити 
задовољни сви социјални актери 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин 
изјавио је данас да Влада Србије жели да донесе квалитетан закон о раду са којим 
ће у највећој могућој мери бити задовољни сви социјални актери. 

"Влада Србије је решила да закон о раду и све друге законе из области радног законодавства, 
али и законодавства који има везе са социјалним карактером доноси искљувчиво у договору 
свих, са синдикатима и послодавцима", рекао је Вулин новинарима. 

Указујући да постоји већина која може да усвоји било који закон, он је навео да влада жели да 
тај закон буде и квалитетан. 
Он је истакао да послодавци и синдикати имају често различите ставове, али да би био 
најсрећнији када би било могуће да се синдикати и удружење послодаваца договоре без владе и 
само дођу пред њу са готовим решењем. 

"То није могуће. Потребна је влада. Влада ће се трудити да своја решења донесе у сагласности 
света рада и света капитала", рекао је Вулин додајући да ће се трудити да читав преговарачки 
процес држи међу преговарачима. 
Указујући да има велико поштовање према синдикатима и послодавцима, као и да ће се 
трудити се да се све договори, он је ипак навео да је последња реч на Скупштини Србије. 

''Синдикати и послодавци знају да не могу да добију баш све што желе или што бисмо желели 
ми као влада да се овде живи неупоредиво боље. Ова влада је прва која је имала храбрости да 
изађе и каже да ће за две године бити боље и које ће то мере бити болне'', рекао је Вулин 
додајући да неће покушавати да себи направе политички маркетинг већ да представници 
власти хоће да се донесе добар закон који ће одговарати и радницима и послодавцима. 
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Давања регулисана буџетом неће бити смањена 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин изјавио је 
данас да социјална давања која су регулисана буџетом републике неће бити смањена. 
''Оно што је регулисано буџетом свакако неће. Ми ћемо зато имати ребаланс буџета и од 
потреба читаве државе ће зависити како ће се односити и према нашем буџету и према 
социјалним давањима'', рекао је Вулин одговарајући на питање новинара да ли ће бити 
смањена социјална давања на нивоу републике. 
Он је истакао да сматра да је неопходно да буџет министарства на чијем је челу, баш због 
очекиваних притисака која ће се дешавати због најављених смањивања радне снаге, не би 
требало битније да се смањи. 

''Свакако ћемо се борити да ниво социјалних давања ни на који начин не буде угрожен'', рекао 
је Вуилин. 
Он је додао и да ће се о накнадама за породиље разговарати са надлежнима указујући да 
министарство има своје надлежности, али да надлежности имају и друга министарства и 
локалне самоуправе. 
"Морамо да се договоримо. Разговарали смо са синдикатима, разговараћемо и са послодавцима 
и штрајкачима. Нећемо бежати од проблема'', рекао је Вулин. 

Када је у питању старосна граница за одлазак у пензију, Вулин је истакао да је Србији потребно 
ново пензијско законодавство, односно да се уважи реалност и живот какав јесте. 
''Дуже живимо и требало би и дуже да радимо. Чак и да није криза и да друштво није 
сиромасно морали би више да радимо'', рекао је Вулин. 

(Танјуг) 

Орбовић: Синдикати против смањења плата 
у јавном сектору 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић 
изјавио је данас да се репрезентативни сидникати противе 

најављеном смањењу плата у јавном сектору за 10 одсто и учиниће све да та мера не успе. Он је 
нагласио да су већини запослених у јавном сектору плате веома ниске и нису годинама 
повећаване. 
"Платни разреди нису спорни и надамо се да ће до краја године бити договорени", рекао је 
Орбовић. 
Он је нагласио да су представници репрезентативних синдиката јуче разговарали са 
министром рада Александром Вулином о роковима када би преговори о Закону о раду могу да 
се заврше. 

"Преговори су отишли довољно далеко и о питањима о којима се сада разговара може да се 
заврши за недељу до две. Али ако би се отворила нова питањ, онда би то продужило рокове и 
сигурно не би могло да се заврши до почетка лета", рекао је Орбовић гостујући на РТС. 
Он је истакао да у преговорима о новом Закону о раду синдикати стављају акценат и неће се 
одрећи колективног преговарања, али су свесни и да влада неће моћи све њихове предлоге да 
усвоји, већ ће се тражити компромис. 

Када је у питању померење радног времена у јавном сектору на 07.30 сати, Орбовић је навео да 
се мора поштовати осмочасовно радно време без обзира у колико сати започињао радни дан. 
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Он је нагласио да се од стране послодаваца у Србији, често, додуше незванично, чују предлози 
да се радна недеља повећа на 56 сати, али је то неприхваљиво. 

"Све више се чују гласови послодавачких организација које говоре да радници не раде довољно 
и да би морало да се повећа радно време. То није тачно, већина радника ради добро свој посао, 
а оне који не раде треба санкционисати. Радници у Србији добро раде, а то најбоље показују 
добро организоване стране фирме које код нас послују", рекао је Орбовић. 

 Првомајска протестна шетња синдиката 
Представници Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) и УГС Независност организовали 
су данас првомајску протестну шетњу у центру града и поручили да се противе најављеним 
мерама штедње, јер су оне, како тврде, усмерене ка томе да се још више уруше права радника. 

Синдикати су се најпре окупили на Тргу Николе Пашића где је прочитан првомајски проглас, а 
потом су Дечанском и Македонском улицом прошли ка Теразијама до Славије где ће положити 
венце на споменик Димитрију Туцовићу. 
Председник СССС Љубисав Орбовић рекао је да су радници у Србији сада у ситуацији да се и 
као пре 128 година боре за основна права, односно три осмице - осам сати рада, осам сати 
одмора и осам сати сна. 

Он је рекао да радници у Србији данас уместо осам раде више од 10 сати а да за то не примају 
плате довољне за егзистенцију, а врло често су и нередовне. 
Орбовић је рекао да је прошло време првомајских уранака, роштиљања и да се сада радници 
свакодневно морају борити за своја права. 
Председник УГС Независност Бранислав Чанак рекао је да уколико се у наредном периоду не 
буде бринуло о правим радника у Србији, они ће права тражити на улици. 

  

Савић: Синдикати се морају ујединити 
Синдикати у Србији морају бити уједињени, морају одредити минимум заједничких 
активности јер само тако могу спречити дебакл запослених који се може десити у наредном 
периоду, поручила је данас председница Асоцијације слободних и независних синдиката 
(АСНС) Ранка Савић. 
Савић је за Тањуг истакла да је економска и социјална ситуација таква да нема више никаквог 
оправдања за разједињено понашање синдиката. 
"Надам се да се више никад неће десити да за Први мај будемо разједињени, да једни 
организују протесте, други штајкове. Потпуно је глупо да у исто време правимо протесте на два 
различита места", истакла је председница АСНС, синдиката који је данас организовао 
окупљање поводом Међународног дана рада у Кнез Михајловој улици. 

Она је истакла да положај радника, али и свих грађана Србије, никада није био гори у новијој 
историји и да је на делу потпуна безперспективност. 
Представници АСНС су на скупу под називом "Не гасите наду, одржите реч" грађанима делили 
проглас у којем су од власти тражили да испуне оно што су обећали - усвајање системских 
закона до јуна 2014. године, реформу јавних предузећа, борбу против корупције, завршетак 
пројекта "Београд на води" до 2017. године... 

(Танјуг) 
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Радници би бринули о капиталу фирме 

ИЗВОР: ТАЊУГ 

Београд -- Веће Савеза самосталног синдиката покренуло је иницијативу да се у 

новом закону о приватизацији инсистира на радничким акционарствима. 

 Тако би се запосленима омогућило да постану власници предузећа, рекао је Тањугу председник већа 

Миленко Михајловић. 

Михајловић је подсетио да у Крушевцу постоји позитиван пример "Југопревоза" који је у 

власништву радничког конзорцијума од 535 малих акционара којима је требало пет година да 

откупе предузеће у коме су радили. 

"Зашто се то не би догодило у предузећу за производњу хлеба и пецива "Бранко Перишић" или 

Фабрици мазива, зашто бисмо дозволили да предузећа опет купи неко ко ће их упропастити" , 

прокоментарисао је Михајловић који сматра да би радници више водили рачуна о капиталу 

фирми у којима раде.  

 

На констатацију да "Југопревоз" није био у лошој ситуацији као што су данас поједина 

предузећа у реструктурирању, Михајловић одговара да у Крушевцу има и "живих" предузећа у 

којима производња није замрла.  

 

"Ево и Трајал данас ради пуним капацитетом" истиче Михајловић и додаје да би држава, која је 

и продавала предузећа, сада могла да им помогне да стану на ноге. Сматра да се ту могу у 

будућности пронаћи и нова радна места.  

 

Председник већа савеза синдиката указује да су и радници заинтресовани да буду власници 

предузећа, али каже и да им треба помоћи да се превазиђу финансијске дубиозе у тим 

фабрикама.  

 

Од 32 приватизоване фирме у Крушевцу, у 14 је поништен купопродајни уговор. 
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Синдикалци против штедње 

ИЗВОР: Б92, БЕТА 

Београд -- Представници СССС и УГС Независност послали су данас Влади Србије 

оштру поруку против најављених мера штедње, смањења плата и отпуштања у 

јавном сектору. 

Представници та два репрезентативна синдиката организовали су данас првомајски протест у 

Београду. 

Неколико хиљада представника Уједињених гранских синдиката "Независност" и Савеза 

самосталних синдиката Србије, како јавља репортер Б92, окупило се на Тргу Николе Пашића, 

одакле су прошетали до Трга Славија, где су положили венац на споменик Димитрију 

Туцовићу. 

 

Фото: Б92 

Главна порука синдикалних лидера била је да неће дозволити да се радници поново боре за 

права која су изборена након протеста у Чикагу, пре тачно 128 година, а Влади Србије су 

запретили сталним протестима и окупљањима. 
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Фото:Б92 

"Пре 128 година изборено је право на рад од осам сати, данас од нас траже да радимо 10, 12,14 

сати, а да нас плате за рад од два сата", казао је лидер Савеза самосталних синдиката Србије 

Љубисав Орбовић.  

 

Он се успротивио и најављеној приватизацији јавних предузећа, и истакао да је од почетка 

приватизације у Србији уништено оно што су радници градили деценијама. 

 

"Шта ћемо имати од приватизација, на десетине хиљада изгубљених радних места, мање плате, 

скупљу струју и комуналије", казао је Орбовић и указао да се данас на политичку сцену враћају 

људи који су 2000. године предлагали реформе које су уништиле српску привреду. 

Орбовић је истакао да данас није време за првомајске уранке и прваљење роштиља.  

 

"Док су радници у Србији на 1. мај пекли јагњиће и прасиће Србија је цветала", поручио је 

Орбовић. 
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Фото: Тањуг 

Председник синдиката Независност Бранислав Чанак поручио је представницима Владе да ће 

уколико наставе са најављеним мерама уместо еволуције имати револуцију.  

 

"Треба прво да реформишу себе, па онда нас. Ако наставе овако бићемо сваки дан на улици", 

поручио је Чанак. 
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Фото: Тањуг 

Он се окупљенима на почетку говора обратио са "Добар дан, нерадници, паразити и шверцери", 

подсетивши да политичари "пчелице вреднице" тако називају раднике.  

 

"Оно што су ти паразити и нерадници направили треба им 25 година да распродају, па сада 

треба још да градимо за њихове џепове", казао је Чанак. 
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Фото: Тањуг 

Он је поручио Влади да пре најављеног смањења плата у јавном сектору за 10 одсто треба да 

посегне за свим другим мерама, а не да се "као предатор одмах окоми на најслабије".  

 

"Шта ћемо ако директори тих предузећа не валајју, шта ћемо ако руководства нису добра", 

казао је Чанак.  

 

Он је поручио да су данас у Београд на протест стигли поштари који доносе поруку остатка 

радника и синдикалних представника, а најавио је и долазак свих оних који су ту поруку 

послали. 
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Први мај: Пред Туцовићем и синдикати и 
министри 

АУТОР: ДАНАС ОНЛИНЕ 

Београд - Представници два синдиката организовали су данас првомајски протест у Београду 
са којег је Влади Србије послата оштра порука против најављених мера штедње, смањења плата 
и отпуштања у јавном сектору. 
Неколико стотина представника Уједињених гранских синдиката "Независност" и Савеза 
самосталних синдиката Србије окупило се на Тргу Николе Пашића, одакле су прошетали до 
Трга Славија, где су положили венац на споменик Димитрију Туцовићу. 

Главна порука синдикалних лидера била је да неће дозволити да се радници поново боре за 
права која су изборена након протеста у Чикагу, пре тачно 128 година, а Влади Србије су 
запретили сталним протестима и окупљањима. 

"Пре 128 година изборено је право на рад од осам сати, данас од нас траже да радимо 10, 12,14 
сати, а да нас плате за рад од два сата", казао је лидер Савеза самосталних синдиката Србије 
Љубисав Орбовић. 

Он се успротивио и најављеној приватизацији јавних предузећа, и истакао да је од почетка 
приватизације у Србији уништено оно што су радници градили деценијама. 

"Шта ћемо имати од приватизација, на десетине хиљада изгубљених радних места, мање плате, 
скупљу струју и комуналије", казао је Орбовић и указао да се данас на политичку сцену враћају 
људи који су 2000. године предлагали реформе које су уништиле српску привреду. 

Орбовић је истакао да данас није време за првомајске уранке и прављење роштиља. 

"Док су радници у Србији на 1. мај пекли јагњиће и прасиће Србија је цветала", поручио је 
Орбовић. 

Председник синдиката Независност Бранислав Чанак поручио је представницима Владе да ће 
уколико наставе са најављеним мерама уместо еволуције имати револуцију. 

"Треба прво да реформишу себе, па онда нас. Ако наставе овако бићемо сваки дан на улици", 
поручио је Чанак. 

Он се окупљенима на почетку говора обратио са "Добар дан, нерадници, паразити и шверцери", 
подсетивши да политичари "пчелице вреднице" тако називају раднике. 

"Оно што су ти паразити и нерадници направили треба им 25 година да распродају, па сада 
треба још да градимо за њихове џепове", казао је Чанак. 

Он је поручио Влади да пре најављеног смањења плата у јавном сектору за 10 одсто треба да 
посегне за свим другим мерама, а не да се "као предатор одмах окоми на најслабије". 
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"Шта ћемо ако директори тих предузећа не ваљају, шта ћемо ако руководства нису добра", 
казао је Чанак. 

Он је поручио да су данас у Београд на протест стигли поштари који доносе поруку остатка 
радника и синдикалних представника, а најавио је и долазак свих оних који су ту поруку 
послали. 

Пред спомеником Димитриу Туцовићу био је и лидер Социјалистичке партије Србије и 
потпредседник владе Ивица Дачић. Он је рекао да мере за стабилизацију српске економије 
треба да буду усклађене не само с правним, већ и са социјалним тековинама Европске уније 
(ЕУ).. 

"Зато је важно да се направи што шира сагласност у оквиру социјалног дијалога између 
синдиката, послодаваца и представника владе", казао је Дачић новинарима пошто је заједно с 
министром рударства и енергетике Александром Антиће положио венац на споменик у 
Београду оснивачу радничког покрета у Србији и борцу за радничка права Димитрију 
Туцовићу. 

Он је истакао да је дијалог социјалних партнера била политика и претходне владе, наводећи да 
ће тако бити и у новој влади и да ће се водити рачуна како да неколико година економске кризе 
кроз који земља и грађани пролазе не остави трајне последице по политички, економски и 
социјални систем Србије. 

"Колико су радничка права актуелна у данашњем модерном свету сведочи и чињеница да је 
Први мај, као празник, и даље важан, јер се и даље расправља о темама о којима се говорило 
пре више од 100 година", рекао је Дачић. 

Према његовим речима, "борба за радничка права уско су повезана са економским развојем". 

"Нема високог нивоа радничких права без економског развоја земље", нагласио је Дачић и 
изразио уверење да ће "како земља буде излазила из кризе и расправе на ову тему бити много 
озбиљније и да ће бити све више усклађене са социјалним тековинама ЕУ". 

Он је подсетио да ЕУ има више од 20 година потписану социјалну повељу, што је, како је навео, 
основа од које полази и нова Влада Србије. 

  

Синдикати положили веаце на споменик Димитрија Туцовића 

Педставници Удружених синдиката "Слога" положили су данас у Београду, у част 
Међународног празника рада, 1. маја, венац на споменик оснивачу организованог радничког 
покрета у Србији и великом борцу за радничка права Димитрију Туцовићу. Венце су положили 
и представници Новог синдиката здравства Србије и Полицијског синдиката, као и лидери 
Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) и Уједињених грански синдикати "Независност", 
након протестне шетње центром града 

У Србији 1. мај се слави 121 годину 

Међународни празник рада обележава се у свету у знак сећања на дан када је 1886. године око 
40.000 чикашких радника ступило у штрајк и обуставило рад, тражећи боље услове живота. 
Први мај је у Србији први пут обележен 1893. године протестним скуповима у Београду. 
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СТУДИО Б 

Синдикати поручили: Немојте се шалити са 
нама » 

Извор : Тањуг, 

"То је порука за 1. мај - немојте се шалити се нама. Претходни су се шалили са 
нама, немојте и ви. У супротном сваки дан це бити 1. мај",  

Председник Савеза смосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић изјавио је данас да се 
репрезентативни синдикати противе најављеном смањењу плата у јавном сектору за 10 одсто и 
учиниће све да та мера не успе, док је лидер УГС Независност Бранислав Чанак изјавио је да це 
синдикати новој Влади Србије бити партнер, али да са синдикатима не шале. 

"То је порука за 1. мај - немојте се шалити се нама. Претходни су се шалили са нама, немојте и 
ви. У супротном сваки дан це бити 1. мај", казао је Чанак у Кажипрсту Б92 и појаснио да то 
значи да ће синдикати изаћи на улице. 

Отпуштања у јавном сектору, према Чанковим речима, мора да буде, али постепено и имајући у 
виду да су то људи који имају своје породице и којима се мора обезбедити неко време 
минималац да могу да преживе. 

Чанак је казао и да домаћа привреда не постоји и да су њена слика 153 предузећа у 
реструктурирању. 
"На жалост не можемо да извучемо ни једно од њих и да са сигурношћу кажемо да ће се 
извући", истакао је Чанак. 
"Игране су политичке игре са њима, сада требају нове игре, али то није закон, морамо да 
поставимо питање које је њихово место у новој привреди, а сагледавамо привреду само ако 
можемо да привучемо страни капитал", навео је он. 

Истичући да то сматра погрешним, јер се привреда не може ослањати само на страни капитал, 
јер ће онда од њега зависити, Чанак као решење види да се део предузеца замрзне, а да се 
"моторни" део одржи у животу и ојача како би повукао остале делове, што захтева ангажовање 
струке. 

Говорећи о Предлогу закона о раду, Чанак је рекао да би он могао да буде усаглашен меду 
социјалним партнерима до јуна, како би тада ушао у скупштинску процедуру, али само уколико 
се ништа у тексту закона не буде додавало или мењало. 

Лидер УГС Независност је казао да су се синдикати јуче први пут састали са новим ресорним 
министром Александром Вулином и оценио састанак обећавајућим. 

Како је навео, Вулин ће проверити да ли су и даље на преговарачком столу већ дефинисаних 
пет института у Закону о раду, уз још неке интервенције за које Чанак сматра да су сада могуће. 

УГС Независност, по рецима Чанка, инсистира да се ограничи број оних који раде на одређено 
време, да то буде одредени проценат од укупног броја запослених како нам се не би догодило 
да имамо привреду на одређено време, као што се догодило Хрватској, која према истраживању 
с краја прошле године има 93 одсто запослених на одређено време. 

Други институт, на коме синдикат инсистира, је проширено дејство општег колективног 
уговора, које су, како каже Цанак, послодавци креирали 2005, да буде покриће за њихову 
репрезентативност, јер немају довољну покривеност територије Србије. 
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Када би преговарач био промењен, да то буде Привредна комора Србије, која има покривеност 
од 80 одсто, онда то не би ни требало, објаснио је он. 

Чанак је упозорио да би у другом случају, да се Предлогу закона о раду додају неке нове ставке, 
онда би то морало да иде поново у процедуру и у том слуцају закон би можда био тек крајем 
године. 

Орбовић је нагласио да су већини запослених у јавном сектору плате веома ниске и нису 
годинама повећаване. 
"Платни разреди нису спорни и надамо се да ће до краја године бити договорени", рекао је 
Орбовић. 

Он је нагласио да су представници репрезентативних синдиката јуче разговарали са 
министром рада Александром Вулином о роковима када би преговори о Закону о раду могу да 
се заврше. 
"Преговори су отишли довољно далеко и о питањима о којима се сада разговара може да се 
заврши за недељу до две. Али ако би се отворила нова питањ, онда би то продужило рокове и 
сигурно не би могло да се заврши до почетка лета", рекао је Орбовић гостујући на РТС. 

Он је истакао да у преговорима о новом Закону о раду синдикати стављају акценат и неће се 
одрећи колективног преговарања, али су свесни и да влада неће моћи све њихове предлоге да 
усвоји, већ ће се тражити компромис. 

Када је у питању померење радног времена у јавном сектору на 07.30 сати, Орбовић је навео да 
се мора поштовати осмочасовно радно време без обзира у колико сати започињао радни дан. 
Он је нагласио да се од стране послодаваца у Србији, често, додуше незванично, чују предлози 
да се радна недеља повећа на 56 сати, али је то неприхваљиво. 

"Све више се чују гласови послодавачких организација које говоре да радници не раде довољно 
и да би морало да се повећа радно време. То није тачно, већина радника ради добро свој посао, 
а оне који не раде треба санкционисати. Радници у Србији добро раде, а то најбоље показују 
добро организоване стране фирме које код нас послују", рекао је Орбовић. 

  

 

 


