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АКТУЕЛНО - Завршено усаглашавање измена Закона о раду 

Договор само за рад на одређено време 

АУТОР: РУЖА ЋИРКОВИЋ 

Београд - Репрезентативни синдикати су одустали од захтева да се законом утврди проценат од 
укупног броја радника једне фирме који могу бити запослени на одређено време, а дошло се до 
компромиса око трајања рада на одређено време: две године, без права послодавца да истог 
радника још једном запосли на исти рок. 
 То је једини од пет института око којих су се договорили представници послодаваца, 
синдиката и владе у радној групи за измене Закона о раду. Око остала четири института остала 
су отворена питања о којима ће у суботу расправљати Социјално-економски савет. 

Како је за Данас рекао Зоран Михајловић потпредседник Савеза самосталних синдиката 
Србије, репрезентативни синдикати се нису сложили да се дневни ред радне групе прошири 
институтима који „нису постојали кад је тадашњи први потпредседник Владе, а садашњи 
премијер дао о чему ћемо разговарати“. Ту се пре свега мисли на основну плату као основу за 
обрачун свих давања дефинисаних Законом о раду - годишњих одмора, боловања, плаћених 
одсуства на којој инсистирају послодавци. „Ми смо три месеца радили и сад се одједном 
појављују неки нови институти. Не знам шта се то у међувремену променило и у глави 
премијера или у било чему. Да ли се сад тиме поспешује ново запошљавање или инвестиције? 
По нама то није коректно, у најмању руку“, каже Михајловић и додаје да синдикати нису 
желели ни да отварају ту причу.“Представници Владе су око института основне зараде као 
основе за обрачун још уздржани“, рекао је Михајловић. 

Што се отпремнина тиче, синдикати су сагласни да нико не може добити двапут отпремнину за 
исте године радног стажа. Усаглашено је да се отпремнина исплаћује само за године код 
послодавца, али и ту синдикат инсистира да то буде једна трећина просечне зараде у 
Републици Србији за сваку годину радног стажа, а послодавци да то буде једна трећина основне 
зараде. „Послодавци за тај захтев немају подршку ни Владе ни Привредне коморе Србије“, 
каже Михајловић. Синдикати, међутим, имају и додатне захтеве: да ограничење на године 
стажа код последњег послодавца не важи за раднике који су у процесу приватизације преузети 
из једне фирме у другу. А траже и да се прелазним и завршним одредбама Закона предвиди да 
се радницима предузећа у реструктурирању отпремнина исплаћује по моделу по коме су 
отпремнине добиле њихове колеге у истом предузећу које су отпремнину добиле раније и да 
исплата тих отпремнина иде по посебном плану и програму Владе Србије, која се овом решењу 
противи и „то правда дилемом да ли ће имати пара или не“, каже Михајловић. 

Још су веће разлике око минималне зараде. Синдикати су и даље на становишту да минимална 
зарада треба да буде заштићена Законом и да не сме да падне испод минималне потрошачке 
корпе, док су послодавци „врло тврдо против било какве заштите и траже да висина 
минималне зараде буде она која се договори у Социјално-економском савету“, каже 
Михајловић и додаје : „Послодавци траже да се при утврђивању минималне зараде у обзир 
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узму и неки, по нама, нелогични параметри, на пример да параметар буде кретање промета у 
продавницама“. 

Занимљиво да су синдикати, а Михајловић тврди сада и Унија послодаваца Србије, против 
учешћа Привредне коморе Србије у преговорима о изменама Закона о раду. То учешће је 
предложила Влада Србије као замену за институт проширеног дејства колективног уговора. 
„Без обзира да ли ПКС учествује у том преговарању или не, ми баш не сагледавамо да ће тиме 
сигурно бити покривен велики број радника, па апсолутно не прихватамо да се проширено 
дејство брише“. На примедбу да је председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић 
недавно за Данас рекао да је одушевљен идејом да у преговорима око Закона о раду учествује и 
ПКС, Михајловић каже: „Како да не! Али њихови преговарачи у радној групи нису баш 
одушевљени, били су против тога. Зашто? Зато што ПКС тек треба да докаже 
репрезентативност , зато што не заступа целину, зато што не делује јединствено, зато што у 
склопу ње има много других органа...“. 

 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:492651-Potopljena-i-radna-mesta 

Потопљена и радна места 
З. Радовић  

Посрнула српска привреда претрпела огромну штету од стихије, процене губитака 
кад се повуче вода. Само у Обреновцу уништено чак 613 предузећа и готово 2.000 
предузетничких радњи 

У БЛАТУ и муљу, после катастрофалних поплава и клизишта која су активирана широм Србије, 
остали су и фабрички погони, машине, камиони, механизација... У Министарству привреде 
кажу да је рано за процене, али да Комисија за утврђивање штете од елементарних непогода 
прави план по којем ће обилазити угрожена подручја чим се вода повуче.  
Само у Обреновцу, пре недељу дана, становници су одлазили на посао у 613 предузећа, а 
власници су отварали својих скоро 2.000 дућана, трговинских и занатских радњи и агенција. 
Готово све њих је, претходних дана, збрисала водена стихија. У овој општини регистровано је 
чак 3.000 пољопривредних домаћинстава, која су из обреновачког атара снабдевала београдске 
пијаце. Више немају шта да им понуде. Засаде је однела водена бујица, а беспомоћна стока је 
остала заробљена у шталама. 
Миодраг Антић, власник пројектног бироа у центру Обреновца, каже да је вода потопила 
његову фирму у којој је радио заједно са супругом и још двоје радника. Сада су сви остали без 
посла. 
- Срећни смо што нам је глава остала на рамену, али не знамо како ћемо даље - прича Антић. - 
Обреновац је мртав град, верујем да је 95 објеката потопљено. Талас који је надошао за 
неколико минута носио је све пред собом. Језиво је било ломљење излога и пробијање зидова. 
Потопљено је стовариште „Колос“ на уласку у индустријску зону, комплетна механизација 
грађевинске фирме „Инескоп“...Био сам у погонима тих фабрика и видео да су и камиони скоро 
потпуно под водом. Комплетно су потопљене и неке пумпе, мегамаркети и све мале радње. 
ПРОПАШЋЕ БЕЗ ПОМОЋИЈАСНО је да без разумевања и конкретне помоћи надлежних 
државних органа, који би нам омогућили репрограм обавеза које доспевају, као и органа 
локалне самоуправе, који би нас ослободили од обавезе плаћања општинских јавних прихода 
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покушаји предузећа да опстане не могу дати резултате - сматра Зоран Урошевић. - Очекујемо 
разумевање и поверилаца и надамо се да ће нам продужити рокове за плаћање, као и 
добављача, да наставе испоруку уз продужени рок плаћања. Надамо се и да ће се купци 
одазвати да хитно плате испоручену робу и продуже рок за нове испоруке. 

Засада немерљива штета задесила је и остале крајеве наше земље. На стотине је фабричких 
хала у које радници још дуго, а можда и никад неће моћи да се врате, јер су их однеле бујице 
или клизиште. Прошлог четвртка, речица која је текла изнад фабрике „Крушик пластика“ у 
Осечини сручила се на ово предузеће и у року од 15 минута поплавила објекте од 10.000 
квадратних метара. 
- Све готове производе цеви, резервоаре, амбалажу који су складиштени на отвореним и 
полуотвореним складишним просторима водена стихија је однела - прича Зоран Урошевић, 
директор овог предузећа, које је и без ове катастрофе било на коленима, јер се налази у 
реструктурирању. - Нестало је око 100.000 гајби, стотине цеви, резервоара, каца и других 
производа. Из безбедносних разлога електрична енергија је искључена, јер је трафостаница 
поплављена. Не постоји могућност да се у скорије време било која машина стави у погон и да се 
било шта ради, нити да се пословним партнерима испоруче позиције које су пре поплаве 
урађене. Немогућност да се производи и измирују уговорне обавезе за последицу неминовно 
има прекид новчаних прилива и немогућност измирења обавеза. 
Вода је оставила само бриге - како испоручити робу коју су купци раније наручили, где 
сместити производе који су били у магацину који се тренутно не може користити, да ли ће бити 
вајде од осигурања које су плаћали. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:492706-Za-potrosacku-korpu-u-martu-1-5-prosecna-

plata 

За потрошачку корпу у марту 1, 5 просечна 
плата 
Тањуг  

За покриће просечне потрошачке корпе у марту, која је вредела 65.463 динара, 
била је потребна 1,51 просечна зарада од 43.452 динара 

БЕОГРАД - За покриће просечне потрошачке корпе у марту, која је вредела 65.463 динара, била 
је потребна 1,51 просечна зарада од 43.452 динара, а за покриће минималне корпе, која је 
износила 33.975 динара, било је довољно 0,78 просечне зараде, показује анализа Министарства 
трговине.  

Просечна корпа у марту била је мања за 0,38 одсто, или 255,45 динара, него у фебруару а 
минимална је била мања за 0,33 одсто, или 87,96 динара. Просечна зарада у марту је била 
номинално мања за 1,4, а реално за 1,1 одсто, него у фебруару. 

Потрошачке цене производа и услуга у марту су у просеку биле ниже за 0,3 одсто, а највећи пад 
цена забележен је у групама храна и безалкохолна пића 0,8 одсто, комуникације 0,6, одећа и 
обућа и рекреација и култура за по 0,4. одсто. 

Пад цена забележен је и у групама образовање 0,2 и транспорт 0,1 одсто. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:492706-Za-potrosacku-korpu-u-martu-1-5-prosecna-plata
http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:492706-Za-potrosacku-korpu-u-martu-1-5-prosecna-plata


5 

 

Цене су порасле у групама ресторани и хотели 0,5 одсто, намештај, покућство и текуће 
одржавање стана 0,2, алкохолна пића и дуван и здравство и за по 0,1 одсто. 

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале. 

Посматрано по градовима, у марту су куповну моћ изнад просека Републике имали Београд, 
Панчево и Крагујевац. У свим градовима који се статистички прате, просечна месечна нето 
зарада је покрила минималну потрошачку корпу, а није била довољна за покриће просечне. 

У марту су највећу нето зараду имали запослени у производњи дуванских производа 119.542 
динара, услужним делатностима у рударству 111.637 динара и рачунарском програмирању и 
консултантским делатностима 109.223 динара. 

Најнижу нето зараду примили су запослени у производњи коже и предмета од коже 19.644 
динара, осталим прерађивачким делатностима 23.241 и припремању и послуживању хране и 
пића 23.653 динара. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/467661/Rudari-Bora-i-Majdanpeka-po-dnevnicu-daju-ugrozenima 

Рудари Бора и Мајданпека по дневницу дају 
угроженима 

И.П.  

Око 5.200 рудана, металурга, минера и осталих радника Рудника бакра Бор и Мајданпек 

одрећиће се једне априлске дневнице и, на предлог менаџмента компаније, новац уплатити на 

рачун Владе Србије за помоћ угроженима у поплављеним подручјима. 

 Одлука о солидарној новчаној помоћи донета је једногласно на састанку представника РТБ Бор 

и репрезентативних синдиката. 

  

- Беспредметно је да се хуманост рудара тестира, па зато очекујем да ће сви запослени, без 

обзира на то ком синдикату припадају, својим потписом дати сагласност да једна дневница 

буде поклоњена онима којима је помоћ у овом тренутку најпотребнија – каже Горица Тончев 

Василић, ПР РТБ Бор. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/467561/Za-potrosacku-korpu-u-martu-15-prosecna-plata 

За потрошачку корпу у марту 1,5 просечна 
плата 

Тањуг  

За покриће просечне потрошачке корпе у марту, која је вредела 65.463 динара, била је 

потребна 1,51 просечна зарада од 43.452 динара, а за покриће минималне корпе, која је 

износила 33.975 динара, било је довољно 0,78 просечне зараде, показује анализа Министарства 

трговине. 

Просечна корпа у марту била је мања за 0,38 одсто, или 255,45 динара, него у фебруару а 

минимална је била мања за 0,33 одсто, или 87,96 динара. Просечна зарада у марту је била 

номинално мања за 1,4, а реално за 1,1 одсто, него у фебруару. 

 

Потрошачке цене производа и услуга у марту су у просеку биле ниже за 0,3 одсто, а највећи пад 

цена забележен је у групама храна и безалкохолна пића 0,8 одсто, комуникације 0,6, одећа и 

обућа и рекреација и култура за по 0,4. одсто. 

 

Пад цена забележен је и у групама образовање 0,2 и транспорт 0,1 одсто. 

 

Цене су порасле у групама ресторани и хотели 0,5 одсто, намештај, покућство и текуће 

одржавање стана 0,2, алкохолна пића и дуван и здравство и за по 0,1 одсто. 

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале. 

 

Посматрано по градовима, у марту су куповну моћ изнад просека Републике имали Београд, 

Панчево и Крагујевац. У свим градовима који се статистички прате, просечна месечна нето 

зарада је покрила минималну потрошачку корпу, а није била довољна за покриће просечне. 

 

У марту су највећу нето зараду имали запослени у производњи дуванских производа 119.542 

динара, услужним делатностима у рударству 111.637 динара и рачунарском програмирању и 

консултантским делатностима 109.223 динара. 

 

Најнижу нето зараду примили су запослени у производњи коже и предмета од коже 19.644 

динара, осталим прерадјивачким делатностима 23.241 и припремању и послуживању хране и 

пића 23.653 динара. 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/467561/Za-potrosacku-korpu-u-martu-15-prosecna-plata


7 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/467594/NSZ-nudi-poslodavacima-radnike-za-sanaciju-steta 

НСЗ нуди послодавацима раднике за 
санацију штета 

Национална служба за запошљавање (НСЗ) данас је саопштила да је спремна да послодавцима 

из Србије који учествују у санацији штета од поплава обезбеди потребне раднике свих 

занимања. 

Послодавцима је упућен позив да пријаве који радници су има потребни. 

  

Они треба да се обрате надлежним филијалама НСЗ-а и поднесу захтев за 

селекцију потребних кадрова. У Србији тима око 787.000 незапослених, медју којима је 26,5 

одсто младјих од 30 година. 

  

Неквалификованих радника који траже посао је 32 одсто од укупног броја незапослених, а 

квалификованих са трећим степеном образовања 25,3 одсто. 

  

Незапослених за средњом школом је 28,6 одсто, а високошколаца 10,4 

одсто. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Vujovic-Ugrozeno-10_000-preduzeca-i-30_000-preduzetnika.sr.html 

Вујовић: Угрожено 10.000 предузећа и 
30.000 предузетника 

БЕОГРАД –Министар привреде Србије Душан Вујовић изјавио је да на поплављеним 
територијама у земљи има око 10.000 привредних друштава и око 30.000 предузетника, али да 
нису сва предузећа пођеднако угрожена. 

Вујовић је за „Недељник” рекао да се ти подаци односе на Колубарски, Мачвански и 
Моравички округ, као и на Обреновац, Јагодину, Параћин и Ћуприју, и да је у неким 
предузећима производња обустављена, док друга раде отежано због проблема у транспорту 
сировина. 

Он је рекао да је потврђено да ће Светска банка у договору с Владом Србије обезбедити 
такозвани ЕРЛ (Емергенцy рецоверy лоан) кредит за брз опоравак који има пет милиона 
долара за припрему и неограничен износ на располагању. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/467594/NSZ-nudi-poslodavacima-radnike-za-sanaciju-steta
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Vujovic-Ugrozeno-10_000-preduzeca-i-30_000-preduzetnika.sr.html
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„Припреме за коришћење тих средстава, у договору с Владом Србије, трајаће две до три недеље. 
Постоји могућност да Светска банка финансира до 40 одсто стварних трошкова изазваних 
непогодом”, рекао је Вујовић и додао да су Србији на располагању и стручњаци Светске банке. 

Вујовић је рекао да се након првог позива Министарства привреде за помоћ угроженима у 
поплавама пријавило више од 130 предузећа, а да је у међувремену тај број порастао и 
свакодневно се јављају фирме које хоће да се укључе у акцију. 

Бета 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/metalci-pomazu 

Металци помажу 

Самостални синдикат металаца Србије покренуо је акцију под називом „Помозимо 
другима да би други помогли нама” ради прикупљања добровољних прилога за 
становнике угрожених подручја и помоћ у обнови земље, домаћинстава, фабрика, 
инфраструктуре. 

„Имајући у виду катастрофалне последице екстремне елементарне непогоде, које трпе грађани, 
радници, земљорадници... предлажемо да председници синдикалних организација и 
представници послодавца организују добровољно изјашњавање радника о висини уплате за 
хуманитарну акцију ’Помозимо другима да би други помогли нама’”, саопштио је јуче 
Самостални синдикат металаца Србије. 

Прикупљени новац треба уплатити на динарске рачуне које је за ту намену отворила Влада 
Србије, додаје се у саопштењу, и наводи да ће запослени у том синдикату издвојити новац у 
висини дневнице, која ће бити уплаћена на исти рачун. 

Из Синдиката металаца су замолили председнике синдикалних организација и послодавце 
предузећа металске индустрије да их информишу о времену и висини уплате. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/neimari-solidarni 

Неимари солидарни 

Више грађевинских фирми активно се укључило у помоћ поплављеним 
подручјима донацијама материјала вредности од више милиона динара, а њихови 
запослени ангажовани су и на радовима за одбрану од поплава, саопштио је 
Синдикат радника грађевинарства ИГМ Србије. 

Запослени у цементари „Лафарж” из Беочина у претходна два дана отпремили су 120 камиона 
песка у врећама и ринфузи, вредности пет милиона динара. Запослени у „Лафаржу” су 
породицама које су у прихватним центрима послали средства за хигијену, храну и ћебад 
вредности 1,5 милион динара. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/metalci-pomazu
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/neimari-solidarni
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Радници и пословодство цементаре „Титан” у Косјерићу определили су по једну дневницу 
запослених, а у истом износу и пословодство ће уплати на рачун Републике Србије и локалне 
самоуправе Косјерића једнаку суму. 

Запослени у грађевинском предузећу ПИМ „Иван Милутиновић” Београд, такође су били 
ангажовани у хуманитарним акцијама, и током претходних дана испоручили су пола милиона 
врећа с песком за поплављена подручја, посебно за Обреновац, Шабац, Сремску Митровицу, 
постројења Термоелектране „Никола Тесла” и Београд. Компанија „Ратко Митровић” из 
Београда је у својим објектима у Добановцима обезбедила смештај за 120 пострадалих у 
поплавама. 

 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1604210/Rad+na+odre%C4%91eno+dve+godine.html 

Рад на одређено две године 

Синдикати и послодавци сагласили су се да рад на одређено време траје до две 
године, рекао је секретар Савеза самосталних синдиката Србије и члан Радне 
групе за измене Закона о раду Зоран Михајловић. 

Зоран Михајловић рекао је да је и даље споран низ решења којима се задире у плате радника и 
да очекује да би помак око тих питања могао да се постигне договором на седници Социјалано-
економског савета у суботу, 24. маја, преноси Бета. 

Синдикати и послодавци покушавају већ дуже време да усагласе ставове око пет најважнијих 
тема које треба да регулише нови закон о раду - раду на одређено време, отказима од стране 
послодавца, отпремнинама, проширеном дејству колективног уговора и минималној заради. 

"Разлике у ставовима синдиката и послодаваца око осталих тема су и даље велике и тешко да 
ће се усагласити", рекао је Михајловић и додао да очекује да ће након састанка Социјално-
економског савета бити понуђена нека решења. 

Михајловић је истакао да је остало нерешено и питање проширеног дејства Колективног 
уговора. 

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

Чланови Радне групе су се на састанку 9. маја сагласили да ће свакодневно радити на припреми 
нацрта закона како би га завршили у што краћем року. 

 

 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1604210/Rad+na+odre%C4%91eno+dve+godine.html
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=22&nav_id=851500 

Санација шанса за домаће путаре 

ИЗВОР: БЕТА 

Београд -- Председница Самосталног синдиката Путара Соња Вукановић каже да је 

најава обнове путева оштећених поплавама шанаса да се запосли домаћа путна 

оператива. 

"Очекујемо од државе да сада, када се све ово десило, домаћа оператива и радници коначно 

добију шансу да раде", казала је она агенцији Бета. 

Вукановићева је нагласила да је санација штета од поплава прилика за државу да поправи и 

штету која је нанета радницима у претходном периоду током приватизације и светске 

економске кризе, када су их послодавци отпуштали уз образложерње да су вишак, а 

ангажовали их "на црно".  

 

"Људи генерално немају посла и чекају да добију прилику да раде. Сада држава 

има шансу да то поправи, да се људи ангажују да раде и да то буде корист за 

све - за раднике, за послодавце и за државу", казала је она.  

 

Према њеним речима, у путној привреди има укупно 15.000 радника, а тренутно је њих око 

10.000 ангажовано преко путарских предузећа. Вукановићева је додала и да је у Србији 280 

фирми регистровано за послове путне привреде, а од тога њих 120 нема ни једног запосленог.  

 

Она је потсетила и да је од министарке саобраћаја Зоране Михајловић на састанку одржаном 

почетком ове недеље тражено да се стане на пут великом броју ангажовања радника на црно.  

 

Премијер Србије Александар Вучић изјавио је јуче да ће после повлачења вода са поплављених 

подручја прво почети обнова путева и то у наредних 10 дана. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=22&nav_id=851527 

Договор: Рад на одређено само 2 год 

ИЗВОР: БЕТА 

Београд -- Синдикати и послодавци сагласили су се да рад на одређено време траје 

до две године, изјавио је Зоран Михајловић. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=22&nav_id=851500
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=22&nav_id=851527
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Секретар Савеза самосталних синдиката Србије (С С С С) и члан Радне групе за измене Закона о 

раду је агенцији Бета рекао да је и даље споран низ решења којима се задире у плате радника и 

да очекује да би помак око тих питања могао да се постигне договором на седници Социјалано-

економског савета у суботу, 24. маја. 

Синдикати и послодавци покушавају већ дуже време да усагласе ставове око пет најважнијих 

тема које треба да регулише нови закон о раду - раду на одређено време, отказима од стране 

послодавца, отпремнинама, проширеном дејству колективног уговора и минималној заради.  

 

"Разлике у ставовима синдиката и послодаваца око осталих тема су и даље велике и тешко 

да ће се усагласити", рекао је Михајловић и додао да очекује ће након састанка Социјално-

економског савета бити понђена нека решења.  

 

Михајловић је истакао да је остало нерешено и питање проширеног дејства Колективног 

уговора.  

 

Радну групи чине представници Владе, односно Министарстава рада, финансија и привреде, 

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

синдиката "Независност", и и представници Привредне коморе Србије.  

 

Чланови Радне групе су се на састанку 9. маја сагласили да ће свакодневно радити на припреми 

нацрта закона како би га завршили у  

што краћем року. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=22&nav_id=851375 

Закон о раду на столу сваког дана 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Радна група за измене Закона о раду наставља несметано да ради и 

њени чланови се свакодневно састају и разматрају чланове закона. 

То је речено Тањугу у Министарству рада, запошљавање, борачка и социјална питања. 

И раније је договорено да се чланови Радне групе окупљају сваког радног дана, размењују 

мишљења и покушавају да дођу до решења у вези спорних одредаба.  

 

Радна група је на састанцима прошле недеље расправљала о пет ставки које су спорне у том 

документу, око којих синдикати и послодавци покушавају већ дуже да усагласе ставове.  

 

Синдикати нису били задовољни због тога што је у радну верзију закона, како су рекли, 

"враћено" све оно са чиме се синдикати ни раније нису сложили.  

 

То се, како су истакли, односи пре свега на умањење плата услед одласка на одсуство са посла, 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=22&nav_id=851375
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или боловања, односно тиме би плате биле значајно умањене (од 10 до 15 одсто).  

 

Институти о којима се преговарало у протеклом периоду су рад на одређено време, отказ од 

стране послодавца, отпремнине, проширено дејство колективног уговора и минимална зарада. 
 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/rad-na-odredjeno-trajace-dve-godine_488543.html 

Рад на одређено трајаће две године 

БЕОГРАД 

Синдикати и послодавци сагласили су се да рад на одређено време траје до две 
године, изјавио је данас секретар Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) и 
члан Радне групе за измене Закона о раду Зоран Михајловић. 

Он је агенцији Бета рекао да је и даље споран низ решења којима се задире у плате радника и 
да очекује да би помак око тих питања могао да се постигне договором на седници Социјално-
економског савета у суботу, 24. маја. 

Синдикати и послодавци покушавају већ дуже време да усагласе ставове око пет најважнијих 
тема које треба да регулише нови закон о раду - раду на одређено време, отказима од стране 
послодавца, отпремнинама, проширеном дејству колективног уговора и минималној заради. 

"Разлике у ставовима синдиката и послодаваца око осталих тема су и даље велике и тешко да 
ће се усагласити", рекао је Михајловић и додао да очекује ће након састанка Социјално-
економског савета бити понуђена нека решења. 

Михајловић је истакао да је остало нерешено и питање проширеног дејства Колективног 
уговора. 

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

Чланови Радне групе су се на састанку 9. маја сагласили да ће свакодневно радити на припреми 
нацрта закона како би га завршили у што краћем року. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/rad-na-odredjeno-trajace-dve-godine_488543.html
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