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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/468594/Mihajlovic-Radna-grupa-bez-dogovora-o-minimalnim-zaradama 

Михајловић: Радна група без договора о 
минималним зарадама 

Бета  

Радна група за измене Закона о раду, данас је постигла сагласност око већине тема, али су и 

даље остале спорне минималне зараде, изјавио је секретар Савеза самосталних синдиката 

Србије (СССС) и члан Радне групе Зоран Михајловић. 

Михајловић је агенцији Бета казао да синдикати инсистирају на томе да минимална зарада не 

буде мања од просечне потрошачке корпе, чиме би се обезбедила одређена заштита, али се 

послодавци не слазу с тим. 

  

Синдикати и послодавци покушавају већ дуже време да усагласе ставове о 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. 

  

Михајловић је рекао да се синдикати залажу за проширено дејство колективних уговора што, 

медјутим, послодавци неће. 

  

- Влада покушава да Привредна комора Србије (ПКС) преговара са синдикатима о томе, што 

није добро решење и додатно компликује ствар јер бисмо имали два независна преговарача - 

Унију посодаваца и ПКС - оценио је Михајловић. 

  

Он је навео да су се синдикати и послодавци сагласили да рад на одредјено време траје две 

године, да отпремнине не могу да се наплаћују два пута за исти радни стаж, а да ће се још 

разговарати о "детаљима и техничким стварима". 

  

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

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

синдиката "Независност", и од почетка маја и представници ПКС. 
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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. 

  

О Закону о раду, разговарало се и на састанку Социјално - економског 

савета (СЕС), одржаном у суботу 24. маја. Председник УГС "Независност" Бранислав Чанак 

казао је агенцији Бета да је на СЕС договорено да се на састанцима Радне групе разговара о пет 

најважнијих тема, додајући да "ништа више није спорно, већ се сада разговара само о 

финесама". 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/468582/Ko-prijavi-deset-radnika-placa-porez-za-tri 

ПОВОЉНИЈЕ ЗАПОШЉАВАЊЕ РАДНИКА ОД СРЕДИНЕ ГОДИНЕ 

Ко пријави десет радника, плаћа порез за 
три 

Г.Булатовић  

Од средине године ће, захваљујући изменама закона о порезу на доходак грађана, газде које 

данас запошљавају људе на црно бити у прилици да их пријаве по повољнијим условима. 

Рачуна се да ће на овај начин бити запослено око 20.000 људи. 

Послодавац који од 1. јула запосли до девет људи који су тренутно на бироу имају право на 

ослобађање 65 одсто пореза и доприноса у наредне две године. Ако запосли од десет до 99 

људи, има право на ослобађање плаћања пореза и доприноса у износу од 70 одсто, а запослење 

најмање 100 људи им доноси ослобађање од 75 одсто од припадајућих пореза и доприноса. С 

друге стране, од 1. јула укида се ослобађање плаћања пореза и доприноса (на две године) за 

запошљавање приправника млађих од 30 година, као и радника старијих од 50. година. 

Престају да важе и олакшице за запошљавање људи старијих од 45. година.  
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/468564/Popovic-Jedan-odsto-zarada-svih-zaposlenih-u-Fond-za-poplave 

Поповић: Један одсто зарада свих 
запослених у Фонд за поплаве 

Вршилац дужности председника Демократске странке Србије (ДСС) Александар Поповић 

изјавио је данас да би сваки запослени у Србији месечно требало да даје по један одсто зараде у 

Фонд за отклањање последица поплава. 

Тиме би се у року од пет година прикупило 600 милиона евра. Поповић је на конференцији за 

новинаре у седишту странке рекао да би на тај начин просечно месечно издвајање запослених 

за потребе 

  

Фонда износило око 430 динара, а за пензионера 235 динара. 

  

- Тиме би на годишњем нивоу могло да се прикупи 118 милиона евра, а за пет година око 600 

милиона евра. Свако би на тај начин показао солидарност а средства Фонда, у који би улазила и 

помоћ из иностранства, користила би се за финансирање обнове саобраћајне, енергетске и 

телекомуникационе инфраструктуре - рекао је Поповић. 

  

Додао је да би прикупљена средства могла да се користе и за финансирање мера као што су 

исплаћивање троструког износа субвенција пољопривредним домаћинствима угрожених 

подручја, пореске олакшице привредним субјектима који су претрпели стету као и ослобађање 

плаћања ПДВ-а свих набавки за обнову и хуманитарну помоћ. 

  

Поповић је поновио противљење ДСС-а најављеном смањењу плата у јавном сектору за десет 

одсто и могућем смањењу пензија у октобру. 

  

- ДСС је опозиција владајућој коалицији напредњака и социјалиста, апсолутно смо несагласни 

са њиховом политиком на националном нивоу. Запослени у науци, здравству, униформисани 

припадници МУП-а и војске су сјајно обавили свој посао током поплава, зар њих треба казнити 

најављеним смањењем плата за десет одсто?", упитао је Поповић. 

  

Он је истакао да је неоходно анализирати шта се претходних година радило у Србији за 

одбрану од поплава да би се спречиле тешке будуће последице. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/468524/Krstic-Uvod-u-agresivnu-borbu-protiv-sive-ekonomije 

Крстић: Увод у агресивну борбу против сиве 
економије 

Тањуг, Бета  

Министар финансија Лазар Крстић изјавио је данас у Скупстини Србије да најављене 

олакшице, којима се послодавци ослобадјају плаћања дела пореза и доприноса, представљају 

само увод у агресивну борбу против сиве економије. 

 - Ово је једна стимулативна мера да се у наредних месец дана сви који су запослени 'на црно' 

уведу у књиге уз ову олакшицу. На тај начин пружамо прилику да онима који су запошљавали 

'на црно' прихвате ову меру пре него што се крене врло агресивно са променама Закона о 

пореском поступку и администрацији и пратећих закона, сузбијања и борбе инспекција против 

сиве економије -  изјавио је Крстић посланицима приликом представљања предлога иземена 

закона о порезу на доходак градјана и измене закона о доприносима за обавезно социјално 

осигурање. 

 

Он је навео и да се овим законима даје олакшица за ново запошљавање у износу од 65 до 75 

посто у зависности од броја запослених и да то само по себи није "лек свих лекова за српску 

економију". 

 

Крстић је прецизирао да је ово само једна од неколико мера које влада предузима како би 

смањила незапосленост и сузбила сиву економију. 

 

Министар финансија је истакао да ова мера неће допринети смањењу буџетских прихода, како 

тврди Фискални савет. 

 

Други разлог усвајања ових закона је, према његовим речима, тај што се мења висина стопе 

доприноса за ПИО и Фонд здравственог осигурања, тако што се тежина пребацује са Фонда 

здравственог осигурања на ПИО Фонд. 

 

 - Ово је мера која је предуслов за остварење фискалне консолидације и природна је из два 

разлога. Један је тај што ми у Фонду за осигурање пензионих осигураника имамо велики 

дефицит , док у Фонду за здравствено осигурање пар година имамо баланс, а просле године смо 
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имали суфицит. У ситуацији када неколико различитих нивоа државе има дефицит и то 

велики, битно је да избалансирамо приходе и расходе -  рекао је Крстић. 

 

Он је додао да ово не значи да ће се мењати природа здравственог осигурања као таквог. 

 

- Све оно што буде недостајало Фонду здравственог осигурања по основу смањења доприноса 

биће надомештено трансфером из буџета када удјемо у ребаланс на начин на који то већ иде за 

пензиони фонд -  закључио је Крстић. 

  

Ребаланс буџета за месец дана 

Министар финансија изјавио је данас да ће за месец, месец 

и по дана парламенту бити достављен предлог ребаланса 

овогодишњег буџета.  

Одговарајући у Скупштини Србије на примедбе посланика 

опозиције из ДС на измене закона о порезу на доходак 

грађана и о доприносима за обавезно социјално осигурање, 

Крстић је казао да ће смањење средстава у Републичком 

фонду за здравствено осигурање бити решено трансфером 

из буџета. 

Он је рекао да изменама закона неће бити ускраћен новац 

РФЗО, јер ће ребалансом буџета бити уведен трансфер 

фонду који ће надоместити део средстава који ће бити 

смањени.  

"О ребалансу буџета разговараћемо за месец, месец и по 

дана. Биће предвиђено онолико новца колико буде фонду 

за здравствено осигурање недостајало да спроведе све што 

подразумева примарна здравствена заштита, укључујући и 

јавне набавке", казао је Крстић. (Бета) 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/468487/Fiskalni-savet-Najavljene-olaksice-za-poslodavce-nisu-dobre 

Фискални савет: Најављене олакшице за 
послодавце нису добре 

Тањуг 

Предложене законске измене којима се прописује привремено ослобађање послодаваца од 

плаћања дела пореза и доприноса на зараде новозапослених радника неће помоћи решавању 

проблема незапослености, нити осетније сузбити сиву економију. 

Ово се наводи у оцени коју је Фискални савет упутио Одбору за финансије Скупштине Србије, а 

на нацрте закона о изменама и допунама закона о доприносима за обавезно социјално 

осигурање и закона о порезу на доходак грађана. 

  

“ Није реалистично да ће предложене пореске олакшице саме по себи довести до осетнијег 

преласка радника из сиве зоне у легалне токове, нити до осетнијег повећања стопе 

запослености” , наводи Фискални савет. Отуда, како стоји у овој оцени, није реалистично 

очекивати ни повећање јавних прихода по овом основу, чак се може очекивати маргинални 

губитак јавних прихода јер ће поједине успешне фирме које су иначе планирале да запосле 

нове раднике у наредне две године сада остварити додатне пореске бенефиције. 

  

Фискални савет наводи и да висока стопа запослености у Србији, као и у већини земаља 

региона је структурне природе и захтева адекватне мере структурних реформи попут 

унапређења радног законодавства, побољшања услова пословања и повећања конкурентоности 

домаће привреде. “ Изабрани механизам за остваривање ових циљева није у складу са добром 

пореском праксом јер ће ствоирити дисторзије између пореског третмана тренутно запослених 

радника и новозапослених радника у наредне две године” , наводи се у оцени Фискалног 

савета. 

  

Фискални савет се не слаже ни са идејом законодавца да се повећа стопа пензијских доприноса 

са 24 на 26 одсто и еквивалентно смањи стопа доприноса за здравство са 12,3 на 10,3 одсто. 

  

- Предложене измене неће променити постојећи ниво фискалног оптерећења зарада и самим 

тим неће утицати на привредну активност - наводи се у допису. 
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Нацрти предложених измена закона прописују ослобађање послодаваца од обавезе уплате дела 

пореза и доприноса на зараде од 65 до 74 одсто за новозапослене раднике у периоду од јуна 

2014. до јуна 2016.године. Идеја законодавца је да поменуте олакшице за новозапослене 

раднике стимулишу легализовање постојећих радника који раде у сивој зони. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/468661/Ministarstvo-Placeno-odsustvo-zaposlenima-ugrozenim-poplavom 

Министарство: Плаћено одсуство 
запосленима угроженим поплавом 

Тањуг  

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања позвало је данас послодавце 

да одобре плаћено одсуство запосленима са пребивалиштем, односно боравиштем на подручју 

угроженом поплавама због немогућности доласка на посао. 

Министарство је позвало послодавце да то учине упркос томе што општим актом и уговором о 

раду није предвиђено плаћено одсуство за случај поплава или је ово одсуство утврђено у 

краћем трајању. 

 

У сусрет би им требало изаћи имајући у виду тешку ситуацију у којој су се затекли запослени са 

подручја угроженог поплавама и њихову немогућност да дођу на посао због санирања штете у 

поплављеним домовима, као и запослени који су измештени у колективне центре. 

 

"На овај начин би послодавци дали свој допринос запосленима и њиховим породицама који су 

претрпели велике материјалне губитке", наводи се у саопштењу Министарства за рад. 

 

Министарство позива и раднике на одговорно понашање према послодавцу, нарочито оне 

запослене у предузећима која су такође претрпела велику штету у поплавама. 

Послодавци се слажу да би требало изаћи у сусрет запосленима који су угрожени у поплавама, 

али сматрају да би исплату њихових зарада на себе требало да преузме држава. 

 

Душан Коруноски из Уније послодаваца Србије рекао је раније Тањугу да би запосленима 

требало омогућити да одусуствују с посла док не среде своје домове и објекте у којима су 

живели, али да би солидарност требало да се покаже на нивоу државе. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/468661/Ministarstvo-Placeno-odsustvo-zaposlenima-ugrozenim-poplavom
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"Послодавци неће правити проблем, али солидарност је општа ствар", рекао је Коруноски 

додајући да држава треба да помогне савесног и доброг послодавца који искаже жељу да 

помогне запосленом у овако тешком моменту. 

 

Он је подсетио да је велики број привредних друштва у Обреновцу погођен поплавама и да је 

њима такође потребна помоћ. 

 

С друге стране, како је рекао, није у реду предузећа која тешко послују у ово време и имају 

кредитна задужења оптеретити још и социјалном улогом, јер је то за њих превелики терет, 

рекао је Коруноски. 

 

Фирме у Београду су претходних дана на различите начине помагале својим запосленима. 

 

Неке су дозволиле одуствовања радницима, а неке су организовале или платиле смештај и 

обезбедиле новчану помоћ својим запосленима и њиховим породицама. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/468612/Sindikati-traze-smenu-direktora-komunalnih-preduzeca 

Синдикати траже смену директора 
комуналних предузећа 

Бета, Тањуг  

Синдикати неколико новосадских јавних и комуналних предузећа затражили су данас од 

градских власти да предузму нешто како би зауставили пропадање тих предузећа. 

У отвореном писму, синдикати предузећа Стан, Лисје, Чистоћа, Спенс, Пут и Градско зеленило 

затражили су од градских власти да смене директоре тих предузећа. 

  

"Предузећа нам пропадају и зараде не примамо. Знамо да смо гладни, ми и наше породице, да 

не плаћамо рачуне, да нам прете банке, извршитељи и други", пише у саопштењу. 

  

Додаје се да, упркос тешкој ситуацији, запослени вредно раде и пружају грађанима услуге као 

да је све у најбољем реду. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/468612/Sindikati-traze-smenu-direktora-komunalnih-preduzeca
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Мандић: Преиспитаћемо рад појединих директора 

 

Члан градског већа Новог Сада задужен за финансије Дејан Мандић изјавио је данас да је 

Градско веће на челу са градоначелником јавно критиковало рад појединих директора и 

институција, најавивши да ће сигурно тражити да се тај рад преиспита, као и рад појединаца на 

позицијама које тренутно заузимају. 

 

Мандић је, упитан да прокоментарише отворено писмо Синдиката, рекао да у том делу разуме 

синдикат. 

 

"Са друге стране, са синдикатима смо одувек отворено разговарали о темама које предвиђа 

Закон о раду. Закључили смо и Колективни уговор на нивоу Града и у социјалном дијалогу смо 

имали партнерски однос", казао је Мандић. 

 

Он је нагласио да градска админстрација неће полемисати са "политичким ставовима и 

амбицијама појединих синдикалних функционера да постану политички фактор", и, како је 

рекао, "њиховом потребом да јавности шаљу саопштења као опозициона политичка странка". 

 

 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:493259-Prosecna-plata-45847-dinara 

Просечна плата 45.847 динара 
ФоНет  

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у априлу износи 45.847 
динара и у поређењу са прошлогодишњом номинално је мања за 1,5, а реално 
мања за 3,5 одсто 

 
БЕОГРАД - Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у априлу ове године износи 
45.847 динара и у поређењу са априлом прошле године номинално је мања за 1,5 одсто, а 
реално је мања за 3,5 одсто.  

Просечна зарада исплаћена у априлу 2014. године износи 63.167 динара. У односу на просечну 
зараду исплаћену у марту 2014. години номинално је већа за 5,7 одсто и реално је већа за 5,1 
одсто. 

У поређењу са просечном зарадом без пореза и доприноса исплаћеном у марту 2014. године 
номинално је већа за 5,5 одсто и реално је већа за 4,9 одсто. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:493259-Prosecna-plata-45847-dinara
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Просечна зарада исплаћена у априлу 2014. године номинално је мања за 1,7 одсто и реално је 
мања за 3,7 одсто од просечне зараде исплаћене у априлу 2013. године. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/nastavljeni-pregovori-o-zakonu-o-radu 

Настављени преговори о Закону о раду 

– Радна група за измене Закона о раду јуче је постигла сагласност о већини тема, 
али су и даље остале спорне минималне зараде – изјавио је секретар Савеза 
самосталних синдиката Србије и члан Радне групе Зоран Михајловић. 

Он је казао да синдикати инсистирају на томе да минимална зарада не буде мања од просечне 
потрошачке корпе, чиме би се обезбедила одређена заштита, али послодавци нису с тим 
сагласни. 

Синдикати и послодавци покушавају већ дуже да усагласе ставове о 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. 

Михајловић је рекао да се синдикати залажу за проширено дејство колективних уговора што, 
међутим, послодавци неће. 

– Влада покушава да Привредна комора Србије преговара са синдикатима о томе, што није 
добро решење и додатно компликује ствар јер бисмо имали два независна преговарача – Унију 
послодаваца и ПКС – оценио је Михајловић. 

Он је навео да су се синдикати и послодавци сагласили у томе да рад на одређено време траје 
две године, да отпремнине не могу да се наплаћују два пута за исти радни стаж, а да ће се још 
разговарати о „детаљима и техничким стварима”. 

Радну групи чине представници Владе, односно министарстава рада, финансија и привреде, 
Уније послодаваца Србије, два репрезентативна синдиката – ШШ-а и Уједињених гранских 
синдиката „Независност”, и, од почетка маја, ПКС-а. 

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

О закону о раду разговарало се и на састанку Социјално-економског савета одржаном у суботу, 
24. маја. 

Председник УГС-а „Независност” Бранислав Чанак казао је да је на СЕС-у договорено да се на 
састанцима Радне групе разговара о пет најважнијих тема, додајући да „ништа више није 
спорно, већ се сада разговара само о финесама”.  

 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/nastavljeni-pregovori-o-zakonu-o-radu
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/kada-nema-novog-posla-ne-treba-ni-novih-radnika 

Када нема новог посла, не треба ни нових 
радника 

Фискални савет оценио је да пореске олакшице за ново запошљавање неће 
допринети паду незапослености. Министар финансија Лазар Крстић, с друге 
стране, 

каже да је свестан тога да предложене мере свакако нису „лек свих лекова” за српску економију, 
али да је уверен у то да ће оне допринети не само већем запошљавању већ и смањивању мањка 
новца у буџету. 

Влада је Скупштини упутила предлог закона којим се, у најкраћем, послодавцима обавезе 
према држави за сваког новозапосленог радника смањују отприлике две трећине. Председник 
Уније послодаваца Небојша Атанацковић такође сматра да та мера неће донети значајне 
резултате. 

– Чак и да неко послодавцу поклони плату радника и све доприносе, ако му радник не треба, а 
ако је посла све мање, сигурно неће запошљавати нове раднике. До правог запошљавања доћи 
онда кад привреда оживи, односно када послодавцима радници буду заиста потребни – изјавио 
је Атанацковић. 

У Владином предлогу се наводи да ће свим послодавци који у наредне две године буду 
запошљавали нове раднике бити опроштено 65, 70 или 75 одсто пореза и доприноса за сваког 
новозапосленог, у зависности од тога да ли су их запослили до десет, до 100 или више од 100. 
Фискални савет је, у оцени упућеној Одбору за финансије Скупштине Србије навео да то неће 
помоћи решавању проблема незапослености, нити осетније сузбити „сиву“ економију. 

„Није реалистично да ће предложене пореске олакшице саме по себи довести до осетнијег 
преласка радника из ’сиве’ зоне у легалне токове, нити до осетнијег повећања стопе 
запослености“, наводи Фискални савет. Отуда, није реалистично очекивати ни повећање јавних 
прихода по том основу, чак се може очекивати делимични губитак јавних прихода јер ће 
поједине успешне фирме које су иначе планирале да запосле нове раднике у наредне две 
године сада остварити додатне пореске бенефиције. 

Фискални савет наводи и да је висока стопа незапослености у Србији, као и у већини земаља 
региона, структурне природе и захтева одговарајуће мере структурних реформи, попут 
унапређења радног законодавства, побољшања услова пословања и повећања конкурентности 
домаће привреде. И Фискални савет, баш као и Небојша Атанацковић, оцењује да није добро ни 
то што ће се новим законом створити разлика између нових и старих запослених. 

– Та олакшица сама по себи није „лек свих лекова“ за српску економију, али, с једне стране, она 
има за циљ смањење структурне незапослености, која је дугорочна, а с друге, циљ је смањење 
трошкова пословање за домаће и стране инвеститоре – казао је Лазар Крстић. 

Он је додао да та мера неће изазвати смањење прихода буџета „јер сваки нови запослени 
доноси приходе“. 

– Та мера је и стимулативна јер се доноси неколико недеља до месец дана пре почетка 
агресивне борбе против „сиве“ економије. Пружа се прилика послодавцима да запосле оне који 
су радили „на црно“ – рекао је Крстић. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/kada-nema-novog-posla-ne-treba-ni-novih-radnika
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В. Чворков 
  

Смањити намете за све запослене 
Новосадски предузетник М. Р. изјавио је нашем листу да највероватније неће користити 
најављене пореске олакшице за ново запошљавање. 

– Значило би ми када би смањили порезе и доприносе за све запослене, линеарно. Овако, могу 
да запослим неког радника, после три месеца се испостави да је лош и да морам да га отпустим, 
и онда ћу морати да враћам олакшице држави. То ми само компликује посао, без велике 
користи – објаснио је тај предузетник. 

Небојша Атанацковић каже да би послодавцима највише одговарало да се и за раније 
запослене и за новозапослене оптерећење на плате са 64 одсто смањи на 50 или мање 
процената. 

– Неко ко има 200 радника, требало би да запосли још 200 да би се та мера осетила на 
издацима за доприносе и порезе. Десет новозапослених, на 100 раније запослених, не би 
значајно смањило издатке које послодавац има – рекао је Атанацковић, и додао да најављену 
меру ослобађања дела пореза ипак сматра позитивним покушајем да се нешто поправи. 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=26&nav_id=853017 

"Минималне зараде остају спорне" 

ИЗВОР: БЕТА 

Београд -- Радна група за измене Закона о раду, данас је постигла сагласност око 

већине тема, али су и даље остале спорне минималне зараде, каже Зоран 

Михајловић. 

Секретар Савеза самосталних синдиката Србије и члан Радне групе Зоран Михајловић је 

агенцији Бета казао да синдикати инсистирају на томе да минимална зарада не буде мања од 

просечне потрошачке корпе, чиме би се обезбедила одређена заштита, али послодавци нису са 

тим сагласни. 

Синдикати и послодавци покушавају већ дуже да усагласе ставове о 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.  

 

Михајловић је рекао да се синдикати залажу за проширено дејство колективних уговора што, 

међутим, послодавци неће. "Влада покушава да Привредна комора Србије (ПКС) преговара са 

синдикатима о томе, што није добро решење и додатно компликује ствар јер бисмо имали два 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=26&nav_id=853017
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независна преговарача - Унију посодаваца и ПКС", оценио је Михајловић.  

 

Он је навео да су се синдикати и послодавци сагласили да рад на одређено време траје две 

године, да отпремнине не могу да се наплаћују два пута за исти радни стаж, а да ће се још 

разговарати о "детаљима и техничким стварима".  

 

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

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

синдиката "Независност", и од почетка маја и представници ПКС.  

 

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.  

 

О Закону о раду, разговарало се и на састанку Социјално - економског савета (СЕС), одржаном у 

суботу 24. маја.  

 

Председник УГС "Независност" Бранислав Чанак казао је агенцији Бета да је на СЕС 

договорено да се на састанцима Радне групе разговара о пет најважнијих тема, додајући да 

"ништа више није спорно, већ се сада разговара само о финесама". 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/atanackovic_nista_novo_oko_zakona_o_radu.4.html?news_id=282188 

После седнице Социјално-економског савета 

Атанацковић: Ништа ново око Закона о раду 

АУТОР: РУЖА ЋИРКОВИЋ 

Београд - Седница Социјално-економског савета одржана у суботу није мање-више ништа 

променила у досадашњим преговорима о изменама Закона о раду, а шта ће на крају бити став 

синдиката, послодаваца и Министарства финансија односно привреде знаћемо до следећег 

састанка СЕС који је бити подржан, претпостављам, за десетак дана - каже за Данас Небојша 

Атанацковић, председник Уније послодаваца Србије. 

 
Он тврди да принципијелан став послодаваца остаје да се при обрачуну годишњих одмора, 
боловања, плаћених одсустава, отпремнина користи институт основне уместо институт 
просечне зараде. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/atanackovic_nista_novo_oko_zakona_o_radu.4.html?news_id=282188
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- Принципијелно то је наш став из разлога што послодавац треба да плаћа рад а не онај период 
кад радник не ради. Код тога не мењамо став, а то су иначе ставови које смо добили од 
Међународне организације рада и од међународних послодавачких организације. Тако је и у 
другим земљама - тврди Атанацковић. 

Зоран Михајловић, секретар Савеза самосталних синдиката Србије је, међутим, разумео да је 
Социјално-економски савет у суботу закључио да ће се преговори у радној групи о изменама 
Закона о раду водити око пет раније договорених института у које, по мишљењу синдиката, не 
спада основна зарада као инструмент обрачуна годишњих одмора, боловања, отпремнина... 

- О томе уопште нисмо преговарали. Тај институт нам није помињан пре три месеца. Значи: о 
томе се не преговара - категоричан је Михајловић. 

Сем тога, синдикат сматра да ће највише тешкоћа бити око усаглашавања минималне зараде, 
односно око параметара за формирање минималне зараде. Синдикат је, каже Михајловић, 
прихватио да се минимална зарада утврђује једном годишње, али да не сме пасти испод 70 
одсто потрошачке корпе. Министарство финансија, међутим, сматра да би једном утврђена 
минимална зарада требало целе године да остане фиксирана на истом нивоу без обзира на њен 
однос према потрошачкој корпи. 

- Минимална зарада треба да покрива минималне егзистенцијалне потребе четворочлане 
породице, тако сматра синдикат - каже Михајловић и додаје да се послодавци и Министарство 
финансија са тим не слажу. 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/zrenjanin/agroziv-radikalizacija-strajka_489390.html 

Агрожив: Радикализација штрајка 

ЖИТИШТЕ  

Око 300 радника Агрожива окупило се јутрос у кантини ове компаније и 

обуставило рад. Након неуспелих преговора са менаџментом предузећа, 

незадовољни радници ће се сутра окупити испред зграде општине у Житишту. 

Према речима председника синдиката Независност у Агроживу Јовице Катића штрајкачи су се 

састали са директором, међутим, како је истакао, на састанку није постигнут договор и штрајк 

ће се наставити. 

"Желимо да нам кажу када ће нам бити исплаћене зараде и каква ће бити судбина фабрике. 

Имали смо договор о динамици исплата, али то се не поштује", рекао је Катић за РТВ. 

Како је најављено, штрајкачи ће се сутра окупити испред зграде општине у Житишту. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/zrenjanin/agroziv-radikalizacija-strajka_489390.html
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"Очекујемо пријем код председника општине и председника Скупштине. Они нам не могу дати 

одговор на питање када ће нам бити исплаћене зараде, али могу да нам кажу каква је будућност 

Агрожива. Јер, то питање је питање целе општине Житиште", истакао је Катић. 

Радници Агрожива од почетка године нису примили своје зараде. 

 

 

 

 


