
          

10. јун  2014. 

                                        

  

 

 
 

 

Вулин о Закону о раду: Држава ће морати да пресуди;(стр.2) 
Закон о раду ускоро пред посланицима; (стр.3) 
Самостални синдикати против измена Закона о раду; (стр.4) 
Синдикалци иду на улице ако се не одустане од Закон о раду; (стр.5) 
Закон о раду следеће недеље у Скупштини; (стр.6) 
"Нема чекања, Закон о раду одмах";(стр.8) 
СССС Вучићу: Нисте ово обећали; (стр.9) 
Каблови траже подстицајне кредите;(стр.10) 
Зашто смо за Владу табу тема?;(стр.11) 
КГ: Радници Зеленила штрајкују;(стр.12) 
ИМА ЛИ ВЛАДА ПЛАН ЗА ПРЕДУЗЕЋА У РЕСТРУКТУРИРАЊУ;(стр.13) 
Радници Папирпака наставили штрајк;(стр.13) 
Изменама закона до лакшег запошљавања;(стр.14) 
Вулин: Држава ће морати да пресуди;(стр.15) 
Синдикалци Влади прете изласком на улице;(стр.16) 

 

 

 

 

 

 

   ПРЕС КЛИПИНГ 



2 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Vulin-o-Zakonu-o-radu-Drzava-ce-morati-da-presudi.sr.html 

Вулин о Закону о раду: Држава ће морати да 
пресуди 
 

 БЕОГРАД – Скупштина Србије ће дати задњу реч када се ради о Закону о раду , али ће се 
слушати и реч социјално-економског савета, синдиката и послодаваца, изјавио је данас 
министар за рад, запошјлавање, борачка и социјална питања Александар Вулин. 

„Ни социјално-економски савет, ни учесници социјалног дијалога не могу да преузму улогу 
скупштине. Не можемо ми да одлучимо сами шта је добро, а шта је лоше, скупштина је та која 
даје задњу реч, али ћемо слушати и реч социјално-економског савета, и синдиката и 
послодаваца”, рекао је Вулин на конференцији за новинаре. 

Указујући да има несугласица, он је истакао да ће се трудити да се нађе најмањи заједнички 
именитељ. 

Према његовим речима, синдикати не желе да разговарају о проширеном дејству колективног 
уговора и о било каквим променама када су надокнаде у питању док послодавци не желе да 
разговарају о томе да се надокнаде оставе на потпуно исти начин, и не желе да разговарају о 
томе да проширено дејство колективног уговора буде предвиђено законом. 

„Имате потпуно супротстављене ставове где ће држава на крају морати да пресуди. Мораће да 
каже шта држава сматра вишим интересом”, рекао је Вулин објашјнавајући да предлог закона 
о раду има више од 200 чланова, а да се ова питања тичу око десет чланова. 

Он је истакао да су сви упознати са тим проблемима, али да сви имају своје ставове, некад 
позитивне, некад негативне. 

Када је реч о колективном преговорима, он је истакао да је то важна институција синдикалне 
борбе. Ипак, како је рекао, она је показала и своје лошије стране. 

„Ми смо дали веома елегантан предлог којим се излази у сусрет и синдикатима и 
послодавцима, а где се обезбеђује да већина предузећа буде под дејством проширеног 
колективног уговора, али да се то не регулише законом већ на други начин”. рекао је Вулин. 

Он је истакао да се социјално-економском савету посвећује велика пажња и са великим 
поштовањем се говори о њему. 

„Социјално-економски савет ће у наредних неколико дана, када га закаже председаајући бити 
у позицији да каже шта мисли о конкретном предлогу и да да евентуалне примедбе на њега”, 
рекао је Вулин. 

Танјуг 
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http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1619314/Zakon+o+radu+uskoro+pred+poslanicima.html 

Закон о раду ускоро пред посланицима 

Министарство рада поднело је прекршајне пријаве против 10 агенција за физичко-
техничко обезбеђење код којих је инспекција открила да раднике ангажују по Уговору о 
пословном усавршавању. Ресорни министар каже да је то злоупотреба, јер нема 
евиденције о примањима радника, а држави се не плаћају порези. 

Већ осам месеци ломе се копља око нових прописа о раду. Убудуће, ангажовање по Уговору о 
пословном усавршавању биће регулисано Законом о раду који би наредне недеље требало да 
уђе у скупштинску процедуру. 

Припремила Мирјана Брајковић 

Ресорни министар каже да је посао завршен, а да је од 200 чланова закона, спорно десетак. 

"Синдикати не желе да говоре о проширеном дејству, о надокнадама, с друге стрне 
послодавци не желе да надокнаде остану нити проширено дејство колективног уговора. На 
крају ће држава морати да пресуди шта је виши интерес", каже министар рада Александар 
Вулин. 

Премијер каже да ће закон, без одлагања, у скупштинску процедуру наредне недеље. 
Међутим, пре тога би о њему требало да се изјасни Социјално-економски савет, али је већина 
његових чланова до краја недеље у Женеви, на конгресу Међународне организације рада. 

Бранислав Чанак из синдиката "Независност" каже да они финални текст предлога закона нису 
ни видели због чега не могу ни да се изјасне. 

"Када ћемо моћи зависи од тога када нам доставе последњу верзију закона. Среда четвртак 
најраније би могли да закажемо да би људи могли да се упознају с текстом", рекао је Чанак. 

Кад год да се Савет састане, нико не очекује да се све стране сложе око садржине закона. 

Небојша Атанацковић из Уније послодаваца каже да су они тражили да тај закон постане много 
више европски, да се избаце ствари које страни послодавци не препознају, а не би требало ни 
домаћи. 

"Пример који често наводим је: Запослени ради 161 сат ми платимо 174 сата. Страни 
послодавац кад дође то не препознаје. Није као у његовој земљи где се та пауза за време рада 
не плаћа али једноставно ми остајемо иза тога да је влада та која треба да одлучи и парламент 
какакв закон треба да буде", каже Атанацковић. 

Зоран Михајловић из Савеза самосталних синдиката каже да су главне примедбе проширено 
дејство колективног уговора од кога они као синдикат не могу да одустану, затим, задирање у 
зараде кроз минули рад, отпремнине и не исплаћивање треће смене. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1619314/Zakon+o+radu+uskoro+pred+poslanicima.html
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Новим законом о раду предвиђено је да се накнада за минули рад исплаћује само за време 
проведено код последњег послодавца, за одлазак у пензију отпремнина је две, а не три 
зараде, а ако се преселите, послодавац не мора да вам да више новца за превоз. 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1619138/Samostalni+sindikati+protiv+izmena+Zakona+o+

radu.html 

Самостални синдикати против измена Закона о 
раду 

Синдикалци траже да се одустане од измена Закона о раду или ће у противном изаћи на 
улице, поручио је секретар Савеза самосталних синдиката Србије Зоран Михајловић. 

Михајловић је на седници Савеза самосталних синдиката у Јагодини изјавио да ће на 
предстојећем Социјално-економском савету Савез покушати да укаже на то да нове измене 
Закона о раду нису усаглашене са обећањем које је премијер Александар Вучић раније дао, 
преноси Бета. 

"Смањење зарада запослених није била тема преговора на преговарачком столу на радној 
групи. Оно што је било и обећање премијера, тадашњег првог потпредседника Вућића, јесте 
да неће задирати у права запослених, односно да се неће ићи на умањење зарада", рекао је 
Михајловић. 

Према тим изменама, навео је Михајловић, минули рад се неће више обрачунавати за све 
године стажа, већ само за рад код последњег послодавца, неће бити више накнада за сменски 
рад, а накнада за одлазак у пензију се смањује са три на две просечне зараде. 

Како је Михајловић рекао, уколико се на Социјално-економском савету покаже да премијер 
Вучић стоји иза нових измена, компромис не постоји. 

"Или ће они одустати или ћемо ми изаћи на улице", изјавио је Михајловић. 

Рекао је да се у Србији гуши социјални дијалог, као и колективно преговарање, а и 
синдикално деловање. 

"Не знам како ће ова земља на овакав начин да уђе у Европску унију, јер постулати који 
постоје свуда у демократским друштвима овде покушавају да се угуше", рекао је Михајловић. 

Актуелна Влада је, према Михајловићевим речима, добила мандат да уђе у реформе, али 
народ није очекивао да ће се "ломити преко њихових леђа". 

"Не може се ићи преко џепова запослених тако што ћете пунити џепове послодаваца. Морају и 
они да изнесу терет неких реформи, а не само да зарад тога што ће евентуално донети неки 
динар и инвестиције у ову земљу да им се пусти на вољу да раде шта хоће. Постаћемо 
робовласничка земља, а да ли је то оно што желимо", упитао је Михајловић. 

Председник Савеза синдиката за град Јагодину и општине Поморавског округа Мирослав Гајић 
је поручио да ће Савез будно пратити развој ситуације. 

"Савез синдиката, иако је лето и иде се на одморе, неће сигурно да спава. Изаћи ћемо на 
улице, борићемо се за своја права", нагласио је Гајић.Бета 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1619138/Samostalni+sindikati+protiv+izmena+Zakona+o+radu.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1619138/Samostalni+sindikati+protiv+izmena+Zakona+o+radu.html
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БЕТА 

http://www.naslovi.net/2014-06-09/beta/sindikalci-idu-na-ulice-ako-se-ne-odustane-od-zakon-o-radu/10334548 

Синдикалци иду на улице ако се не одустане од 
Закон о раду 
   

Бета  

ЈАГОДИНА, 9. јуна 2014. (Бета) - Синдикалци траже да се одустане од измена Закона о раду 
или ће у противном изаћи на улице, поручио је у понедељак секретар Савеза самосталних 
синдиката Србије Зоран Михајловић. 
 
Михајловић је на седници Савеза самосталних синдиката у Јагодини изјавио да ће на 
предстојећем Социјално-економском савету Савез покушати да укаже на то да нове измене 
Закона о раду нису усаглашене с обећањем које је премијер Александар Вучић раније дао. 
 
"Смањење зарада запослених није била тема преговора на преговарачком столу на радној 
групи. Оно што је било и обећање премијера, тадашњег првог потпредседника Вућића, јесте 
да неће задирати у права запослених, односно да се неће ићи на умањење зарада", рекао је 
Михајловић. 
 
Према тим изменама, навео је Михајловић, минули рад се неће више обрачунавати за све 
године стажа, већ само за рад код последњег послодавца, неће бити више накнада за сменски 
рад, а накнада за одлазак у пензију се смањује са три на две просечне зараде. 
 
Како је Михајловић рекао, уколико се на Социјално-економском савету покаже да премијер 
Вучић стоји иза нових измена, компромис не постоји. 
 
"Или ће они одустати или ћемо ми изаћи на улице", изјавио је Михајловић. 
 
Он је рекао да се у Србији гуше социјални дијалог и колективно преговарање, као и 
синдикално деловање. 
 
"Не знам како ће ова земља на овакав начин да удје у Европску унију, јер постулати који 
постоје свуда у демократским друштвима овде покушавају да се угуше", рекао је Михајловић. 

(Бета, 09.06.2014) 
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РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/politika/zakon-o-radu-sledece-nedelje-u-skupstini_493569.html 

Закон о раду следеће недеље у Скупштини 

БЕОГРАД -  

Премијер Србије Александар Вучић најавио је да ће Закон о раду већ следеће недеље ући 
у скупштинску процедуру. 

"Нема чекања нити стајања нити ће се ишта одлагати", поручио је Вучић на конференцији за 
новинаре. 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин је раније данас 
рекао да ће Скупштина Србије дати задњу реч када се ради о Закону о раду , али ће се 
слушати и реч социјално-економског савета, синдиката и послодаваца. 

Вулин је казао и да постоје два потпуно супротстављена става у вези са Нацртом закона о раду 
и да ће држава морати да "пресуди" и каже шта сматра вишим интересом. 

 

Вулин је на конференцији за новинаре у Влади Србије рекао да би у наредних неколико дана 
чланови Социјално-економског савета требало да се изјасне о Нацрту и дају евентуалне 
примедбе. 

Он је навео да има несугласица у вези са Нацртом, али да се ради на проналажењу "најмањег 
заједничког именитеља". 

http://www.rtv.rs/sr_lat/politika/zakon-o-radu-sledece-nedelje-u-skupstini_493569.html
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"Синдикати не желе да разговарају о проширеном дејству колективног уговора, о било каквим 
променама када су надокнаде у питању. Послодавци не желе да разговарају о томе да 
надокнаде остану исте, као и да проширено дејство колективног уговора буде предвиђено 
законом", прецизирао је министар. 

Он је казао да постоји "елегантан предлог" којим се излази у сусрет и послодавцима и 
синдикатима којим се обезбеђује да огромна већина предузећа буду под дејством проширеног 
колективног уговора али да се то не регулише законом већ на неки други начин, не 
прецизирајући који. 

 У ФТО агенцијама трећина лажних уговора 

Инспекцијски надзор у 13 највећих агенција за физичко - техничко обезбеђење показало је да 
од 9.000 запослених, 2.700 њих је ангажовано на основу уговора о стручном усавршавању, 
рекао је министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања додајући да су против 10 
агенција поднете прекршајне пријаве. 

Он је на конференцији за новинаре истакао да уговор о стручном усавршавању није радни 
однос, да по њему радници не морају да буду плаћени, да не мора да се плаћа ниједан порез 
ни допринос осим за здравствено осигурање, и ништа више. 

"Јасно је да на овом примеру послодавци покушавају и врло успешно избегавају да уплате 
порезе и доприносе и да оштете буџет Србије", рекао је Вулин представљајући резултате 
досадашњег рада и будуће приоритетне активности Инспектората за рад на борби против сиве 
економије и рада на црно. 

Према његовим речима, процењује се да у области физичко-техничког обезбеђења има 50.000 
запослених, а уколико је процена која је нађена тачна и уколико може да се примени на тај 
број запослених, то би значило да су радници пријављени само на минималцу и да држава 
месечно губи 102 милиона динара или годишње милијарду и 200 милиона динара. 

Указујући да је један од приоритета министарства рада, запошљавања, за борачка и социјална 
питања појачавање улоге инспекцијског надзора како би се сузбила сива економија, али како 
би се и помогло радницима и послодавцима, он је рекао да ће се истраживање спровести и у 
свим другим делатностима додајући да је таква пракса пронађена и у пекарама, фризерским 
салонима... 

Према његовим речима, ту се уговор о стручном усавршавају користи само да би се избегли 
порези и доприноси. Он је истакао и да таква пракса може бити посебно опасна у ФТО-у јер се 
ради о лицима која брину о нечијој безбедности, носе оружје... 

Он је истакао да би то питање требало да буде регулисано Правилником који у случају ФТО-а 
доноси министарство унутрашњих послова. 

"МУП још има рок да донесе тај правилник, а ресорни министар ми је потврдио да се ради на 
том правилнику", рекао је Вулин додајући да према закону о приватном обезбеђењу правилник 
треба да се доносе шест месеци од усвајања тог закона. 
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ДСС: Против ангажовања радника на лизинг 

Демократска странка Србије критиковала је данас предложене измене Закона о раду уз оцену 
да ће оне довести до смањења плата и права запослених и увести 'запошљавање на лизинг". 

Функционер ДСС Слободан Лаловић је оценио да је циљ предложених измена "умањење права 
и плата радника" и да ће оне код људи "довести до додатне количине страха" за егзистенцију 
као и до "озбиљних социјалних конфронтација". 

Он је рекао и да се "запошљавање на лизинг" већ примењује у Србији ангажовањем радника 
преко задруга који су плаћени дупло мање за исти посао од стално запослених и да власт то 
жели да формализује. 

Лаловић је на конференцији за новинаре навео и да ће предложене измене Закона о раду за 
годину до две довести "до још веће беде и сиромаштва". 

Он је представио и преложене измене петнаестак одредби тог закона указујући да ће оне, 
уколико буду усвојене довести и до конфликата радника и послодаваца и да "гледано на дуже 
стазе нису ни у интересу послодаваца". 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=06&dd=09&nav_id=858596 

"Нема чекања, Закон о раду одмах" 
 
ИЗВОР: БЕТА, ТАНЈУГ 

Београд -- Премијер Србије Александар Вучић најавио је да ће Закон о раду већ следеће 

недеље ући у скупштинску процедуру. 

  

"Нема чекања нити стајања нити ће се ишта одлагати", поручио је Вучић на конференцији за 

новинаре. 

Министар за рад, запошјлавање, борачка и социјална питања Александар Вулин је раније 

данас рекао да ће Скупштина Србије дати задњу реч када се ради о Закону о раду , али ће се 

слушати и реч социјално-економског савета, синдиката и послодаваца.  

 

Вулин је навео да постоје два потпуно супротстављена става у вези са Нацртом закона о раду и 

држава ће морати да "пресуди" и каже шта сматра вишим интересом.  

 

То је јутрос изјавио Вулин на конференцији за новинаре у Влади Србије, наводећи да би у 

наредних неколико дана чланови Социјално-економског савета требало да се изјасне о Нацрту 

и дају евентуалне примедбе.  

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=06&dd=09&nav_id=858596
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Он је навео да има несугласица у вези са Нацртом али да се ради на проналажењу "најмањег 

заједничког именитеља".  

 

"Синдикати не желе да разговарају о проширеном дејству колективног уговора, о било каквим 

променама када су надокнаде у питању. Послодавци не желе да разговарају о томе да 

надокнаде остану исте, као и да проширено дејство колективног уговора буде предвиђено 

законом", прецизирао је министар.  

 

Он је казао да постоји "елегантан предлог" којим се излази у сусрет и послодавцима и 

синдикатима којим се обезбеђује да огромна већина предузећа буду под дејством проширеног 

колективног уговора али да се то не регулише законом већ на неки други начин, не 

прецизирајући који.  

 

"Ни социјално-економски савет, ни учесници социјалног дијалога не могу да преузму улогу 

скупштине. Не можемо ми да одлучимо сами шта је добро, а шта је лоше, скупштина је та која 

даје задњу реч, али ћемо слушати и реч социјално-економског савета, и синдиката и 

послодаваца", рекао је Вулин. 

 
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=06&dd=09&nav_id=858735 

СССС Вучићу: Нисте ово обећали 
 
ИЗВОР: БЕТА 

Јагодина -- Синдикалци траже да се одустане од измена Закона о раду или ће у противном 

изаћи на улице, каже секретар Савеза самосталних синдиката Србије Зоран Михајловић. 

 Михајловић је на седници Савеза самосталних синдиката у Јагодини изјавио да ће на 

предстојећем заседању Социјално-економског савета Савез покушати да укаже на то да нове 

измене Закона о раду нису усаглашене са обећањем које је премијер Александар Вучић раније 

дао. 

"Смањење зарада запослених није била тема преговора на преговарачком столу на радној 

групи. Оно што је било и обећање премијера, тадашњег првог потпредседника Вучића, 

јесте да неће задирати у права запослених, односно да се неће ићи на умањење зарада", 

рекао је Михајловић.  

 

Према тим изменама, навео је Михајловић, минули рад се неће више обрачунавати за све 

године стажа, већ само за рад код последњег послодавца, неће бити више накнада за 

сменски рад, а накнада за одлазак у пензију се смањује са три на две просечне зараде.  

 

Како је Михајловић казао, уколико се на седници Социјално-економског савета покаже да 

премијер Вучић стоји иза нових измена, компромис не постоји. "Или ће они одустати или ћемо 

ми изаћи на улице", изјавио је Михајловић.  

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=06&dd=09&nav_id=858735
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Он је рекао да се у Србији гуши социјални дијалог, као и колективно преговарање, а и 

синдикално деловање. "Не знам како ће ова земља на овакав начин да уђе у Европску унију, 

јер постулати који постоје свуда у демократским друштвима овде покушавају да се угуше", 

рекао је Михајловић.  

 

Актуелна Влада је, по Михајловићевим речима, добила мандат да уђе у реформе, али 

народ није очекивао да ће се "ломити преко њихових леђа".  

 

"Не може се ићи преко џепова запослених тако што ћете пунити џепове послодаваца. 

Морају и они да изнесу терет неких реформи, а не само да зарад тога што ће евентуално 

донети неки динар и инвестиције у ову земљу да им се пусти на вољу да раде шта 

хоће. Постаћемо робовласничка земља, а да ли је то оно што желимо", упитао је 

Михајловић.  

 

Председник Савеза синдиката за град Јагодину и општине Поморавског округа Мирослав Гајић 

је поручио да ће Савез будно пратити развој ситуације.  

 

"Савез синдиката, иако је лето и иде се на одморе, неће сигурно да спава. Изаћи ћемо на 

улице, борићемо се за своја права", нагласио је Гајић. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=06&dd=09&nav_id=858765 

Каблови траже подстицајне кредите 
 
ИЗВОР: БЕТА 

Јагодина -- Фабрика каблова из Јагодине у реструктурирању тражиће од Министарства 

привреде да буде на листи предузећа која могу да користе подстицајне кредите. 

  

Зајам би био намењен производњи како би фабрика реализовала већ договорене послове, 

најавио је синдикат те компаније. 

Заменик председника Синдиката Фабрике каблова Оливер Јовановски рекао је да ће 12. јуна 

бити одржан састанак Министарства привреде са фабрикама у реструктуирању, када ће и 

представници јагодинске фабрике изнети своје захтеве. 

Фабрика је скоро удвостручила извоз у Руску федерацију и то каблова за нафтну индустрију, 

производа који је врло профитабилан и тражен у Русији. На домаћем тржишту тражња за 

кабловима је смањена због недостатка инвестиција, а додатно се ситуација искомпликовала за 

предузећа у реструктурирању јер су биле потребне неке нове гаранције и купцима и 

добављачима. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=06&dd=09&nav_id=858765
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"Ми ћемо тражити да будемо на листи предузећа која могу да користе подстицајне кредите 

намењене производњи. Ако је држава већ дала субвенцију од 60 милиона евра за повољне 

кредите, ми смо заинтересовани да их користимо како бисмо реализовали уговоре које већ 

имамо", рекао је Јовановски агенцији Бета.  

 

По његовим речима, Фабрика каблова већ има уговорене послове за ову годину, али је за 

реализацију неопходна финансијска помоћ.  

 

Међу захтевима те фабрике биће и реализација социјалног програма. "Социјални програм су 

нам обећали пре нове године. Нажалост, стало се са тиме, али мислим да ће, како је рекао 

министар рада Александар Вулин, социјални програм и даље да иде и да ће бити под истим 

условима који су били раније", поручио је Јовановски.  

 

У Фабрици каблова тренутно се пријављују потраживања радника. Како је раније изјавио 

директор Фабрике каблова Ратко Вучуровић, та фабрика је прошле године и под изузетно 

тешким условима пословања и на домаћем и на иностраном тржишту повећала производњу за 

30 одсто, а извоз за 50 одсто.  

 

Фабрика каблова запошљава око 2.000 радника. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=06&dd=09&nav_id=858752 

Зашто смо за Владу табу тема? 
 
ИЗВОР: ТАНЈУГ 
 

Београд -- Синдикат индустрије Србије позвао је Владу Србије и Министарство привреде 

да саопште имају ли план за 153 предузећа у реструктурирању. 

 Ако га имају, требало би да што хитније предузму мере за решење тог проблема, наводе у том 

синдикату. 

Према мишљењу тог синдиката у већини предузећа у реструктурирању, уз конкретне мере и 

планове, постоји шанса за отварање нових, продуктивних радних места.  

 

Синдикат подсећа да запослени у 153 предузећа у реструктурирању не примају плате по више 

месеци, да је већина предузећа обуставила рад или га одржава на минимуму, а запослени су 

послати на плаћена одуства.  

 

"Али овај проблем као да се не тиче Министарства привреде и владе. Све је прече, и тајкуни и 

пореске олакшице и нови Закон о раду, који ће поспешити запошљавање тако што ће 

поједноставити отпуштање. Судбина 153 предузећа у реструктурирању, која су у власништву 

државе, за владу је табу тема, сем у случају када се појави заинтересовани купац који 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=06&dd=09&nav_id=858752
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представља добру прилику премијеру за додатно сликање", наведено је у саопштењу 

синдиката. 

 
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=06&dd=09&nav_id=858621 

КГ: Радници Зеленила штрајкују 
 
ИЗВОР: БЕТА 
 

Крагујевац -- Запослени у крагујевачком "Зеленилу" наставили су генерални штрајк и 

траже исплату заосталих зарада, јубиларних награда и трошкова превоза. 

Штрајк радника тој градског комуналног предузећа почео је 5. јуна, а обављају се само 

послови кошења траве у насељима. 

"Тражимо исплату две зараде, за април и мај, јубларних награда и превоза за 2013. и 2014. 

годину " рекао је агенцији Бета председник Самосталног синдиката "Зеленила" Предраг 

Урошевић.  

 

Он је навео да су о захтевима обавештени надлежни у градској самоуправи јер се 90 одсто 

средстава за рад предузећа обезбедјује из градског буџета.  

 

"Требало је да ангажујемо 40 сезонских радника, али нам Влада то није дозволила, што значи 

да ће предузеће изгубити уговоре и послове" рекао је Урошевић.  

 

У "Зеленилу" ради 79 радника.  

 

Запослени у крагујевачкој "Чистоћи" прекинули су у петак, 6.јуна, генерални штрајк који је 

трајао две седмице, пошто им је исплаћена једна и по зарада.  

 

У Самосталном синдикату тог комуналног предузећа је речено агенцији Бета да је штрајк 

прекинут иако је Град "делимично" испунио захтеве штрајкача. Није испуњем захтев о 

редовности исплате зарада у "Чистоћи" за 395 запоослених у предузећу.  

 

Скупштина Крагујевца је на седници у петак усвојила пакет мера за рационализацију јавне 

потрошње и програм за консолидацију предузећа чији је оснивач Град. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=06&dd=09&nav_id=858621
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АКТЕР 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-92298-ima-li-vlada-plan-za-preduze-a-u-restrukturiranju.html 

ИМА ЛИ ВЛАДА ПЛАН ЗА ПРЕДУЗЕЋА У 
РЕСТРУКТУРИРАЊУ? 
 

Тањуг  

 

Синдикат индустрије Србије позвао је данас владу и Министарство привреде да саопште имају 
ли план за 153 предузећа у реструктурирању, и ако га имају да што хитније предузму мере за 
решење тог проблема 

Према мишљењу тог синдиката у већини предузећа у реструктурирању, уз конкретне мере и 
планове, постоји шанса за отварање нових, продуктивних радних места. 
 
Синдикат подсећа да запослени у 153 предузећа у реструктурирању не примају плате по више 
месеци, да је већина предузећа обуставила рад или га одржава на минимуму, а запослени су 
послати на плаћена одуства. 

"Али овај проблем као да се не тиче Министарства привреде и владе. Све је прече, и тајкуни и пореске 

олакшице и нови Закон о раду, који ће поспешити запошљавање тако што ће поједноставити 

отпуштање. Судбина 153 предузећа у реструктурирању, која су у власништву државе, за владу је табу 

тема, сем у случају када се појави заинтересовани купац који представља добру прилику премијеру за 

додатно сликање", наведено је у саопштењу синдиката. 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_papirpaka_nastavili_strajk.4.html?news_id=283064 

Радници Папирпака наставили штрајк 
АУТОР: БЕТА 

Чачак - Радници чачанске фирме Папирпак наставили су јуче штрајк са обуставом рада због 

неисплаћених зарада и неповезаног радног стажа, рекао је председник Штрајкачког одбора 

Душан Поповић. 

Он је казао да су од почетка штрајка до данас представници радника два пута разговарали са 
власником фирме Милованом Јовановићем, али да није постигнут договор и да ће штрајк бити 
настављен до испуњења захтева. 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-92298-ima-li-vlada-plan-za-preduze-a-u-restrukturiranju.html
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_papirpaka_nastavili_strajk.4.html?news_id=283064
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Сви стално запослени радници у Папирпаку, њих око 90, ступило је у штрајк 2. јуна због 
неисплаћених зарада - априлске плате из ове године, мајске, јунске и јулске зараде из 2012 
године и неисплаћених зарада из 2007. и 2009. године. Хонорарни радници, којих има око 50, 
нису у штрајку. 

Према речима председника Штрајкачког одбора радници су раније са власником договорили 
репрограм дуговања из 2007. и 2009. године које је трабало да исплати у 18 месечних рата, 
али он је до сада исплатио само четири рате и не зна се када ће им исплатити преостале. 
Осим неисплаћених зарада власник фирме Папирпак дугује радницима и доприносе за радни 
стаж за 10 година. Фирма Папирпак је основана 1991. године, бави се производњом 
хигијенског папира за кућну потрошњу, као и других производа од папира. Просечна плата 
радника износи око 34.000 динара. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/izmenama_zakona_do_lakseg_zaposljavanja.55.html?news_id=283106 

Како решити проблем признавања страних диплома и да ли је акредитација универзитета 

једини критеријум 

Изменама закона до лакшег запошљавања 

АУТОР: В. А. 

Београд - Изменама Закона о високом образовању биће решен проблем признавања страних 
диплома ради запошљавања у Србији. Тренутно трагамо за најбољим решењем које ће 
омогућити да тај поступак буде што краћи и да кошта што мање. Ово питање је суштински 
разлог због којег се мења закон и наш циљ је да се он што пре нађе у скупштинској процедури 
- изјавио је јуче министар просвете Срђан Вербић, на округлом столу „Нострификације 
диплома и улазак у ЕУ“, у организацији Српског сити клуба из Лондона и Правног факултета у 
Београду. 
Учесници скупа су истакли да признавање страних високошколских исправа ради 
запошљавања у Србији треба раздвојити од признавања ради наставка образовања, 
напомињући да су оба поступка тренутно у надлежности универзитета и неоправдано дуго 
трају. Министар Вербић је истакао да сваки универзитет одлучује кога ће примити на 
школовање, што ће бити и убудуће, али ће закон уредити да правила буду иста за све 
високошколске установе. Он је навео да ће у нацрту измена Закона о високом образовању бити 
прецизирано које тело и под којим условима ће се бавити професионалним признавањем. 

Декан Правног факултета у Београду Сима Аврамовић казао је да је у нашој земљи много мањи 
проблем признавање диплома ради наставка школовања од професионалног признавања. Он 
додаје да су поједини кандидати, који су се школовали на престижним светским 
универзитетима, чекали признавање својих диплома и по годину дана. Иако је професионално 
признавање у многим европским државама у надлежности специјализованих тела, Аврамовић 
је казао да се и ту осећа „призвук бирократског признавања“. 

- Највећа опасност из угла академске заједнице Србије је да се признавање страних диплома 
врши искључиво на основу чињенице да ли је нека високошколска установа у својој земљи 
акредитована или не. У многим државама у нашем непосредном окружењу постоје 
универзитети сумњивих квалитета који имају акредитацију. Због тога је важно да академска 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/izmenama_zakona_do_lakseg_zaposljavanja.55.html?news_id=283106
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заједница буде укључена у политику целокупног система признавања страних диплома ради 
запошљавања, као нека врста консултативног тела - каже Аврамовић. 

Према његовим речима, „кључно питање је како овај процес убрзати, али и како сачувати 
земљу од могућих диплома лошег квалитета из окружења“ и „не огрешити се о добре студенте 
који овде завршавају студије“. 

- Решавање овог проблема би имало симболичан значај за школоване кадрове који хоће да се врате у 

Србију и омогућило би отварање тржишта рада - сматра Милош Стефановић, из организације Срп 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vulin_drzava_ce_morati_da_presudi.4.html?news_id=283067 

Закон о раду идуће недеље пред посланицима, договор синдиката и послодаваца није 

постигнут 

Вулин: Држава ће морати да пресуди 
АУТОР: Е. Д. 

Београд - Закон о раду већ следеће недеље улази у скупштинску процедуру, најавио је јуче 

премијер Александар Вучић и додао да више неће бити одлагања. Текст, ипак, још није 

усаглашен јер, према тврдњи министра за рад Александра Вулина постоје два потпуно 

супротстављена става у вези са Нацртом закона о раду и да ће држава морати да „пресуди“ и 

каже шта сматра вишим интересом.  

- У наредних неколико дана чланови Социјално-економског савета требало би да се изјасне о 
Нацрту и дају евентуалне примедбе. Ради се на проналажењу најмањег заједничког 
именитеља - рекао је Вулин и објаснио да синдикати не желе да разговарају о проширеном 
дејству колективног уговора нити о било каквим променама када су надокнаде у питању, док 
послодавци не желе да разговарају о томе да надокнаде остану исте, као и да проширено 
дејство колективног уговора буде предвиђено законом. 

Вулин је наговестио да постоји „елегантан предлог“ којим се излази у сусрет и послодавцима 
и синдикатима - да предузећа буду под дејством проширеног колективног уговора, али да се 
то не регулише законом већ на неки други начин. Он, међутим, није прецизирао како би се то 
спровело. 

С друге стране, синдикати се оштро противе садашњем концепту који је припремљен за 
Скупштину, и траже да се одустане од предложеног модела или ће изаћи на улице. Како је 
јуче рекао секретар Савеза самосталних синдиката Србије Зоран Михајловић, „на 
предстојећем Социјално-економском савету синдикати ће покушати да укажу на то да нове 
измене Закона о раду нису усаглашене са обећањем које је премијер Александар Вучић раније 
дао“. 

- Смањење зарада запослених није била тема преговора у радној групи, а обећање премијера, 
тадашњег првог потпредседника Вучића, јесте да неће задирати у права запослених, односно 
да се неће ићи на умањење зарада - рекао је Михајловић. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vulin_drzava_ce_morati_da_presudi.4.html?news_id=283067
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Он указује да се према тексту новог закона, минули рад неће више обрачунавати за све године 
стажа, већ само за рад код последњег послодавца, неће бити више накнада за сменски рад, а 
накнада за одлазак у пензију се смањује са три на две просечне зараде. 

- Уколико се на Социјално-економском савету покаже да премијер Вучић стоји иза нових 
измена, компромис не постоји. Или ће они одустати или ћемо ми изаћи на улице“, изјавио је 
Михајловић. 

ски сити клуб. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sindikalci-vladi-prete-izlaskom-na-ulice 

Синдикалци Влади прете изласком на улице 
 

– Надамо се да ће на седници Социјално-економског савета бити довољно разума и да се 
неће разговрати о Нацрту закона о раду у садашњој форми јер је тај документ веома лош – 
рекао је на конференцији за новинаре председник Савеза самосталних синдиката 
Војводине и члан Радне групе за преговоре о изменама и допунама Закона о раду Горан 
Милић. 

Синдикати тврде да је закон написан на штету радника 

– У супротном, користићемо сва средства у заштити права радника која су синдикату на 
располагању, укључујући и протесте и блокаде путева, пруга... 

С друге стране, премијер Александар Вучић најавио је да ће Закон о раду већ следеће недеље 
ући у скупштинску процедуру. 

- Нема чекања нити стајања, нити ће се ишта одлагати - поручио је Вучић. 

По Милићевић речима, основни проблем синдиката је што се не поштује раније постигнути 
договор који подразумева да текст радне верзије Нацрта закона о раду буде резултат рада 
Радне групе. Уместо тога, неке одредбе су нестале из предлога, док су неке враћене, а међу 
њима су и оне које су биле разлог ранијег иступања синдиката из преговора о закону о раду.   

– Из Нацрта закона изостала су алтернативна решења, односно достављени текст не одражава 
дух и ток преговора. Најспорнија су питања везана за минималну зараду и колективни уговор, 
односно његово проширено дејство. Има и других измена, упркос изричитом захтеву 
синдиката да се о тим одредбама не расправља, односно да се о томе разговаора на седници 
СЕС-а, на којој би требало да буде утврђен коначан текст закона о раду – каже Милић.   

Уз то, истиче он, текст садржи и део одредби због којих су синдикати иступили из преговора о 
закону о раду и захтевали смену тадашњег министра привреде Саше Радуловића. По његовим 
речима, синдикати су посебно разочарани садашњим ставом садашњег министра рада 
Александра Вулина, који је тада подржао ставове синдиката, односно радника. 

– У предлогу закона су поново одредбе које би, ако би биле усвојене, довеле до смањења 
зарада запослених, што синдикат не може да прихвати, Такође, предвиђено је и смањење 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sindikalci-vladi-prete-izlaskom-na-ulice
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права синдиката и синдикалних представника и укидање проширеног дејства кокетивног 
уговора, чиме се, практично, укида социјални дијалог – рекао је Милић. 

Он је истакао и да су представници Владе Србије поједине одредбе Нацрта закона о раду 
самоинцијативно изменили, а да је реч о одредбама које би, у принципу, могле бити 
прихваћене да нису из области зарада о којима синдикати нису хтели да преговарају. Такође, 
он је нагласио и да се с неким од измењених одредби, а које се односе на права запослених, 
синдикати никако не могу сложити. 

Дакле, могло би се поновити оно што је обележило досадашње разговоре представника 
синдиката, државе и послодаваца – о појединим одредбама ставови се нису приближили и до 
неког заједничког именитеља није се стигло. Да ли ће се предложени Нацрт закона о раду, на 
који синдикати имају низ примедби, променити или промена неће бити, видеће се, али треба 
рећи да је времена мало и да се на одлуку неће дуго чекати. Милић каже да, ипак, очекује да 
ће се наћи неко решење које ће бити прихватљиво за све учеснике у преговорима, а да ће се 
до њега доћи кроз разговор и договор јер је то суштина преговора. Он наглашава и да се не би 
смело догодити да буде усвојен садашњи текст закона о раду јер наноси огромне штете 
радницима и грађанима Србије, а расположење је такво да постоји реална могућност да људи 
и уз синдикате, али и без њих, једноставно изађу на улице и искажу своје незадовољство. 

Д. Млађеновић 
  

Вулин: Скупштина ће одлучити 
Скупштина Србије ће дати задњу реч када се ради о Закону о раду, али ће се слушати и реч 
социјално-економског савета, синдиката и послодаваца, изјавио је министар за рад. 

- Ни социјално-економски савет, ни учесници социјалног дијалога не могу да преузму улогу 
скупштине. Не можемо ми да одлучимо сами шта је добро, а шта је лоше, скупштина је та која 
даје задњу реч, али ћемо слушати и реч социјално-економског савета, и синдиката и 
послодаваца", рекао је Вулин на конференцији за новинаре. Указујући да има несугласица, он 
је истакао да ће  се трудити да се нађе најмањи заједнички именитељ. 

- Имате потпуно супротстављене ставове где ће држава на крају морати да пресуди. Мораће да 
каже шта држава сматра вишим интересом - рекао је Вулин објашњавајући да предлог закона о 
раду има више од 200 чланова, а да се ова питања тичу око десет чланова. 

 


