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УЖАСНА ДИСКРИМИНАЦИЈА на одређено ради две 

трећине жена 

 
Ј. Ж. Скендерија  

Послодавци у Србији, чак и када запошљавају за стално, по правилу предност дају 

мушкарцима, показују све статистике. Проблем није у законима, већ у њиховом 

непоштовању 

ПРЕМА подацима Светске банке, у Србији више од 70 одсто припадница лепшег пола које раде 
нема уговор о сталном запослењу.  
У Удружењу пословних жена Србије потврђују овај податак и наглашавају да су, иако се у 
јавности стално говори о борби против беле куге, ретки послодавци који су спремни да 
запосле младу жену на неодређено време, из страха да ће она одмах отићи на трудничко 
боловање. 
- Жене у Србији су најугроженије на радном месту у периоду стварања породице - каже 
Љиљана Караклајић, чланица Удружења пословних жена и власница предузећа „Д експрес“ из 
Београда. - Када се роде деца долази и до честих боловања, због болести малишана и других 
обавеза, што такође може представљати проблем за послодавце. 
Ипак, Љиљана Караклајић сматра да су у досадашњем систему радници користили све начине 
да што мање раде, те да оне делове Закона о раду који иду њима у корист, на неки начин, 
злоупотребе. 
Према слову још важећег Закона о раду, уговор на одређено време могуће је закључити за 
сезонске послове, рад на одређеном пројекту, повећање обима посла који траје одређено 
време, с тим што тако заснован радни однос непрекидно или с прекидима не може трајати 
дуже од 12 месеци. 
ДИСКРИМИНАЦИЈА И ПОМОЋНА тржишту рада у Србији дискриминисано је више од 60 одсто 
жена, од чега се тек свака десета обратила за помоћ некој организацији, институцији или 
појединцима, показују истраживања Виктимолошког друштва Србије. Међу најчешћим 
облицима дискриминације су распитивање о брачном статусу и плановима за материнство, 
наметање такозваних женских послова који нису у опису радног места и коментарисање 
физичког изгледа. Дискриминацију највише трпе жене запослене у приватном сектору, 
раднице „на црно“ и оне које немају стални уговор о раду. 

- Изузетак је замена привремено одсутног запосленог, када се уговор на одређено може 
уговорити до његовог повратка - пише у закону. 
Према новом нацрту, максимално трајање оваквих уговора је две године. 
- Није проблем у законским одредбама и њиховим променама, већ у томе што их наши 
послодавци не поштују - каже Ранка Савић, председница Асоцијације слободних и независних 
синдиката. - Наш закон је и до сада на прави начин регулисао ову област, али да је важио не 
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би сада имали толико радника на одређено. Добар просек „вуку“ јавна предузећа, док у 
осталим велики број људи ради без уговора за стално. 
Србија је до сада имала најкраће максимално трајање оваквог уговора, што је чинило, 
сматрају послодавци, мање конкурентном у односу на земље у окружењу. 
- Питање родне равноправности је посебно питање у Србији - каже Ивица Цветановић из 
Конфедерације слободних синдиката. - Тржиште рада је све суровије и мање, скоро да га 
нема. Послодавци користе ситуацију, те је проценат оваквих радника све већи. Највише брине 
дискриминација полова и дивљачки односи у свету рада и капитала. 
За Љиљану Караклајић из Удружења пословних жена продужетак уговора на две године рада 
на одређено време ће олакшати послодавцима, јер је то довољан период да се сагледа да ли 
ће радник бити примљен за стално. И до сада су послодавци већином „држали“ раднике више 
од једне године, али тако што су након истека прве године преименовали радно место, 
односно примали истог радника на ново радно место са новим уговором на одређено време. И 
тако унедоглед.  
- Неће ме изненадити да поједини послодавци исту методу користе и сада, када рад на 
одређено време законски буде две године - објашњава Караклајић. - Надам се да ће они који 
контролишу примену закона бити свесни овог проблема и прилагодити своје механизме 
контроле. Један од разлога због кога су до сада послодавци запошљавали раднике на 
одређено време је пре свега лош закон о раду који штити нераднике. Други је чињеница да су 
радници много посвећенији и одговорнији, када су примљени на одређено време. 
УГОВОР О ДЕЛУ 
ПОСЛОДАВАЦ може да ангажује радника по уговору о делу да му он самостално направи или 
поправи неку ствар или обави неки физички или интелектуални посао, али само за послове 
који су ван делатности послодавца. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:496339-Vujovic-Izvesna-privatizacija-Telekoma 

Вујовић: Извесна приватизација Телекома 
Фонет  

Министар привреде Душан Вујовић изјавио је да ће Влада настојати да не смањује 

пензије, али ће морати да се смањују трошкови и повећа ефикасност пословања у јавним 

предузећима 

Министар привреде Душан Вујовић изјавио је да ће Влада настојати да не смањује пензије, али 
ће морати да се смањују трошкови и повећа ефикасност пословања у јавним предузећима.  

Вујовић је, у интервјуу за РТС, најавио да ће у јулу бити усвојени закони о стечају, 
приватизацији и подстицајима и навео да је приватизација Телекома извесна. 

Ти закони ће, како је истакао, омогућити да се много брже, ефикасније и транспарентније 
реши проблем 170 предузећа у реструктуирању и да се одлучи ко ће у стечај, а ко у 
приватизацију. 

Према његовим речима, план је да се у решавање тих проблема крене до краја године, а 
докле ће се стићи у том процецу зависи и од начина како ће се спроводити Закон о 
приватизацији и стечају. 
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Говорећи о смањењу плата у јавном сектору за 10 одсто, Вујовић је истакао да ће то бити 
одлука Владе, на челу са премијером и уз велику улогу министра финасија. 

Очекујем да покушамо да минимизирамо негативне социјалне ефекте, које утичу и на тражњу 
и на расположење људи, јер имамо већ довољно болних потеза које спроводимо, рекао је 
Вујовић. 

Он је оценио да, највероватније, неће бити могуће избећи одређена смањења и додао да је 
његов циљ да се у јавним предузећима нађе простор за уштеде, могуће и од више стотина 
милиона евра, како би се умањили болни потези. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/473633/Zakon-o-radu-Jedini-problem-prosireno-dejstvo-kolektivnog-ugovora 

Закон о раду: Једини проблем проширено 
дејство колективног уговора 

Танјуг  

Председник Владе Србије Александар Вучић изјавио је данас да се једина значајна 

несугласица између владе и синдиката по питању новог закона о раду тиче проширеног дејства 

колективног уговора, а пре свега сегмент који се односи на права синдиканих активиста и 

лидера. 

 - Сад правимо систем и постоје отпори таквом систему, јер лакше је да радите три сата 

дневно и да примате пуну плату, него да радите осам сати дневно -  рекао је Вучић гостујући 

на ТВ Прва. 

 

Вучић је прецизирао да само у МУП-у има 730 људи који би као синдикални активисти требало 

да раде три сата дневно, а заправо раде пола сата дневно, а сличних појава има и у 

здравственим и другим установама. 

 

Премијер је истакао, у Србији мора да се направи здрав и нормалан економски систем у којем 

ће сви моћи да поштено зарадјују своју плату, и најавио да ће о томе сутра разговарати са 

лидерима Савеза самосталних синдиката Србије и УГС "Независност". 

 

Темељ таквог система биће, како је објаснио, економски закони који ће бити усвојени до краја 

јула, и они ће бити увод у здраву и компетитивну економију у Србији. 
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Осврћући се на коментаре у јавности због предстојећег померања старосне границе за одлазак 

у пензију, Вучић је запитао да ли то значи да су Срби најлењи народ у Европи, и напоменуо да 

су у Црној Гори већ на снази та правила. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/473626/Plate-se-ne-diraju-do-oktobra 

Плате се не дирају до октобра? 

Танјуг  

Председник Владе Србије Александар Вучић најавио је данас могућност да се одложе мере 

фискалне консолидације и да се плате не дирају до октобра. 

Он је казао да се због поплава размишља да се мере фискалне консолидације одложе за 

јесен. 

 - „ То би значило да у овом тренутку не дирамо плате и пензије - објаснио је Вучић, 

додајући да је била намера да се плате смање већ сада, а пензије од октобра. 

Сада постоји могућност, како је указао, да се не дирају ни плате. Људи ће се томе радовати, 

али, како је навео, он неће, јер зна какво је стање јавних финансија. 

Све реформе, према његовим речима, треба да се изведу у најбржем могућем року. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/473760/Rudari-sutra-kod-ministra-Antica 

Рудари сутра код министра Антића 

Танјуг  

Министар рударства и енергетике Александар Антић, примиће у уторак преставнике Синдиката 

Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица, на њихов захтев. 

"Да, примићу рударе, али хајде, да то оставимо па да вам изјаву о томе дам после састанка", 

рекао је Антић Тањугу. 

  

Захтев да их прими, рудари су Антићу упутили почетком маја, а основ захтева је повратак ЈП 

ПЕУ, у чијем је саставу девет рудника са око 4.000 запослених, у Еелектропривреду Србије, 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/473626/Plate-se-ne-diraju-do-oktobra
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где су били до 2003. године, изјавио је Тањугу председник Синдиката ЈП ПЕУ Горан Николић. 

  

Петицију за повратак у ЕПС, коју је потписало око 20. 000 рудара, рударских породица, грађани 

и челеници општина у којима раде рудници, пре десет дана, рудари су предали и за премијера 

Александра Вучића. 

 "Ми ћемо са министром Антићем разговарати, шта и како даље, која су решења за ЈП ПЕУ", 

рекао је Николић. 

 Нас је министар Антић, раније обавестио да пошто смо у поступку реструктуирања, да је за ЈП 

ПЕУ надлежно Министарство привреде, пошто оно обавља послове пословног и финансијског 

реструктуирања привредних друштва и других облика пословања и приватизације, додао је 

Николић. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/473689/Direktorka-Fonda-PIO--Penzije-sigurne-strajk-prekinut 

Директорка Фонда ПИО : Пензије сигурне, штрајк 
прекинут 

Тањуг  

Пензионери у Србији могу да буду спокојни јер су средства за исплату пензија обезбеђена 

финансијским планом Фонда ПИО, а у ком правцу ће ићи реформа пензионог сисема знаће се 

до краја године, када се очекује да ће бити донет предлог новог закона. 

"Нема разлога за забринутост у вези пензија и осталих примања јер се она редовно исплаћују и 

средства за њих предвиђена су у финансијском плану ПИО фонда, па нема разлога за бојазан 

да ће бити било какавих застоја", рекла је директорка Фонда ПИО Драгана Калиновић. 

 

Она је у интервјуу Тањугу рекла да укупна средства планирана з ате наменен а ову годину 

износе око 600 милијарди динара. 

 

"За пензије из категорије запослених је опредељено 537 милијарди, за категорију самосталних 

делатности око 27 милијарди и за категорију пољопривредника 32 милијарде", прецизирала је 

она. 

Калиновићева каже да се нови предлог закона о пензијском и ивалидском осигурању очекује 

до краја године након чега ће се знати И у ком правцу ће ићи та реформа. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/473689/Direktorka-Fonda-PIO--Penzije-sigurne-strajk-prekinut
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"Једна од мера би могла да буде и увођење пенала за превремено пензионисање будући да тај 

институте постоји у системима бивших репбулика СФРЈ, али засад то још није договорено", 

навела је Калиновићева. 

 

Говорећи о дугу према војним пензионерима, Калиновићева је подсетила да је Фонд више пута 

инсистирао код надлежних министарства да се нађе системско решење тог дуга. 

 

„ Овог момента не можемо да предвидимо колики је дуг, јер постоје показатељи који су битни 

да се знају и основице и период у коме ће се израчунати дуг, да би могло да се прецизира", 

навела је Калиновићева И додала да је реч о значајном дугу, као и да су надлежна 

министарства показала заинтересованост за решење тог питања. 

 

Стога се, додала је, Фонд нада да ће у наредном периоду доћи до системског решења тог 

проблема. 

 

Иначе, медији су раније писали да држава војним пензионерима дугује 20 милијарди динара И 

да је Влади Србије упућена иницијатива да се тај дуг претвори у јавни. 

 

Калиновићева је негирала наводе Уније послодаваца да Фонд не управља имовином на 

одговарајући начин, те да ће продаја те имовине биће оглашавана И обављана уз сагласност 

Управног одбора. 

 

Она је навела да до сада није било таквих ситуација, али да ће убудуће оне бити у складу са 

Правилником. 

 

"Правилник је такав да се све ради у складу са одлукама Управног одбора и на начин који је 

утврђен актом владе на који се прибавља имовина за управљање", поручила је Калиновићева. 

 

И када се тај поступак спроводе, одлуку не може да донесе директор, већ Управни одбор, 

прецизирала је она. 

 

Најзад, говорећи о ситуацији у самом Фонду ПИО, Калиновићева тврди да је са Владом Србије 

постигнут договор да плате у том сектору неће бити смањиване за 30 одсто, те да су самим 

тим престали разлози за штрајк запсолених у тој институтцији. 

"Плате у Фонду ПИО биће изједначене са просеком плата у здравству", навела је Калиновићева 
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и додала да је донета Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у 

јавним службама, као и да је потписан споразум између Фонда, Министарства за рад, 

запошљавање и синдиката. 

 

Тиме су, додала је, престали разлози за штрајк И та институција је наставила да ради 

уобичајеним темпом. 

 

„ Ипак имамо обавезу да појачаним интензитетом рада амортизујемо последице застоја у 

остваривању права која су проузроковане за време трајања штрајка од месец и по дана", рекла 

је Калиновићева. 

 

Плате, како је рекла, неће бити враћене на нивоу на ком су биле у фебруару, али ће бити 

кориговане за 17,5 одсто у односу на фебруарске плате, што је прихватљивије у односу на 

смањење од 30 одсто, што су прихватили и запослени. 

 

„ Оно што је битно је да смо постигли да се плате у Фонду ПИО изједначе са просеком плата у 

здравству, што је био и главни наш мотив за запослених за штрајк и остварење својих права", 

рекла је директорка фонда подсетивши да иницијатива за усклађивање зарада у ПИО фодну са 

зарадама у Фонду здравства датира још од 2011.године. 

 

На питање колико је штрајк у фонду успорио рад служби и остваривање права корисника, 

Калиновићева је текла да је реализација неких предмета прилично успорена, али да постоји 

воља запослених, да интензивним радом врате ажурност рада фонда на претходни период, 

пре штрајка. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Vujovic-Minimiziracemo-potrebu-secenja-penzija-i-plata.sr.html 

Вујовић: Минимизираћемо потребу сечења 
пензија и плата 
БЕОГРАД – Министар привреде Душан Вујовић изјавио је да ће влада настојати да не смањује 
пензије, али и да са друге стране морају да се смање трошкови и повећа ефикасност 
пословања у јавним предузећима. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Vujovic-Minimiziracemo-potrebu-secenja-penzija-i-plata.sr.html
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Вујовић је за Дневник РТС најавио доношење закона о стечају, приватизацији и подстицајима у 
јулу и навео да је приватизација „Телекома” извесна. 

„Ови закони, пре свега закони о приватизацији и стечају, омогућиће нам да отворимо кутију са 
170 предузећа која се налазе у реструктуирању и која годинама чекају разрешење. Закони ће 
понудити много брже, ефикасније, транспарентније процедуре, разрешење, било да се иде у 
приватизацију било да се иде у стечај”, објаснио је Вујовић 

Упитан да ли ће до краја године бити решена судбина предузећа у реструктурирању, министар 
је прецизирао да је план да се са свим предузећима у процес уђе до краја године, а докле ће 
се стићи у том процесу зависи пре свега од спровођења Закона о приватизацији и стечају. 

Када је реч о евентуалном смањивању плата и пензија у Србији, Вујовић је објаснио да ће 
влада учинити све како би минимизирала негативне социјалне ефекте. 

„Мој циљ је да минимизирам потребу сечења пензија и плата, тиме што ћемо у јавним 
предузећима наћи поља где је могуће уштедети, где је могуће у стотинама милиона евра 
остварити позитивне ефекте на буџет и то трајне ефекте, који ће умањити болне потезе”, 
рекао је Вујовић. 

Према његовим речима, у већини јавних предузећа постоји велики простор за смањење 
дефицита, односно за смањење трошкова. 

Министар није непосредно одговорио на питање да ли је рецесија у Србији извесна, 
нагласивши да очекује оживљавање привреде почетком реализације инвестиција о којима се 
тренутно разговара. 

„Овде нису деценије у питању, овде су у питању недеље и месеци. Инвеститори схватају да 
смо кренули одлучно у промену привредног амбијента. Инвеститори показују интерес. Од нас 
зависи којом ћемо брзином успети на основу нових закона да се припремимо. Обично 
припремне радње су меморандуми о разумевању са тим инвеститорима и брзо долажење до 
могућности да они направе своју понуду”, казао је Вујовић, прецизиравши да до краја године 
очекује закључивање четири или пет „крупних послова”. 

Танјуг 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Neizvesni-uslovi-za-penzionisanje-posle-2015.sr.html 

Неизвесни услови за пензионисање после 2015. 

Зоран Милошевић, помоћник министра рада, каже да још нема конкретних решења за измене 

пензијског закона 

Већини жена које су пред пензијом, и које су се помириле с тим да би у пензију од 1. јануара 
наредне године могле да иду још старије него сада, с 63 године, можда се и осмехне срећа да 
се актуелни пензијски закон не измени на њихову штету. То би значило да би поменутог 
датума у пензију одлазиле као и до сада са 60 година, а до тада и раније. 

Упитан да ли ће од 1. јануара 2015. доћи до пооштравања услова за одлазак у пензију, како се 
то месецима најављивало, Зоран Милошевић, помоћник министра рада за пензија, каже за 
„Политику”, да је још увек рано говорити о конкретним решењима, јер се анализирају 
различите опције. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Neizvesni-uslovi-za-penzionisanje-posle-2015.sr.html
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– Неопходно је пажљиво измерити све предлоге, њихове последице и економске ефекте и 
определити се за опцију која је прилагођена нашем друштву. Један од праваца реформи је 
управо прилагођавање система демографским променама (продужавању животног века и 
старењу становништва), које узрокују повећање броја пензионера и продужење периода током 
кога се прима пензија, каже он. 

Прилагођавање система овим променама се пре свега спроводи кроз пооштравање услова за 
пензионисање, односно подизање старосне границе. Иако је ова мера непопуларна, актуелна 
је у већини европских земаља, јер се суочавају са сличним изазовима. 

На питање да ли очекује да ће се пензије са следећим редовним усклађивањем од 1. октобра 
смањити, како је то првобитно рекао и министар финансија Лазар Крстић, Милошевић верује 
да ће влада, имајући у виду да су пензије релативно ниске и да око 915.000 пензионера (што је 
53 одсто укупног броја), прима пензију до 24.000 динара, предузети све како би избегла ову 
меру. У сваком случају о овоме се још није разматрало на влади, каже он.  

С обзиром на то да са растом трошкова живота пензије све више губе на реалној вредности и 
да је њихово учешће у просечној заради сада на око 55 одсто, а да ММФ инсистира на 43,3 
одсто учешћа у просечним платама, Милошевић каже, да ће и даље учешће пензија у зарадама 
зависти од економске ситуације. До пре три године пензије су се ванредно усклађивале сваки 
пут када падну испод 60 одсто. 

– Нажалост, у условима ниског раста БДП и запослености, високог буџетског дефицита и 
мањка пара у каси ПИО фонда који се покрива дотацијама из буџета, да би се пензије редовно 
исплаћивале, тај предлог (да учествују с 60 одсто у просечној заради) у овом моменту није 
реалан, објашњава наш саговорник. 

Пензије ће расти као и зараде у јавном сектору, у складу са могућностима буџета и 
економском ситуацијом у држави. Побољшањем економске ситуације у земљи створиће се и 
услови за поправљање економског положаја пензионера, додаје Милошевић. 

Он објашњава да ниједан пензијски систем не може да функционише у слабој економији, те је 
подизање нивоа запослености кључна мера у циљу превазилажења дефицита у каси ПИО 
фонда. 

Све развојне мере које влада планира да спроведе требало би непосредно да се одразе на 
побољшање односа броја запослених и броја пензионера, као и на раст прихода фонда. 

С обзиром на то какав је актуелни дефицит у Фонду ПИО и потребу да се предузму мере за 
смањење тог дефицита, неопходно је сагледати имовину фонда, начин и трошкове њеног 
коришћења, закључује Милошевић. 

Ј. Петровић-Стојановић 
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http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Sindikat-novinara-diskriminise-nas-medijska-elita.sr.html 

Синдикат новинара: дискриминише нас медијска 
елита 
Синдикат новинара Србије (СИНОС) протестовао је због, како се наводи, дискриминације коју 
део медијске елите спроводи над том организацијом и која је, како оцењују у том синдикату, 
кулминирала пред доношење сета медијских закона. 

Повод за то реаговање је позив медијских експерткиња Јованке Матић и Дубравке Валић 
Недељковић да Медијска коалиција иницира оснивање националног синдиката новинара. 
„Игнорисање чињенице да Синдикат новинара Србије већ постоји јесте противљење наставку 
приватизације медија, инсистирању на транспарентности власништва и отварању извештаја 
Верице Бараћ о притисцима и проблемима у медијима”, наводи се у саопштењу синдиката. 

Тај синдикат је додао да се у Медијској коалицији налазе и организације које окупљају 
послодавце и да тако формирани синдикати не би имали право да преговарају у име 
запослених. 

Синдикат новинара Србије навео је да постоји од 2002. године и да је члан Европске и Светске 
федерације новинара. 

Бета 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sa_ministrom_privrede_o_sudbini_fabrike_prvi_maj.4.html?news_id=283508 

Са министром привреде о судбини фабрике Први мај 

АУТОР: БЕТА 

Пирот - Састанак са министром привреде Душаном Вујовићем био је конструктиван, што даје 

наду да може доћи до решавања проблема у фабрици „АХА Мура Први мај“, изјавио је јуче 

председник општине Пирот Владан Васић. 
- Добили смо уверавања да Министарство редовно прати шта се дешава у „АХА Мури Први 
мај“, да је држава забринута за судбину фабрике и да ће предузети кораке да се сачувају свих 
1.300 радних места“, рекао је Васић и додао да за решавање проблема и излазак из кризе у 
којој се налази пиротска фабрика, постоји неколико опција. 

Очекује се да руководство фабрике предложи начин изласка из кризе, као и да се притом 
очува очува стабилност у предузећу а да се синдикати са радницима ангажују тако да погони 
наставе да раде. 

- Неопходно је да производни процес функционише без немира и прекида производње. Не би 
ваљало да због прекида производње, неко од пословних партнера повуче наруџбине“, рекао је 
Васић. 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Sindikat-novinara-diskriminise-nas-medijska-elita.sr.html
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sa_ministrom_privrede_o_sudbini_fabrike_prvi_maj.4.html?news_id=283508
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Подсетимо, око 700 радника прве смене пиротске фабрике пре четири дана је напустило погон 
и у протестној шетњи стигло до зграде општине Пирот, незадовољни јер им нису исплаћене 
две трећине априлске и мајска зарада и што им нико није рекао каква је судбина после стечаја 
у „Аха Мури“ у Словенији. Са радницима су разговарали и начелник Пиротског управног округа 
и представници локалне самоуправе, који су упутили апеле Влади да се нађе решење за ову 
фабрику која запошљава 1.300 радника. 

Пре две године, три производне хале пиротске Индустрије одеће „Први мај“ купила је 
словеначко-енглеска фирма „Аха група“ за 2,1 милион евра, али је та инвестиција није 
извукла из тешке ситуације и над њом је недавно отворен стечај. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sindikatima-smetaju-minuli-i-smenski-rad-otpremnine 

Синдикатима сметају минули и сменски рад, 
отпремнине... 
 

Из синдиката указују на то да су незадовољни предложеним Нацртом закона о раду јер не 
одражава дух и ток досадашњих преговора. Зато су синдикати навели да ће, уколико 
садашњи Нацрт закона о раду буде усвојен, 

Плате више неће бити увећаване за сменски рад (Фото: С. Шушњевић) 

предузети све кораке који су им на располагању у заштити права радника, укључујући и 
блокаде путева и пруга. 

Синдикати замерају да су у Нацрту закона изостала алтернативна решења за чланове закона 
који нису усаглашени. Уз то, наглашавају и да су поједини чланови закона измењени, упркос 
изричитом захтеву представника синдиката да се о њима не расправља, већ разговара на 
седници СЕС-а, а реч је о питањима веома важним за раднике. 

Синдикати, по речима председника Савеза самосталних синдиката Војводине и члана Радне 
групе за преговоре о закону о раду Горана Милића, никако не могу прихватити неколико 
предложених промена. Реч је, пре свега, о одредбама везаним за плаћено одсуство, које се са 
садашњих седам дана смањује на пет, права запослених у случају стечаја, упућивање на рад 
код другог послодавца, односно брисање одговарајућег члана закона, што ће довести до 
смањења права запосленог, те правне последице незаконитог престанка радног односа, 
односно смањење права по свим основама за запослене који добије отказ. 

Осим тога, синдикалци истичу да су у Нацрт закона враћене одредбе због којих су раније 
иступили из преговара. Део тог документа поново је неколико, за синдикат и запослене, 
спорних одредби. Међу њима су и оне којима се подразумева да ће се зарада по основу 
минулог рада увећавати само за године код последњег послодавца, укидање увећања зарада 
за сменски рад, смањење висине отпремнине за одлазак у пензију (с три просечне зараде на 
две), а смањују се и права синдиката и синдикалних представника. Такође, предвиђено је и 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sindikatima-smetaju-minuli-i-smenski-rad-otpremnine
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укидање проширеног дејства колективних уговора, и избрисана алтернатива којом би се 
Привредна комора укључила у преговоре о закључивању колективних уговора. 

Измењене су одредбе које би се, како каже Милић, могле прихватити да се не односе на оно о 
чему синдикати нису желели да преговарају – зараде. Оне ће се неповољно одразити на 
висину зарада радника јер се, између осталог, одустаје од основне зараде као основице за 
утврђивање накнада зарада и других примања запослених, као и начина утврђивања дневница 
за службено путовање у иностранство. 

Д. Млађеновић 
  

Прескакање процедуре 
Како каже Горан Милић, како сада ствари стоје, извесно је да ће се наредне недеље тај 
документ без промена наћи пред посланицима Скупштине Србије, иако се пре тога о њему 
неће разговарати на СЕС-у.  

– Ако би се поштовала постојећа правила и процедуре, седница СЕС-а не би могла бити 
одржана следеће недеље јер још није упућен позив, а морао би бити бар седам дана пре 
одржавања – каже Милић. – Ипак, то не би било једино прескакање важеће процедуре. 
Напротив. Већ сад је прескочен изузетно важан део процедуре – јавна расправа о закону о раду 
– јер је није било и већ је указано да је неће ни бити. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/siva-ekonomija-lomi-ceo-region 

Сива економија ломи цео регион 
 

Због сиве економије буџети земаља у региону имају велике тешкоће и зато најављују 
оштрију борбу против нелегалног пословања, чуло се на регионалном самиту министара 
финансија и гувернера под називом „Финансијска будућност региона“ у Бечићима. 

Министар финансија Србије Лазар Крстић навео је да његова влада покушава да учини све да 
би смањила опсег сиве економије. 

– Има простора и видећете много у наредних неколико недеља, и када је реч о акцизним 
производима, али и неких нових решења у Пореској управи – изричит је Крстић. 

На скупу је наведено да Црна Гора, као и Хрватска, планирају да уведу „белу листу“ пореских 
обвезника на којој би се нашли привредници који редовно плаћају порезе, јер сматрају да то 
има већи ефекат него објављивање „црне листе“ пореских дужника. 

„Белом листом“ пореских обвезника, како је указао министар финансија Хрватске Борис 
Лаловац, уводи се конкуренција на тржишту јер се на тај начин компаније препоручују за 
пословање, поготово држави која је у свим земљама у региону постала највећи предузетник. 

Лаловац је подсетио и на то да су у Хрватској неколико пута плате у јавном сектору биле 
смањиване линерано да би се конслидовале јавне финансије. У Хрватској је, како је рекао, 
однедавно обезбеђено да се плате 215.000 запослених у јавним и државним службама 
исплаћују с једног места да би се могао боље пратити тај део буyетског издатака. Он је 
истакао и да је плата премијера хрватске на 100. месту на листи примања запослених у јавном 
сектору. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/siva-ekonomija-lomi-ceo-region
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Министар финансија Црне Горе Радоје Жугић казао је да је Влада Црне Горе предузела 
одлучне мере за смањење јавног дуга, и истакао да није довољно да се обезбеди одржив 
јавни дуг већ да треба упоредо радити на смањењу буџетског дефицита. Жугић је навео да је 
читавом региону потребан динамични раст и да тај део Европе има шансу да постане њен 
најдинамичнији део. 


