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Закон о раду за око 10 дана, синдикати збуњени 
Фонет  

Председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић изјавио је данас да је 

збуњена најавама да ће нови Закон о раду бити упућен у скупштинску процедуру ове 

недеље 

Председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић изјавио је данас да је збуњена 
најавама да ће нови Закон о раду бити упућен у скупштинску процедуру ове недеље, јер се још 
не зна када би могла бити одржана седница Социјално-економског савета и оценио да то може 
бити, ако се поштује процедура, тек за десетак дана. 
Ако ће се макар минимум процедуре испуњавати, и ако ће закон, бар, проћи Социјално-
економски савет, то неће моћи пре, рекао је Атанацковић новинарима на Економском самиту. 

Он је оценио да би синдикати требало да буду задовољни новим Законом о раду. 

Кад супротстављене стране, које имају супротна мишљења о некој ствари, нису задовољне, то 
је најбољи знак да је постигнут оптимум, изјавио је Атанацковић. 

Овог пута послодавци такође нису задиовољни, хтели смо да се закон измени много 
детаљније, него што је учињено, међутим нађена је нека средина и мислим да би синдикати 
требало да су сасвим задовољни садашњим предлогом, рекао је. 

"Први је ишта померено, да се макар мало побољша положај послодаваца, али с друге стране, 
Влада је та која доноси дефинитивну одлуку и парламент, јер ће они у крајњој линији и 
сносити последице, уколико закон не буде примењиив или изазове лоше последице", упозорио 
је Атанацковић. 

Послодавачке организације у Европи сматрају да ми у Србији треба да тражимо више од тога, 
да наш закон не задовољава минимум који предвиђа европско радно законодавство, додао је. 

Он је оценио да ћемо убрзо, поново мењати нови Закон о раду. 

Врло брзо ћемо доћи у ситуацију да га мењамо и да га тек онда прилагодимо Европској унији, 
као што то сад раде Хрвати, оценио је Атанацковић. 
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http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:497496-Firme-pozajmile-jos-pola-milijarde-evra-van-

zemlje 

Фирме позајмиле још пола милијарде евра ван 

земље 
С. МоравЧевиЋ  

После паузе дуже од две године, домаћа предузећа поново почела да се задужују по 

иностранству. Камате у просеку биле 3,8 одсто, али су рокови враћања дужи и иду до 86 

месеци. Укупан дуг већ нарастао на 9,5 милијарди евра 

СРПСКА предузећа од почетка године уговорила су 554,2 милиона евра нових дугорочних 
кредита у иностранству. Иако је држава одлучила да у субвенционисање путем банака у 
привреду убаци 1,2 милијарде евра зајмова, неке фирме су се ипак определиле да ван земље 
потраже позајмице са дужим роком отплате и сличном каматом. Наше компаније могу на 
иностраном тржишту новца да узму кредите с роком отплате од седам година и два месеца, 
односно до 86 месеци, и просечном каматом од 3,8 одсто.  
Тако су фирме поново почела да се задужују у иностранству после више од две године 
мировања. Према подацима Народне банке Србије, спољни дуг наших предузећа нарастао је 
на око 9,5 милијарди евра, што представља 75 одсто укупног приватног (фирме и банке) 
спољног дуга. 
- Фирме су неосетљиве на националну компоненту кредитне подршке - каже Бранко 
Живановић, професор на Београдској банкарској академији. - Важно им је да добију зајмове 
који одговарају њиховим пословним потребама, да су прихватљиви по цени, року и 
инструментима обезбеђења које могу и желе да дају. Да ли ће кредит бити прекогранични 
такозвани крос-бордер, углавном одлучују банке. Ино-банкарске групације које послују у 
нашој земљи прекограничне кредите преферирају из више разлога. 
Како истиче Живановић, пре свега, зато што путем њих избегавају резервације и прописану 
обавезну резерву. Резервације су све значајнији разлог. Својим филијалама у Србији признају 
тај кредит у консолидованим билансима групе, јер су оне вршиле: агентуру, обраду пласмана 
као и сервис обезбеђења кредита, али пласман не књиже овде у земљи. 
- С обзиром на то да такав зајам није покривен гаранцијом домаће филијале ино-банке, у 
билансима га нема и на њега се не издвајају резервисања - истиче Живановић. - Део новца као 
провизија од агентских услуга се враћа у Србију. С друге стране, део тих пласмана и нису у 
пуној мери кредити. Јављају се као позајмице са рачуна нерезидентних фирми и рачуна 
домаћих лица из иностранства из раније формираних фондова. Често оне иду и кроз директан 
кредитни пласман ино-банке, који је у иностранству покривен такозваном кеш колатералом. 
Камата, како каже Живановић, у овом случају није доминантан фактор одлучивања у 
иностранству. Таквих кредита је било по року, блиских, чак и по цени од 3,8 одсто и на нашем 
тржишту, али су рокови дужи на светском тржишту новца. 
 

ПОВЕЗАНЕ БАНКЕ 
Наше фирме се задужују у иностранству углавном код банака повезаних са матичним банкама, 
мада постоје и директни кредитни пакети међународних кредитно-развојних институција и 
реномираних банкарских групација, али су они у мањини - каже Живановић. - У зависности од 
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пословне банке, предузећа дају директно гаранције ино-кредиторима, али постоји и случај 
када, домаће банке-филијале, дају средство обезбеђења ино-банкама, те оне издају гаранцију 
за отплату предметног кредита матици. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:497495-Nemaju-radnike-a-obrcu-milione 

Немају раднике, а обрћу милионе 
З. РАДОВИЋ - Д. И. КРАСИЋ  

Иако немају ниједног запосленог, кроз рачуне 22 предузећа у Србији лане прошло више 

од по 4,4 милиона евра. Тргују и струјом, издају некретнине, баве се грађевином... "Ушће 

шопинг центар" званично са "нула радника" 

НИЈЕ чудно да фирме без иједног запосленог немају ни динара промета. Али је и те како 
занимљиво да чак 22 предузећа у Србији, са "нула радника", годишње обрну по мимимум 4,4 
милиона евра.  
Изгледа да је најуноснији посао фирмама које немају раднике - трговина струјом. Свака трећа 
фирма, од ове 22, бави се продајом електричне енергије. Иако су им приходи повећи, нису 
сви умели да из тога профитирају. Од њих седам, власници пет "продаваца киловата" уписали 
су добит. Највећи профит, од 26,6 милиона динара, имало је предузеће "Енерџи суплај енд 
трејд" из Београда. Ова фирма је лане, према подацима Агенције за привредне регистре, 
приходовала чак 1,8 милијарди динара, што је готово 20 пута више од прихода оствареног у 
2012. години. У овој делатности било је и губитника. Тако је "Дансенерџи", такође из 
Београда, упркос приходима изнад 519 милиона динара, остварило губитак од 22 милиона. 
Продаја струје није једини уносан посао за фирме без запослених радника. Далеко познатији 
"Ушће шопинг центар", који у својим књигама такође књижи "нула запослених", лане је 
приходовао чак 2,38 милијарди динара, што је изнад 20 милиона евра. Од тог износа чист 
профит је милијарда динара, односно 9,39 милиона евра. Као званичан власник ове компаније 
регистроване за изнајмљивање некретнина, у АПР се води холандска фирма "Балкан риал 
естејт". Исти власник има још једну фирму, такође без запослених, "Ушће тауер", додуше са 
мањим годишњим приходом, од "свега" 622 милиона динара, али троструко већим губитком, 
од 1,7 милијарди динара. 
И ПРОПАЛИ И НОВООСНОВАНИ Међу 26.248 предузећа без иједног запосленог, велики је број 
друштава у стечају и ликвидацији, један део је у блокади, део је из групе новооснованих, а 
део приватизованих. Има и 2.547 фирми без радника, које нису исказале резултате за 2013. 
годину. Према речима Ружице Стаменковић, процењује се да има и око 15.000 фирми за које 
се претпоставља да су основане за обављање неке додатне делатности. 

- Фирме које немају ниједног запосленог не морају да буду фантомске фирме, већ је често реч 
о повезаним лицима или холдинг компанијама - каже за "Новости" Драгољуб Рајић, директор 
Удружења послодаваца Србије. - Постоје и фирме које су фондови и само чувају нечије паре, 
тако да им запослени нису ни потребни. Оваква предузећа људе углавном ангажују и плаћају 
по потреби, најчешће на основу консултантских уговора. 
Интересантан је и пример "Горење студија", регистрованог за трговину на мало електричним 
апаратима за домаћинство. Са нула званично запослених, лане је приходовао више од 1,3 
милијарде динара и остварио профит од 2,35 милиона. Међу трговинским фирмама без 
запослених а са приходима изнад 4,4 милиона евра је и суботички "Винопромет", "Национална 
дистрибуција" и "Езпада" из Београда. Ту су и произвођачи "Адлеритал пласик" из Крагујевца, 
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огранак немачке компаније "ДАТ Дракмајер" из Зрењанина, једно грађевинско предузеће 
("Напред пројект 52") , али и "Мај ла круна" из Лазаревца, регистрована за друмски превоз 
терета, која лане, упркос великом промету, према подацима АПР, ипак није забележила 
профит. 
Ни консултантске фирме са овог списка нису много зарадиле. Београдски "СЕК", у власништву 
холандске фирме, уписао је минус од 101 милион динара, док званични биланси "Лудан 
инжињеринга", као огранка израелске фирме, бележе минус од 54 милиона динара... 
Према подацима Агенције за привредне регистре, готово трећина свих српских предузећа нема 
ниједног запосленог. Од 26.248 оваквих фирми, које су Агенцији предале своје завршне 
рачуне, близу половине смештено је у Београду. 
- Сва предузећа без запослених лане су исказала губитак од 35 миљарди динара, који је за око 
38 одсто мањи у односу на претходну годину - каже Ружица Стаменковић, регистратор у АПР. - 
Предузећа без иједног запосленог су најбројнија у секторима трговина на велико и мало, у 
прерађивачкој индустрији и у сектору стручне, научне, иновативне и техничке делатности. 
Највећи број ових предузећа су мала привредна друштва. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/475662/Dogovor-o-Zakonu-o-radu-se-ne-nazire 

Договор о Закону о раду се не назире 

Тањуг  

Судећи према најавама синдиката и послодаваца, договор о изменама Закона о раду се не 

назире, а министар рада Александар Вулин најављује да ће држава преузети одговорност за 

његово усвајање и примену. 

Министар рада, запошљавања и социјалне политике Александар Вулин изјавио је данас да ће 

измене Закона о раду, због његове важности, бити усвојене јако брзо, поручивши да ће 

одговорност за то преузети држава. 

 

Вулин је рекао и да не постоји законска обавеза да се добију сва мишљења, али да влада то 

жели, било да је реч о позитивним или негативним оценама. 

 

Он је додао да држава жели максимално да испоштује све учеснике социјалног дијалога, 

додајући да је држава ту да преузме одговорност, пошто је очигледно да синдикати и 

послодавци не могу да се договоре. 

 

- Желимо да постигнемо највећу могућу сагласност и желимо да сви прихвате измене тог 
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закона што више, али одговорност је на влади и посланицима који ће тај закон подржати или 

неће - поновио је Вулин. 

 

Министар је нагласио и да држава није непријатељ ни синдикатима, ни послодавцима, као ни 

они њој. 

 

Он је објаснио да Закон о раду сам по себи није најважнији, али јесте један од важнијих, због 

тога што је његово усвајање битно због неких других закона, као што је Закон о приватизацији. 

 

Он је рекао да је и сам нестрпљив и остаје да се сачека заказивање седнице Социјално - 

економског савета како би се наставила процедура. Упитан када ће бити одржана седница 

савета, Вулин је рекао да поштује закон, и да председник тог савета треба да закаже седницу 

кад мисли да треба. 

 

- Тражили смо да се састанак одржи и сигуран сам да ћемо врло брзо добити одговор - казао 

је Вулин. 

 

Председник синдиката УГС Независност Бранислав Чанак рекао је данас да је потребно да се 

стекну сви услови предвиђени законом за одржавање седнице СЕС-а. 

 

Он је рекао да су неопходне консултаиције у оквиру синдиката у сваком ресору као да ће се и 

послодавци састати током недеље. На тај начин сви ће моћи да дођу припремљени и са јасним 

ставовима на седницу, рекао је Чанак, напоменувши ипак да ће седница СЕС бити одржана 

најраније у петак. 

 

Чанак тврди да тај синдикат није сагласан са предлозима измена и допуна Закона о раду и за 

среду најављује заједничку седницу руководства свог и Савеза самосталних синдиката Србије. 

 

Овај синдикални лидер је рекао да ће, уколико изостане заједнички став о изменама новог 

Закона о раду, реакција његовог синдиката "бити бурна". 

 

Он је негирао да су са синдикатима усаглашена сва питања измена и допуна Закона о раду, 

осим проширеног дејства колективног уговора, и додао да су чинили велике уступке по другим 

питањима, али да су, тврди, преварени. 

 

Чанак је рекао и да су премијер (Александар) Вучић и (министар рада Александар) Вулин у 

разговору са синдикатима рекли да потпуно разумеју њихове захтеве, али је уверен да су на 
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премијера приликом посете Берлину извршени притисци у правцу рестриктивнијег закона о 

раду. 

 

И мимо тога да ли је притисака било, Србија, према његовим речима, не може да се пореди са 

Немачком. Он, наиме, сматра да нови Закон неће донети права радницима каква имају у 

земљама развијеног капитализма, јер Србија, како је рекао, иде на сасвим другу страну, ка 

привредама какве имају Бангладеш, Вијентм, Јужна Азија. . . 

 

- Тамо нешколована радна снага без икаквих права за два долара дневно производи "најк" 

патике за које после 15 људи узме проценат од Вијетнама до америчког тржишта - рекао је 

Чанак. 

 

Он је нагласио да очигледно постоје интереси који су изнад интереса грађана и радника, те да 

су ти интереси победили у овом питању, о чему, по њему, говори и најављена брзина усвајања 

закона, и без социјалног дијалога. 

 

"Бурну реакцију" Чанак најављује "ако ни због чега другог, оно због тога јер се практично 

укида колективно преговарање, због чега синдикати и постоје". 

 

Председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић изјавио је данас да ће измене 

Закона о раду поједноставити неке процедуре, али да ни послодавци нису задовољни тим 

документом и сматра да ће ускоро бити неопходне нове измене. 

 

Он је приметио да често када супротстављене стране нису задовољне, то је најбољи знак да је 

постигнут оптимум и поручио да ће, у крајњој лининији, парламент сносити последице ако 

закон не буде довољно применљив, или буде негативних ефеката. 

 

Атанацковић је објаснио да су послодавци хтели да измене закона буду много детаљније него 

што је то случај, оценивши да је нађена нека средина и да синдикати треба да буду сасвим 

задовољни. 

 

Према његовим речима послодавачке организације у Европи сматрају да послодавци у Србији 

треба да траже много више и да закон у сваком случају не задовољава минимум предвиђен 

европским радним законодавством. 

Закон о раду ће из тог разлога врло брзо морати да се мења као што је то био случај са 

Хрватској, навео је он. 
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Говорећи о позитивним ефектима измене закона, Атанацковић је рекао да ће он 

поједноставити процедуру запошљавања и регистрацију оних који раде на црно како редовно 

запослени. 

 

Све то, како је оценио, допринеће, на неки начин, побољшању запошљавања или ће 

зауставити његово значајно погоршавање, јер ће бити неминовних отпуштања у јавним 

предузећима и буџетским установама. 

 

Када је реч о седници Социјално-економског савета, Атанацковић сматра да је неопходно да 

тај закон буде разматран на том састанку. 

 

Он је рекао да је збуњен и да још увек нема наговештаја када ће бити сазван Колегијум СЕС-а 

и напоменуо да после тог састанка треба да прође седам дана до седнице Социјално-

економског савета. 

 

Како је закључио ако се испоштује минимум процедуре сигурно је да тај закон неће ући у 

законску процедуру пре него што прође најмање 10 дана. Пре три дана представници 

Конфедерације слободиних синдиката, синдикалне организације која није члан Социјално-

економског савета, саопштили су да најављене измене Закона о раду уводе "робовласнички" 

систем и најавили могућност организовања штрајкова и протеста уколико тај законски предлог 

уђе у процедуру за усвајање. 

 

Тај синдикат инсистира на јавној расправи о предложеним изменама Закона о раду, коју влада 

упорно избегава, иако је на то обавезује и Закон о јавној управи и Пословник о раду владе. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/475655/Socijalna-karta-za-sve-gradjane-sledece-godine 

Социјална карта за све грађане следеће године 

Тањуг  

Министар рада запошљавања и социјалне политике Александар Вулин најавио је да ће следеће 

године почети израда социјалне карте коју ће имати сви грађани, а која ће омогућити 

праведно остваривање социјалних и осталих права. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/475655/Socijalna-karta-za-sve-gradjane-sledece-godine
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Оптимисти сматрају да је за њен завршетак потребно две године, а социјална карта мораће да 

се финансира из европских фондова, пошто држава не располаже потребним средствима, 

рекао је Вулин новинарима, после обраћања на 14. економском самиту. 

 

 - Социјана карта је начин да праведно расподелимо оно што зарадимо и начин да нам се не 

дешавају случајеви да неко има виле и замкове, а да је пријављен на минималац -  истакао је 

Вулин. 

 

Он је објаснио да 16 државних регистара мора да буде обједињено у један, где ће бити сви 

релевантни подаци на једном месту. 

 

Вулин је у обраћању на скупу поручио да ће Министарство рада инсистирати да се на јавним 

радовима за обнову земље, после поплава ангажују корисници социјаних услуга и они који су 

на евидиенцији Националне службе за запошљавање. 

 

Такође ће се инсиситирати да у јавним набавкама за реализацију тих послова, могу да 

конкуришу само она предузећа, која су уредно измирила све своје обавезе према држави и 

запосленима, рекао је Вулин. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/475623/Canak-Zakon-o-radu-nije-usaglasen-sa-sindikatima 

Чанак: Закон о раду није усаглашен са 
синдикатима 

С.Л.  

Лидер Уједињеног гранског синдиката "Независност" Бранислав Чанак тврди да тај синдикат 

није сагласан са предлозима измена и допуна Закона о раду. 

Чанак: Не слажемо се са предлозима измена и допуна Закона о раду 

Чанак је најавио за среду заједничку седницу руководства свог и Савеза самосталних 

синдиката Србије, како би расправљали о том питању, и уверава да ће, уколико изостане 

заједнички став, реакција његовог синдиката "бити бурна". 

 

Он је негирао да су са синдикатима усаглашена сва питања измена и допуна Закона о раду, 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/475623/Canak-Zakon-o-radu-nije-usaglasen-sa-sindikatima
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осим проширеног дејства колективног уговора, и додао да су чинили велике уступке по другим 

питањима, али да су, тврди, преварени. 

 

Чанак је рекао и да су премијер (Александар) Вучић и (министар рада Александар) Вулин у 

разговору са синдикатима рекли да потпуно разумеју њихове захтеве, али је уверен да су на 

премијера приликом посете Берлину извршени притисци у правцу рестриктивнијег закона о 

раду. 

 

И мимо тога да ли је притисака било, Србија, према његовим речима, не може да се пореди са 

Немачком. 

 

Он, наиме, сматра да нови Закон неће донети права радницима каква имају у земљама 

развијеног капитализма, јер Србија, како је рекао, иде на сасвим другу страну, ка привредама 

какве имају Бангладеш, Вијентм, Јужна Азија. 

 

- Тамо нешколована радна снага без икаквих права за два долара дневно производи 'најк' 

патике за које после 15 људи узме проценат од Вијетнама до америчког тржишта - рекао је 

Чанак новинарима у паузи 14. економског самита у београдском хотелу "Метропол". 

 

Чанак је рекао да очигледно постоје интереси који су изнад интереса грађана и радника, те да 

су ти интереси победили у овом питању, о чему, по њему, говори и најављена брзина усвајања 

закона, и без социјалног дијалога. 

 

"Бурну реакцију" Чанак најављује "ако ни због чега другог, оно због тога јер се практично 

укида колективно преговарање, због чега синдикати и постоје". 

 

Упитан када ће бити одржана најављена седница Социјално-економског савета, први 

синдикалац "Независности" је рекао да је мислио да је по закону он задужен за њено 

заказивање, али се испоставило, како каже, да ту седницу заказује како коме падне на памет. 

 

- Очекујем да ће, ваљда, бити директан пренос на тв-у, па ћу гледати ту седницу - иронично је 

приметио Чанак. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/475607/NikolicSmanjenje-penzija-nije-resenje-za-Srbiju 

Николић:Смањење пензија није решење за 
Србију 

С.Л.  

Економиста Иван Николић је оценио да смањење пензија није решење за економију Србије. 

- Колико год на први поглед таква мера била ефикасна она не даје резултат за економији 

какву има Србија. Ако би смањили пензије све оно што би уштедели изгубили би у приходима 

буџета - казао је Николић новинарима на Економском самиту Србије у Београду. 

  

Он је истакао да ће буџетски дефицит бити већи у овој години него у 2013. и да је зато битно 

да Влада Србије усвоји конзистентан програм финансијске косолидације. 

  

- Можемо да смањимо плате и пензије, као и неке друге расходе, али то неће деловати на 

смањење дефицита буџета, јер имамо пораст броја незапослених и истовремено смањење 

броја запослених - рекао је Николић. 

  

То, како је објаснио, директно повећава трансфере из буџета у ПИО фонд, што Влада не може 

да промени "преко ноћи". 

  

- Једино право решење је подизање привредне активности, а то не може да се уради брзо. 

Мораћемо да се навикнемо на висок ниво буџетског дефицита у средњем року, али Србија 

неће имати проблема у његовом финансирању - оценио је Николић који је члан Савета 

гувернера Народне банке Србије. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/475628/Advokati-iz-cele-zemlje-od-srede-u-strajku 

Адвокати из целе земље од среде у штрајку 

Тањуг  

Београд - Адвокатска комора Србије (АКС) донела је одлуку да сви адвокати у земљи ступе у 

страјк од среде до краја седмице у знак незадовољства због повећања пореских обавеза за 

паушално плаћање дажбина. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/475607/NikolicSmanjenje-penzija-nije-resenje-za-Srbiju
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/475628/Advokati-iz-cele-zemlje-od-srede-u-strajku
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Београдски адвокати су рад обуставили јос прошле среде, а на јучерашњој скупштини АКС 

одлучено је да од 25. До 27. јуна у штрајк ступе адвокати из целе земље, рекао је Тањугу 

председник АКС Драгољуб Ђорђевић. 

 

То значи да се неће одржавати суђења, истраге, саслушања у полицији или тужилаштву у 

случајевима где је по закону неопходно присуство браниоца. Адвокати такође неће заступати 

странке ни пред другим органима чак ни у хитним предметима. 

 

До обуставе рада је дошло јер су незадовољни вишеструким повећањем пореских обавеза и 

траже од Министарства финансија да стави ван снаге нова пореска решења која се односе на 

адвокатуру и паушално плаћање пореза. 

 

Обуставом рада обухваћени су сви поступци пред свим судовима и другим органима, 

укључујући и притворске предмете,као и поступке по привременим мерама. 

 

Једини изузетак представљају предмети у којима рок за изјављивање правног лека (ž албе) 

истиче у току трајања обуставе рада. 

 

Велики број суђења је у среду, четвртак и петак, као и данас, одложен у београдским 

судовима. 

 

Министарство финансија које је донело спорну Уредбу, којом је повећано паушално 

опорезивање адвоката, сматра да је протест адвоката неоснован. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/475618/Istrazivanje-Svaki-10-diplomac-ceka-posao-duze-od-pet-godina 

Истраживање: Сваки 10. дипломац чека посао 
дуже од пет година 

Тањуг  

Београд - Први значајан посао, који је уговорен на више од шест месеци, најкраће траже 

дипломци у областима информатике, рачунарства и математике, а најдуже учитељи, педагози 

и агроинжењери, показало је прво регионално истраживање о дипломираним студентима у 

оквиру ЦОНГРАД Темпус пројекта. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/475618/Istrazivanje-Svaki-10-diplomac-ceka-posao-duze-od-pet-godina
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Представљајући резултате анкете, која је обухватила Србију, Босну и Херцеговину и Црну 

Гору, истраживач у Центру за образовне политике Предраг Лажетић рекао је да је, мђју 

дипломираним студентима који већ раде, просечна дужина трагања за послом у региону 

износила 5,17 месеци, а у Србији 5,03 месеци за оне који су се школовали на универзитету и 

6,86 месеци за оне који су били на високим техничким школама струковних студија. 

 

На то питање нису одговарали дипломирани студенти који ни пет година након завршетка 

школовања нису имали посао, а тражили су га. Они спадају у категорију дуготрајно 

незапослених и њих у Србији има 11,6 одсто, док је у региону тај проценат највећи у Црној 

Гори и износи 15,6. 

  

У региону, највећа дуготрајна незапосленост након студија од преко 20 одсто забележена је у 

областима бионауке (биологија и екологија), медицинских наука и категорија у којима 

доминирају студије спорта и физичке културе, рекао је Лажетић на конференцији за 

новинаре. 

 

С друге стране, додао је он, један од пет дипломираних на универзитетима који су 

учествовали у пројекту, тачније 18 одсто њих у Србији и региону, у тренутку дипломирања је 

већ имао значајан посао који је након дипломирања наставио. 

 

Говорећи о стратегијама проналажења првог значајног запослења, Лажетић је рекао да у 

читавом региону ослањање на социјалне мреже рођака и пријатеља још даје најбоље 

резултате (32,8 одсто на целом узорку), при чему Србија предњачи јер је до првог посла преко 

личних контаката дошло 36 одсто студената универзитета и 39,2 одсто дипломираних 

студената са виших школа. 

 

- Следећа најзаступљенија стратегија на целом узорку је праћење огласа у новинама и на 

интернету и то је за њих 21,2 одсто био начин да додју до посла - објаснио је он. 

  

НСЗ у Србији неефикасна 

 

Као трећу најефективнију стратегију Лажетић је навео пријављивање Националној служби за 

запошљавање, при чему је у Црној Гори на тај начин нашло посао највише дипломираних, чак 

30,1 одсто њих, углавном због владиних програма, док су у Србији дипломирани студенти 

универзитета у свега 8,6 одсто случајева добили посао преко ове службе. 
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Просечна зарада дипломираног студента који се школовао на универзитету или високој 

техничкој школи струковних студија које су укључене у ЦОНГРАД Темпус пројект износи 589 

евра, за цео регион, рекао је Лажетић и додао да је "диплома институције високог образовања 

и даље најбоље осигурање против незапослености". 

  

Истичући да је истраживање било детаљно и свеобухватно и да је обухватило одговоре на 125 

питања, он је навео да су резултати јединствени јер су први пут прикупљени путем 

стандардизоване анкете која је укључила готово две трећине дипломираних студената на 

високошколским институцијама у Србији који су дипломирали 2007. и 2012. 

  

Проблем и са привредом 

  

Проректорка за науку Универзитета у Београду проф. др Иванка Поповић изјавила је да први 

пут имамо значајну базу података о потребама високообразовних установа и додала да се нада 

да ће анкетирање дипломираних студената постати редовна пракса. 

  

- Истраживање је показало где смо добри и где можемо бити бољи, али је указало и на слабе 

тачке - рекла је она и као посебан проблем навела недовољну сарадњу са привредним и 

јавним институцијама око организовања праксе за студенте. 

 

Поповић је објаснила да фирме у привреди очекују готове стручњаке, док с друге стране нису 

спремне да за њих отворе врата и приме их на праксу, макар као бесплатну радну снагу. 

  

ЦОНГРАД пројект, који траје три године и завршава се у октобру, финансира се средствима 

Темпус програма Европске уније, а анкетом су у Србији били обухваћени дипломирани 

студенти три државна универзитета (у Београду, Новом Саду и Крагујевцу), приватног 

универзитета Сингидунум и три високе техничке школе струковних студија (у Суботици, Нишу 

и Ужицу). 

  

Анкета је спроведена и на Универзитету Црне Горе, Универзитету у Бањој Луци и Универзитету 

у Тузли, што је омогућило регионалну упоредивост резултата истраживања. 
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=06&dd=23&nav_id=866418 

Чанак: Хоће да "убију" синдикате 
ИЗВОР: БЕТА 

Београд -- Председник УГС "Независност" Бранислав Чанак изјавио је да се предложеним 

изменам Закона о раду укида колективно преговарање и "убијају" синдикати. 

Он је новинарима на 14. Економском самиту Србије рекао да ће у среду, 25. јуна, највиши органи два 

репрезентативна синдиката, Уједињених гранских синдиката "Независност" и Савеза самосталних 

синдиката Србије, одржати седницу на којој ће се договорити како ће реаговати на предложене 

измене Закона о раду. 

"Без чекања резултата те седнице могу да кажем да ћемо бурно реаговати. Мораћемо да се 

бранимо да нас не убију јер је укидање колетивног преговарања посредно убијање 

синдиката", истакао је Чанак.  

 

Он је додао да су синдикати учинили велике уступке приликом усаглашавања осталих одредби 

Закона о раду, да би заштитили кључну одредбу - колетивно преговарање, али да су 

преварени.  

 

"У Србији ће бити настављен процес поништавања права радника која су остварена у 

земљама развијеног капитализма. Ми идемо на сасвим супротну страну - ка друштвима 

типа Бангладеша, Вијетнама, Јужне Азије, где нешколована радна снага без икаквих права 

за два долара прови патике", казао је Чанак.  

 

Према његовим речима, хитно усвајање Закона о раду је логичан крај двогодишње мучне 

процедуре у којој синдикати нису успели да изразе своје мишљење.  

 

"Постоје очити интереси који су изнад интереса грађана који су се дрзнули да се учлане у 

синдикат. Ти интереси су победили", рекао је Чанак.  

 

Он је истакао да седницу Социјално-економског савета, на којој се разговара о Закону о раду, 

заказује ко стигне и да очекује да ће гледати директан ТВ пренос те седнице.  

 

"Прошле недеље имали смо састанак са премијером и министром рада, Александром 

Вучићем и Александром Вулиним, и изгледало је да смо се договорили да помогнемо у 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=06&dd=23&nav_id=866418
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смењењу притисака из Немачке да се усвоји Закон о раду, а сада нам се иза леђа хитно 

усваја тај закон", рекао је Чанак. 

 
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=06&dd=23&nav_id=866479 

Вулин: Држава вам није непријатељ 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Министар рада, запошљавања и социјалне политике Александар Вулин изјавио 

је да ће измене Закона о раду, због његове важности, бити усвојене јако брзо. 

 Вулин је новинарима, на Еконопмском самиту, поручио да ће одговорност за доношење Закона о раду 

преузети држава, додајући да не постоји законска обавеза да се добију сва мишљења, али да влада то 

жели, било да је реч о позитивним или негативним оценама. 

Он је додао да држава жели максимално да испоштује све учеснике социјалног дијалога, 

додајући да је држава ту да преузме одговорност, пошто је очигледно да синдикати и 

послодавци не могу да се договоре.  

 

"Желимо да постигнемо највећу могућу сагласност и желимо да сви прихвате измене тог 

закона што више, али одговорност је на влади и посланицима који ће тај закон подржати 

или неће", поновио је Вулин.  

 

Министар је нагласио и да држава није непријатељ ни синдикатима, ни послодавцима, као ни 

они њој.  

 

Он је објаснио да Закон о раду сам по себи није најважнији, али јесте један од важнијих, због 

тога што је његово усвајање битно због неких других закона, као што је Закон о 

приватизацији.  

 

Он је рекао да је и сам нестрпљив и остаје да се сачека заказивање седнице Социјално - 

економског савета како би се наставила процедура.  

 

Упитан када ће бити одржана седница савета, Вулин је рекао да поштује закон, и да 

председник тог савета треба да закаже седницу кад мисли да треба.  

 

"Тражили смо да се састанак одржи и сигуран сам да ћемо врло брзо добити одговор", казао 

је Вулин.  

Претходно је председник синдиката УГС Независност Бранислав Чанак изјавио да се 

предложеним изменам Закона о раду укида колективно преговарање и "убијају" синдикати. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=06&dd=23&nav_id=866479
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=06&dd=23&nav_id=866418
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=06&dd=23&nav_id=866418
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БЕТА 

http://www.naslovi.net/2014-06-23/beta/izmenama-zakona-o-radu-ubijaju-se-sindikati/10539006 

Изменама Закона о раду убијају се синдикати  

Бета  

БЕОГРАД, 23. јуна 2014. (Бета) - Председник Уједињених гранских синдиката Независност 
Бранислав Чанак изјавио је у понедељак да се предложеним изменам Закона о раду укида 
колективно преговарање и "убијају" синдикати. 
 
Он је новинарима на 14. Економском самиту Србије рекао да ће у среду, 25. јуна, највиши 
органи два репрезентативна синдиката - УГС Независност и Савеза самосталних синдиката 
Србије, одржати седницу на којој ће се договорити како ће реаговати на предложене измене 
Закона о раду. 
 
"Без чекања резултата те седнице могу да кажем да ћемо бурно реаговати. Мораћемо да се 
бранимо да нас не убију јер је укидање колетивног преговарања посредно убијање синдиката", 
истакао је Чанак. 
 
Он је додао да су синдикати учинили велике уступке приликом усаглашавања осталих одредби 
Закона о раду, да би заштитили кључну одредбу - колетивно преговарање, али да су 
преварени. 
 
"У Србији ће бити настављен процес поништавања права радника која су остварена у земљама 
развијеног капитализма. Ми идемо на сасвим супротну страну - ка друштвима типа 
Бангладеша, Вијетнама, Јужне Азије, где нешколована радна снага без икаквих права за два 
долара прови патике", казао је Чанак. 
 
Према његовим речима, хитно усвајање Закона о раду је логичан крај двогодишње мучне 
процедуре у којој синдикати нису успели да изразе своје мишљење. "Постоје очити интереси 
који су изнад интереса градјана који су се дрзнули да се учлане у синдикат. Ти интереси су 
победили", рекао је Чанак. 
 
Он је истакао да седницу Социјално-економског савета, на којој се разговара о Закону о раду, 
заказује ко стигне и да очекује да ће гледати директан ТВ пренос те седнице. 

 

 

 

 

http://www.naslovi.net/2014-06-23/beta/izmenama-zakona-o-radu-ubijaju-se-sindikati/10539006
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http://www.pressonline.rs/info/srbija/316988/canak-sindikati-su-prevareni.html 

Чанак: Синдикати су преварени! 

Лидер Уједињеног гранског синдиката "Независност" Бранислав Чанак тврди да тај 

синдикат није сагласан са предлозима измена и допуна Закона о раду. 

 

Чанак је најавио за среду заједничку седницу руководства свог и Савеза самосталних 

синдиката Србије, како би расправљали о том питању, и уверава да ће, уколико изостане 

заједнички став, реакција његовог синдиката "бити бурна".  

 

Он је негирао да су са синдикатима усаглашена сва питања измена и допуна Закона о раду, 

осим проширеног дејства колективног уговора, и додао да су чинили велике уступке по другим 

питањима, али да су, тврди, преварени. 

 

Чанак је рекао и да су премијер (Александар) Вучић и (министар рада Александар) Вулин у 

разговору са синдикатима рекли да потпуно разумеју њихове захтеве, али је уверен да су на 

премијера приликом посете Берлину извршени притисци у правцу рестриктивнијег закона о 

раду. 

 

И мимо тога да ли је притисака било, Србија, према његовим речима, не може да се пореди са 

Немачком. Он, наиме, сматра да нови Закон неће донети права радницима каква имају у 

земљама развијеног капитализма, јер Србија, како је рекао, иде на сасвим другу страну, ка 

привредама какве имају Бангладеш, Вијентм, Јужна Азија. . .  

"Тамо нешколована радна снага без икаквих права за два долара дневно производи "најк" 

патике за које после 15 људи узме проценат од Вијетнама до америчког тржишта", рекао 

је Чанак новинарима у паузи 14. економског самита у београдском хотелу "Метропол".  

 

Чанак је рекао да очигледно постоје интереси који су изнад интереса грађана и радника, те да 

су ти интереси победили у овом питању, о чему, по њему, говори и најављена брзина усвајања 

закона, и без социјалног дијалога. 

"Бурну реакцију" Чанак најављује "ако ни због чега другог, оно због тога јер се практично 

укида колективно преговарање, због чега синдикати и постоје". 

 

Упитан када ће бити одржана најављена седница Социјално-економског савета, први 

синдикалац "Независности" је рекао да је мислио да је по закону он задужен за њено 

заказивање, али се испоставило, како каже, да ту седницу заказује како коме падне на памет. 

"Очекујем да ће, ваљда, бити директан пренос на тв-у, па ћу гледати ту седницу", 

иронично је приметио Чанак.Извор: Тањуг 

http://www.pressonline.rs/info/srbija/316988/canak-sindikati-su-prevareni.html


19 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nemacka_pise_i_zakon_o_radu.4.html?news_id=284076 

Још није заказана седница Социјално-економског савета за измене радног законодавства 

Немачка пише и Закон о раду? 

АУТОР: РУЖА ЋИРКОВИЋ 

Београд - Седница Социјално-економског савета на којој би, како процедура налаже, требало 
да буде размотрен нацрт измена Закона о раду није још заказана, што значи да ове недеље не 
може бити одржана, па су најаве премијера Александра Вучића да ће тај закон већ ове недеље 
стићи у Народну скупштину - нереалне, а обећани рокови врло неизвесни, кажу у Савезу 
самосталних синдиката Србије. 
 
Седницу Социјално-економском савета сазива његов актуелни председавајући Бранислав 
Чанак, може и на предлог неког од чланова Савета укључујући ту и министра за рад 
Александра Вулина, али пре седнице СЕС-а мора бити одржан његов колегијум, а између 
датума сазивања и датума одржавања мора проћи седам дана. После тога Закон, са 
усаглашеним или неусаглашеним спорним питањима, иде на Владу, па тек онда у Народну 
скупштину. „Значи да ће окончање целе процедуре бити померено до негде после 1. јула“, 
кажу у Савезу самосталних синдиката Србије. Председник Уније послодаваца Србије Небојша 
Атанацковић чуди се да СЕС већ није заказан, ако је већ „то постављено као нешто што треба 
усвојити до краја јуна“. 

Посебно питање је одржавање јавне расправе, коју Министарство рада жели да избегне 
везујући садашњу верзију измене Закона о раду са оном на којој је рад обустављен пре 
парламентарних избора. Представници синдиката за тако нешто неће ни да чују, пошто 
сматрају да сваки грађанин има право да каже своје мишљење о закону који се тиче толиких 
људи. 

На питање да ли је члановима СЕС-а већ достављен текст нацрта измена Закона о раду, 
Атанацковић каже да је једну верзију добио 3. јуна, а другу 11. јуна, а у Савезу самосталних 
синдиката кажу да званично нису добили ниједну верзију, а она верзија која је у електронској 
форми достављена њиховим директним преговарачима окачена је на сајту СССС. 
„Министарство за рад се онда наљутило, па су и они окачили тај текст на свој сајт“, кажу у 
том синдикату. 

У сваком случају: минимална плата и проширено дејство колективног уговора као отворена 
питања иду пред СЕС, а како сада ствари стоје и пред Народну скупштину. 

Ко пише или бар инспирише кључна решења у Закону о раду и даље је неизвесно и о томе се 
међу директним учесницима у доношењу овог закона говори у пола гласа и не баш сасвим 
јасно. Према ономе што је из тих доста бројних разговора могао да закључи Данас, премијер 
Александар Вучић је по повратку из посете Немачкој социјалним партнерима дао до знања да 
су саговорници у Берлину изразили очекивање да се реформе у Србији убрзају и истакао да је 
Закон о раду један од врло битних реформских закона. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nemacka_pise_i_zakon_o_radu.4.html?news_id=284076
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Данасови саговорници признају да им је у досадашњим разговорима набацивано много звучних 
светских институција и имена са извесним далеким назнакама о томе да притисак да се Закон 
о раду измени врше „те ММФ, те Меркелова, те амерички амбасадор у Београду Кирби“, а тек 
Америчка привредна комора - да се и не помиње. Овим притисцима се придаје различит 
значај: док се представници послодаваца благо на њих ослањају, представници синдиката их 
радије стављају у други план. „Не верујем да је Ангела Меркел улазила у детаље решења из 
Закона о раду, па то би било смешно, готово идиотски. Добро, можда се тиме баве неки њени 
сарадници на нижим нивоима, али то свеједно не би требало да буде фактор при избору 
решења, него да ми видимо шта је интерес наше земље“, каже један од Данасовим 
саговорника. Небојша Атанацковић, на не сасвим озбиљан начин, интерпретира наводну 
намеру синдиката да добију време да у Немачкој лобирају за промену мишљења тамошњих 
политичара о карактеру потребних измена у Закону о раду! 

Чланови СЕС-а из реда синдиката очекују опет још по један састанак са премијером 
Александром Вучићем и министром за рад Александром Вулином, али ни ти састанци још нису 
заказани нити је сигурно да ће их уопште бити. 

Чанак: Бурно ћемо реаговати 

Председник Уједињених гранских синдиката „Независност“ Бранислав Чанак тврди да се 
предложеним изменама Закона о раду укида колективно преговарање и „убијају“ синдикати. 
Он је најавио да ће у среду, 25. јуна „Независност“ и СССС одржати седницу на којој ће се 
договорити како ће реаговати на предложене измене Закона о раду, али је додао и да ће то 
бити бурно. Он је оценио да ће „у Србији бити настављен процес поништавања права радника 
која су остварена у земљама развијеног капитализма“. 

„Ми идемо на сасвим супротну страну - ка друштвима типа Бангладеша, Вијетнама, Јужне 
Азије, где нешколована радна снага без икаквих права за два долара прави патике“, рекао је 
Чанак. „Прошле недеље имали смо састанак са премијером и министром рада, Александром 
Вучићем и Александром Вулином, и изгледало је да смо се договорили да помогнемо у 
смањењу притисака из Немачке да се усвоји Закон о раду, а сада нам се иза леђа хитно усваја 
тај закон“, рекао је Чанак. Бета 

О лизингу ни реч 

О ангажовању радника на лизинг неће бити ни речи у Закону о раду. Синдикати сматрају да би 
то питање требало да буде решено Законом о запошљавању. Као што је Данас већ писао, 
инспекција рада је пре неколико месеци доставила Сектору за рад Министарства рада 
документацију о регистрованој пракси лизирања радника са захтевом да се Министарство 
одреди о томе да ли агенције за запошљавање, које се и тиме баве, крше закон или не. Према 
информацијама које су достављене Савезу самосталних синдиката Србије, контролом око 
12.000 уговора утврђено је да се у око 9.000 ради о наводној обуци радника, која траје 
годинама. 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/od_oktobra_kineski_kamioni_iz_kragujevca.4.html?news_id=284074 

У ФОКУСУ - Група Застава возила затражила сагласност за формирање заједничког 

предузећа са фабриком ЈАК 

Од октобра кинески камиони из Крагујевца 
АУТОР: З. РАДОВАНОВИЋ 

Крагујевац - Група Застава возила затражила је јуче од Агенције за приватизацију сагласност 

да њена фабрика Застава камиони и кинеска фирма ЈАК формирају заједничко предузеће са 

седиштем у Србији. Наиме, та крагујевачка фирма и њена зависна предузећа налазе се у 

реструктурирању, те ниједну пословну одлуку не могу да донесу без сагласности државе. 
 Кинеско-српско предузеће за производњу теретних и теренских возила зваће се, сазнаје наш 
лист, Застава ЈАК. Склапање лаких кинеских камиона Н75 у компанији Застава ЈАК треба да 
стартује почетком четвртог квартала, прецизније 3. октобра, када крагујевачке „камионџије“ 
обележавају дан фабрике. 

Подсетимо да су меморандумом о сарадњи, који су Група Застава возила и компанија ЈАК 
потписале у марту ове године, предвиђене три фазе у развоју заједничког бизниса. У првој, од 
октобра ове године, започело би у Крагујевцу склапање кинеских возила највишег нивоа 
растављености. У другој, у кинеска возила би се уграђивали и делови домаћих фирми, док је у 
трећој предвиђена производња камиона у заједничкој фирми Застава ЈАК. 

Застава камиони је ових дана добила обећање из Министарства привреде да ће држава 
финансијски подржавати крагујевачку фабрику до почетка склапања кинеских возила у центру 
Шумадије. Према најавама надлежних, та подршка биће могућа након 20. јула, за кад је, како 
је „камионџијама“ саопштено, предвиђен ребаланс републичког буџета. Финансијско-пословну 
ситуацију у Застава камионима и даље карактерише тешка беспарица , јер фабрика од почетка 
године није продала ниједно возило, док су државне субвенције и Камионима, као и осталим 
фирмама у реструктурирању обустављене још од августа прошле године. 

НОВИ МАГАЗИН 

http://www.novimagazin.rs/ekonomija/ni-poslodavci-nisu-zadovoljni-izmenama-zakona-o-radu 

Ни послодавци нису задовољни изменама Закона 
о раду 
Фото: Медија Центар 

Председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић изјавио је данасда ће измене 

Закона о раду поједноставити неке процедуре, али да ни послодавци нису задовољни тим 

документом и сматра да ће ускоро бити неопходне нове измене. 

Он је приметио да често када супротстављене стране нису задовољне, то је најбољи знак да је 
постигнут оптимум и поручио да ће, у крајњој лининији, парламент сносити последице ако 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/od_oktobra_kineski_kamioni_iz_kragujevca.4.html?news_id=284074
http://www.novimagazin.rs/ekonomija/ni-poslodavci-nisu-zadovoljni-izmenama-zakona-o-radu
http://www.popboxads.com/server/campain.php?utm_source=popbox&utm_medium=cpc&utm_campaign=popbox&idR=34367&oglId=3608&mId=354&burl=novimagazin.rs&t=1403593026&sc=6688511e4dcd515ae9eb8536397819a4&dl=1
http://www.popboxads.com/server/campain.php?utm_source=popbox&utm_medium=cpc&utm_campaign=popbox&idR=53750&oglId=3570&mId=354&burl=novimagazin.rs&t=1403593026&sc=4b64c29c3b45ec3d1e632e22858f5a0a&dl=1
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закон не буде довољно применљив, или буде негативних ефеката. 
 
Атанацковић је новинарима, на Економском самиту, објаснио да су послодавци хтели да 
измене закона буду много детаљније него што је то случај, оценивши да је нађена нека 
средина и да синдикати треба да буду сасвим задовољни. 
 
Према његовим речима послодавачке организације у Европи сматрају да послодавци у Србији 
треба да траже много више и да закон у сваком случају не задовољава минимум предвиђен 
европским радним законодавством. 
 
Закон о раду ће из тог разлога врло брзо морати да се мења као што је то био случај са 
Хрватској, навео је он. 
 
Говорећи о позитивним ефектима измене закона, Атанацковић је рекао да ће он 
поједноставити процедуру запошљавања и регистрацију оних који раде на црно како редовно 
запослени. 
 
Све то, како је оценио, допринеће, на неки начин, побољшању запошљавања или ће 
зауставити његово значајно погоршавање, јер ће бити неминовних отпуштања у јавним 
предузећима и буџетским установама. 
 
Када је реч о седници Социјално-економског савета, Атанацковић сматра да је неопходно да 
тај закон буде разматран на том састанку. 
 
Он је рекао да је збуњен и да још увек нема наговештаја када ће бити сазван Колегијум СЕС-а 
и напоменуо да после тог састанка треба да прође седам дана до седнице Социјално-
економског савета. 
 
Како је закључио ако се испоштује минимум процедуре сигурно је да тај закон неће ући у 
законску процедуру пре него што прође најмање 10 дана. 

аутор: ВВизвор: Тањуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 


