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Синдикати траже састанак са Вучићем и Вулином 

Представници два репрезентативна синдиката позвали су премијера Србије Александра 
Вучића и министра рада Александра Вулина на састанак како би објаснили шта Закон о 
раду доноси грађанима и која је његова званична верзија. Пре усвајања закона, 
неопходан консензус, поручује Александар Вулин. 

"Више није јасно ни шта тај закон доноси и која је важећа верзија и има ли важеће верзије, 
као и шта је оно што тај закон доноси", рекао је на конференцији за новинаре председник 
Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић, преноси Бета. 

Припремила Сања Љубисављевић 

Представници СССС и Уједињених гранских синдиката "Независност" поручил су да ако не дође 
до усаглашавања око тог закона, постоји могућност да напусте Социјално-економски савет. 

"Ако не будемо успели да се усагласимо и не буде ли дошло до поштоваја процедура, нема 
сврхе да седимо у Савету, а да притом закон елиминише социјални дијалог, колективно 
преговарање, да елиминише могућност преговарања између синдиката и 
послодаваца", нагласио је Орбовић. 

Орбовић је навео да се од премијера и министра рада захтева да на том састанку објасне шта 
значи проширено дејство Закона о раду, наводећи да се он не односи на права синдикалаца, 
већ на решавање проблема између социјалних партнера. 

Председник УГС "Независност" Бранислав Чанак истакао је да се у Нацрту закона о раду 
примећује само интерес Америчке привредне коморе и Савета страних инвеститора, "што је 
правно гледано брука". 

Према његовим речима, чудно је то што се инсистира на доношењу закона о раду што пре, и 
додао да се не види да је последица тога укидање синдиката у Србији. 

Позивајући се на изјаву министра Вулина, да је у преговорима о приступању ЕУ, приликом 
отварања поглавља 19, које се односи на социјални дијалог, добио похвале из Брисела, Чанак 
је истакао да је "добио похвале за укидање синдиката" и запитао представнике Владе "са киме 
ће водити социјални дијалог, сами са собом". 

Секретар СССС Зоран Михајловић рекао је да су закони о приватизацији и стечају од данас на 
јавној расправи, без обавештавања синдиката и расправе о тим законима у Социјално-
економском савету. 

Вулин: Консензус пре Закона о раду 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1632724/Sindikati+tra%C5%BEe+sastanak+sa+Vu%C4%8Di%C4%87em+i+Vulinom.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1632724/Sindikati+tra%C5%BEe+sastanak+sa+Vu%C4%8Di%C4%87em+i+Vulinom.html


3 

 

Минстар рада Александар Вулин рекао да је неопходно да се Закон о раду донесе што пре, али 
да ће се "чекати до задње секунде" да се оствари консензус заинтересованих страна. 

Одговарајући на критике синдиката, Вулин је рекао да нема потребе да разговарају преко 
медија, јер су скоро свакодневно у контакту, преноси Фонет. 

Према његовим речима, на сајтовима синдиката и Министарства рада налази се идентичан 
текст предлога Закона о раду и синдикати "врло добро знају о чему се преговара". 

Вулин је, поводом изјава председника репрезентативних синдиката Љубисава Орбовића и 
Бранислава Чанка да желе да се сретну са њим и премијером, поручио да нема проблема да се 
састану и да је довољно да се јаве. 

Министар је додао да не може да говори у име Александра Вучића, да ли ће он имати времена 
за састанак, али је истакао даниједна седница Социјално-економског савета није прошла без 
премијера. 

Према његовим речима, главни спор код доношења Закона о раду је проширено дејство 
колективног уговора, јер послодавци и синдикати имају супростављене ставове. 

"Држава мора да преломи и учиниће то у зависности од тога шта је већа друштвена корист", 
односно мања опасност за привреду и синдикате, нагласио је Вулин. 

Вулин је рекао да ће власт, синдикати и послодавци заједно о томе одлучити и да очекује да 
се одржи још један састанак са послодавцима и синдикатима. 

На питање када ће се усвојити Закон о раду, он је договорио да се чека седница Социјално-
економског савета, "а ако неће да га закажу, нека то и кажу". 

Вулин је одбацио примедбе да се тај закон доноси без јавне расправе, наводећи да она траје 
већ месецима, као и да је чуо примедбе да се његовим доношењем "неки ометају у летњем 
одмору и гледању фудбала". 

Коментаришући изјаву министра државне управе Кори Удовички да ће бити отпуштања у 
јавном сектору, он је реако да не треба плашити људе. 

Како је објаснио, има вишка у том сектору, али прва мера Владе сигурно неће бити 
отпуштање, већ да се људима нађе посао. 

Циљ Владе је запошљавање, а не отпуштање, поручио је Вулин. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/476161/Sindikati-traze-sastanak-sa-Vucicem-i-Vulinom 

Синдикати траже састанак са Вучићем и Вулином 

Тањуг 

Синдикати траже од премијера Александра Вучића и министра рада Александра Вулина да 

дођу на састанак у синдикат и објасне шта нови Закон о раду доноси и која ће верзија бити 

разматрана у парламенту, па ће после тога бити одржана седница Социјално-економског 

савета. 

То су данас затражили лидери Савеза самосталног синдиката Србије (ШШ) УГС Независност 

Љубисав Орбовић и Бранислав Чанак, указавши да њима више није јасно о којој верзији закона 

се уопште разговара. 

 

Лидер сидниакта УГС Независност Бранислав Чанак је, на питање када ће бити сазвана 

седница СЕС-а, одговорио да је за седницу неопходан релевантан материјал, а да у овом 

случају нико више не зна о којој верзији измена Закона о раду се разговара. 

 

- Ми смо видели девет или 10 верзија тог закона. Пре неки дан звали су нас из Минстарства 

рада да питају која верзија ће ићи на следећу седницу СЕС. Тражимо да Вучић и Вулин дођу на 

састанак у синдикат и под мишком понесу надлежну верзију, како бисмо је усагласили прво на 

састанку у синдикату а затим и на седници СЕС - рекао је Чанак. 

 

Чанак је рекао да измене Закона о раду које се предлажу треба да опслужују искључиво 

представнике Америчке привредне коморе и Савета страних инвеститора. 

Према његовим речима, оно што ће се догодити у Србији, уколико овакав закон буде усвојен, 

биће исто оно што се десило у источној Азији, где су укинута права радника, капитал је дошао 

у те земље, али данас радници у њима раде за два долара дневно. 

 

- Ако је премијер могао да иде на доручак у Америчку привредну комору може да дође и код 

нас на састанак - рекао је Орбовић. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/476161/Sindikati-traze-sastanak-sa-Vucicem-i-Vulinom
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Он је нагласио да ће уколико не дође до договора о Закону о раду, а пре свега о проширеном 

дејству колективних уговора, та два синдиката напустити СЕС, јер ће укидањем социјалног 

дијалога престати да постоји и потреба за њиховим чланостовом у тој институцији. 

 

- Ако не усагласимо да се поштују процедуре, нема сврхе да седимо у Социјално-економском 

савету. Овакав закон који предлажу елиминише социјални дијалог - подвукао је Орбовић. 

 

У сенци расправа о Закону о раду, готово неопажено пролазе још два системска закона - Закон 

о приватизацији и Закон у стечају, указали су представници синдиката. 

Према речима Зорана Михаловића, из ШШ, 15 минута пре данашње конференције за медије, 

представнци синдиката су сазнали да ће у Нишу отпочети јавна расправа о тим законима. 

 

Он је нагласио да је јавна расправа заказана на брзину, сутра би требало да буде одржана у 

Беогрду, прекосутра у Новом Саду а у понедељак у Крагујевцу. 

Он је мишљења да нови Закон о привалтизацији најављује "распродају свега у Србији" и 

припрема терен за приватизацију ЕПС-а и других јавних предузећа. 

 

Представници синдиката кажу да су они били веома заинтересовани да учествују и у изради 

тих закона, те да би јавна расправа требало да траје најмање 21 дан. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/476165/Nacrt-zakona-ostavlja-prostor-za-korupciju-i-pranje-novca 

"Нацрт закона оставља простор за корупцију и 
прање новца" 

Тањуг 

Чланица Савета за борбу против корупције Јелисавета Василић оценила је да Нацрт закона о 

приватизацији представља одређени напредак у односу на постојећи, али да постоји још доста 

простора за измене, те да ће о свим његовим лошим аспектима тај савет обавестити Владу 

Србије. 

Василићева, наиме, сматра да Нацрт закона о приватизацији "оставља простор за коруптивне 

радње и прање новца". 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/476165/Nacrt-zakona-ostavlja-prostor-za-korupciju-i-pranje-novca
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- Овај предлог нема одредбе којима би се омогућила контрола прања новца, што значи да ће 

опет постојати могућност појаве Шарића и осталих -  рекла је она. 

 

Навела је и да поново остаје "непокривена" контрола извршења уговора након приватизације, 

што је Савету било најпроблематичније у раду на бројним предметима. 

 

 - Та контрола мора бити јако добро регулисана тако да не може Агенција за приватизацију да 

оставља десет рокова за испуњење уговора. На крају се и не изврши уговор, фирма оде у 

стечај, а то може да се деси и након усвајања овог закона -  тврди она. 

 

Василићева је додала да се простор за корупцију оставља и формирањем разних комисија у 

оквиру Министарства привреде којима се дају одређене надлежности, што такође може да 

доведе до корупције. 

 

Нацртом закона је, како је навела, предвиђено да предмет приватизације може бити 

пољопривредно земљиште у друштвеној својини. 

  

- И то није проблем. Лоше решење је то што је сада предвидјено да продаја пољопривредног 

земљишта може да се врши и непосредном погодбом изузетно. Ми се плашимо да ће 

непосредна погодба бити уобичајена јер је она везана за општи и стратешки интерес, а нигде 

није речено шта је то стратешки и општи интререс -  прецизирала је. 

 

Василићева је додала да то значи да ће људи, који ће одлучивати како ће се продавати земља, 

имати превелику моћ у својим рукама. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/476168/NSZ-Cilj-da-se-agresivnim-merama-poveca-zaposljavanje 

НСЗ: Циљ да се агресивним мерама повећа 
запошљавање 

Бета  

Циљ Националне службе за запошљавање (НСЗ) је да уз активне мере и агресиван приступ, 

запошљавање у Србији повећа за најмање 15 одсто, изјавио је директор те службе Синиша 

Надбантић. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/476168/NSZ-Cilj-da-se-agresivnim-merama-poveca-zaposljavanje
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Он је новинарима у Регионалној привредној комори у Крагујевцу где су представници НСЗ-а 

представљали послодавцима из Шумадије и Поморавља програме за интензивирање 

запошљавања казао да НСЗ до краја ове године треба да унапреди модел рада и повећа степен 

запошљивости у Србији. 

  

Надбантић је истакао и да НСЗ оствари годишње 215.000 запошљавања од чега је 55 одсто 

запошљавање на одређено време што је "неповољна структура". 

  

Он је навео да се сада разликују потребе послодаваца и понуда с тржишта рада што треба 

убудуће ускладјивати. 

  

Према речима Надбантића, НСЗ је припремила активне мере, али и "агресиван приступ" који се 

односи на контакте с послодавцима и с незапосленима у Србији. 

  
Надбантић је навео да да послодавце треба пожурити у развоју и да им се према исказаним потребама 

обезбеди квалитетна радну снагу кроз обуке незапослених, док незапослени треба да се подстакну на 

активно тражење посла и да буду у позицији сталног нудјења обука за преквалификацију или 

доквалификацију 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/476120/Pad-prosecne-mesecne-zarade-u-Srbiji-U-maju-je-iznosila 

Пад просечне месечне зараде у Србији: У мају је 
износила... 

Тањуг  

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у мају ове године износи 44.184 динара. 

У поређењу са просечном зарадом без пореза и доприноса исплаћеном у априлу 2014. године, 

номинално је мања за 3,6 одсто и реално је мања за 3,7 одсто,саопштио је данас Републички 

завод за статистику. 

 

Просечна бруто зарада исплаћена у мају 2014. године износи 60.966 динара.  

У односу на просечну зараду исплаћену у априлу 2014. години, номинално је мања за 3,5 одсто 

и реално је мања за 3,6 одсто. 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/476120/Pad-prosecne-mesecne-zarade-u-Srbiji-U-maju-je-iznosila
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/476096/Novi-zakon-o-privatizaciji-imace-status-leks-specijalis 

Нови закон о приватизацији имаће статус лекс 
специјалис 

Б. Јаначковић  

НИШ-Нови закон о приватизацији имаће статус леx специалис, специјалног закона који ће у 

случају колизије са другим законима имати предност, најавио је данас у Нишу министар 

привреде Душан Вујовић на јавној расправи о нацрту новог закона у Регионалној привредној 

комори у Нишу. 

Он је објаснио да је у овом случају нужно да овај закон има такав статус, иако правници кажу 

да то није добро. 

  

- Тамо где будемо уочавали крупније недостатке пошто ће овај закон наставити да важи не 

само за овај талас приватизације него и убудуће, бићемо спремни да уз вашу сарадњу тражимо 

измене тих закона, додао је министар Вујовић. 

  

У току данашње расправе биће предтсављен и нацрт Закона о стечају. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/476071/Javna-rasprava-izmena-zakona-i-privatizaciji-i-stecaju 

Јавна расправа измена закона и приватизацији и 
стечају 

Тањуг  

Министарство привреде ће у сарадњи са Привредном комором Србије (ПКС) сутра 

организовати округли сто, на коме ће привредницима бити представљена предвиђена 

нормативна решења у Нацрту закона о приватизацији и Нацрту закона о изменама и допунама 

Закона о стечају. 

Уводно обраћање припремио је председник ПКС Жељко Сертић, а министар привреде Душан 

Вујовић водиће са привредницима јавну расправу о нацртима поменутих закона, најавила је 

ПКС. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/476096/Novi-zakon-o-privatizaciji-imace-status-leks-specijalis
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/476071/Javna-rasprava-izmena-zakona-i-privatizaciji-i-stecaju
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http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:497842-Prosecna-plata-u-Srbiji-44-184-dinara 

Просечна плата у Србији 44. 184 динара 
Танјуг  

Просечна нето зарада исплаћена у мају била је 44.184 динара и у поређењу са априлском 

номинално је мања за 3,6, а реално за 3,7 одсто 

БЕОГРАД- Просечна нето зарада у Србији исплаћена у мају била је 44.184 динара и у поређењу 
са априлском номинално је мања за 3,6, а реално за 3,7 одсто, саопштио је Републички завод 
за статистику.  

У односу на зараду из истог месеца прошле године, мајска плата је номинално већа за 5,7, а 
реално за 3,5 одсто. 

Просек нето зарада у периоду јануар–мај је, у односу на исти период 2013. године, номинално 
већи за 1,5 одсто, а реално је мањи за један одсто. 

Просечна мајска бруто зарада, са порезима и доприносима, износи 60.966 динара и у односу 
на април номинално је мања за 3,5, а реално за 3,6 одсто. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:497789-Smederevo-Visoku-pec-pale-ovog-vikenda 

Смедерево: Високу пећ пале овог викенда 
Ј. ИлиЋ  

Стартује производња у српској железари - у суботу или недељу ће бити активирана једна 

од две високе пећи. Планирано је да се месечно производи око 55.000 тона челика 

ВИСОКА пећ у Железари Смедерево биће покренута овог викенда, сазнају "Новости". План је да 
се месечно производи 55.000 тона челика.  
Једна од две високе пећи, која је стављена на тихи ход почетком маја, биће поново 
активирана у суботу или недељу. Након кризе са допремом сировина из Украјине, сада 
сировина за наставак прозводње има. Није, међутим, извесно за колико месеци унапред је 
обезеђена континуирана производња. То зависи од гаранција државе, као и обнављања 
кредитних линија за финансирање производње. 
Након паљења пећи, уследиће и почетак производње у другим погонима прераде. У Железари 
Смедерево кажу да је ово охрабрујућа вест, посебно јер су у току напори да се што пре нађе 
стратешки партнер. 
Засада, неколико страних компанија заинтересовано је за српску челичану. Радна група за 
разговоре са потенцијалним партнерима односно купцима Железаре Смедерево је у сталном 
контакту са инвеститорима. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:497842-Prosecna-plata-u-Srbiji-44-184-dinara
http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:497789-Smederevo-Visoku-pec-pale-ovog-vikenda
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Међу најозбиљнијима је наводно "Есмарк стил група", једна од водећих америчких 
прерађивача и дистрибутера челика. Након што су се представници ове компаније уверили у 
стање фабрике, још увек нису доставили своју конкретну понуду, сазнају "Новости". 
Упућени кажу да је раме уз раме са једним од водећих прерађивача равно ваљаног челика у 
Сједињеним Америчким Државама, и руски "Уралвагонзавод". 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 
ВЛАДА Србије ће до септембра сазнати да ли имамо решење за Железару Смедерево - изјавио 
је јуче министар привреде Душан Вујовић. - Постоји седам или осам заинтересованих 
инвеститора, а са два смо обавили разговоре. До почетка јула ћемо причати и са осталима, а 
следећег месеца ћемо објавити јавни позив по новом закону о приватизацији, који ће у 
међувремену бити усвојен. 
- Инвеститори ће моћи званично да дају своје понуде, а већ у септембру ћемо знати да ли 
имамо решење - казао је Вујовић. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:497788-Firme-u-restrukturiranju-Jos-jedna-sansa 

Фирме у реструктурирању: Још једна шанса 
З. Р.  

Приватизација фирми у реструктурирању биће завршена до фебруара 2015. године, 
најавио министар привреде Душан Вујовић. Ова предузећа ће бити продата или одлазе у 

стечај 

 
ЈАВНА расправа о законима о стечају и приватизацији, која ће трајати до 14. јула, почиње 
данас. То је јуче на 14. економском самиту рекао министар привреде Душан Вујовић и најавио 
да ће прва група предузећа у реструктурирању завршити процес приватизације, успешно или 
стечајем, почетком фебруара 2015. године. После јавне расправе, ови закони ће бити упућени 
Влади Србије, а коначни предлози требало би да стигну у парламент најкасније до 20. јула.  
Вујовић је рекао да ће одмах по усвајању нових закона послати позив свим предузећима у 
реструктурирању да доставе своје планове. 
- Месец дана након тога закључићемо списак свих планова који ће бити анализирани, а 
почетком септембра ћемо почети са објављивањем имена предузећа по квалитету планова и 
представићемо она која имају добру шансу да нађу партнере - рекао је Вујовић. - Фирмама 
које немају шансу одмах ћемо понудити могућност да се иде са социјалним програмима и да 
се траже решења у оквиру закона о стечају, док ће се у онима која имају могућност да опстану 
и да послују радити по Закону о приватизацији. Даћемо рок од месец дана за предлог најбољег 
метода и мере приватизације. 
Министар је подсетио да је по старом закону о приватизацији, који је донет 2001. године, 
приватизовано нешто мање од 2.300 предузећа и додао да се тренутно у статусу 
реструктурирања налази 161 предузеће. 
Он је истакао да ће нови заком о стечају повећати транспарентност и спречити злоупотребе, 
отклонити проблеме у пракси и повећати права поверилаца. 
Министар финансија Лазар Крстић изјавио је да је због поплава запостављено доношење мера, 
а нарочито ребаланса буџета, али је нагласио да циљеви остају исти, а то је уштеда од 1,5 
милијарди евра у наредне три године. 
- Чекамо резултате процене штета од поплава и донаторску конференцију која ће се одржати 
16. јула у Бриселу - казао је Крстић. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:497788-Firme-u-restrukturiranju-Jos-jedna-sansa
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- Прелиминарне процене министарства финансија, везано за привредни раст, крећу се од 
минус 0,5 до нула одсто, али се чека да проради Тамнава Б и да се сумирају последице 
поплава везане за ЕПС. Србија је увек у овом периоду извозила струју, а сад смо у ситуацији 
да је увозимо, што утиче на БДП. Ако површински коп Тамнава Б не буде оспособљен до грејне 
сезоне у комбинацији са гасном кризом, то ће водити даљем увозу струје и већем утицају на 
БДП. 
 

РЕБАЛАНС У АВГУСТУ 
Министар финансија Лазар Крстић рекао је јуче да верује да ће крајем августа или половином 
септембра бити усвојен ребаланс буџета, када се заврши процена штете од поплава и процена 
ефеката поплава на буџет. 
- Око процене штете разговарамо са Светском банком и Европском унијом, а око процене 
ефеката поплава на буџет са Међународним монетарним фондом - казао је Крстић. - Очекујемо 
да ће на јесен бити потписан трогодишњи стендбај аранжман са ММФ. 

 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:497775-I-ometeni-zele-zaposlenje 

И ометени желе запослење 
В. ЦРЊАНСКИ СПАСОЈЕВИЋ  

Покренута иницијатива родитеља да се деци са интелектуалним тешкоћама омогући да 

раде. Око 12.000 људи у Србији нема пословну способност. Сметња су крути прописи у 

овој области 

 
ГРУПА родитеља деце са интелектуалним потешкоћама и инвалидитетом окупљених у 
удружењу „Наша кућа“ затражило је од државе да испоштује сопствене законе и њиховој деци 
омогући да раде.  
Мада Породични закон омогућава делимично одузимање пословне способности, у пракси се 
она по правилу одузима тотално, па се сви са интелектуалним тешкоћама третирају као млађи 
малолетници, испод 14. То значи да не могу ни о чему самостално да одлучују, немају право 
гласа, могу да наследе имовину, али не и да располажу њоме, не могу да раде и зарађују, не 
могу да склапају никакве уговоре, па ни брак. 
- Њих систем не види, они за њега не постоје - каже Аница Спасов, председник удружења 
„Наша кућа“ и родитељ једног таквог детета. - Иста је прича са психијатријским пацијентима, 
који у установама могу и да се излече, али је мала вероватноћа да ће им неко вратити 
пословну способност и да ће изаћи и бринути сами о себи. 
У Србији је око 12.000 људи, из овог или оног разлога, без пословне способности. Међу њима 
има житеља психијатријских болница, али и старих, дементних... 
У БОЛНИЦИ ПРОТИВНО ВОЉИСве је већи број људи у Србији са одузетом пословном 
способношћу, који бивају смештени у институције, каже Аница Спасов, и додаје да је једна 
међународна комисија која се бави превенцијом тортуре пре извесног времена открила да је 
много људи смештено у душевне болнице мимо своје воље. Онда им је постфестум одузимана 
пословна способност да би се тај смештај оправдао. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:497775-I-ometeni-zele-zaposlenje
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- Имамо дневни центар и производњу папирне и картонске амбалаже. Имамо и машину за 
паковање оброка, па наши чланови разносе кувану храну старима. Хтели смо да докажемо да 
они могу да раде и зараде, али тај новац им дајемо мимо закона, јер не можемо са њима да 
склопимо уговор и уплатимо новац на банковни рачун - каже Спасов. 
Она, такође, објашњава да центри за социјални рад налажу свим родитељима овакве деце да 
озваниче продужено родитељско старање до 18. године, а да по стицању пунолетства покрену 
поступак за одузимање пословне способности. Мајке и очеви на ово пристају у страху шта ће 
бити са њиховим потомцима кад њих не буде. 
- Деци без старатеља и сродника, старатељ постаје центар за социјални рад, који их смешта у 
установу и располаже њиховом имовином. У свету је то другачије решено, па старатељ пред 
судом доказује које способности особа нема, и оне му се одузимају, док остале остају. Тако, 
по правилу, остаје право на рад и располагање зарадом, с тим што те особе траже асистенцију 
у располагању новцем. Обично им се одузима право на располагање имовином, да их неко не 
би преварио - наглашава наша саговорница. 
Додаје и да овде родитељи имају лоше искуство са центрима за социјални рад и локалним 
самоуправама. Они родитеље масовно не упућују на права која имају - од дечјег додатка, до 
туђе неге и помоћи. Откад су финансије у кризи, све је мањи и број оних који добијају новчану 
помоћ од државе. С обзиром на то да родитељи таквог детета не могу обоје да раде пуно 
радно време, а камоли да нађу додатни посао, а њиховим потомцима се не дозвољава да раде, 
самим тим је све више и сиромашних у овој категорији. 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Rebalans-budzeta-krajem-leta.sr.html 

Ребаланс буџета крајем лета 

Поплаве одложиле мере, али циљеви остају исти – фискална консолидација, финансијска 

дисциплина и ред у јавним предузећима 

Ребаланс буџета биће усвојен током августа или средином септембра, а на јесен ће бити 
потписан трогодишњи стенд-бај аранжман са ММФ-ом, изјавио је јуче министар финансија 
Лазар Крстић. У обраћању учесницима другог дана 14. Економског самита, Крстић је рекао да 
ће ребалансу претходити завршетак процена штете од поплава, сагледавање последица на 
буџет и одлука донаторске конференције, заказане за 16. јул у Бриселу. О висини штете 
разговара се и са Светском банком и Европском унијом, а последице по буџет Министарство 
финансија разматра с Међународним монетарним фондом. 

Иако су поплаве одложиле мере за уравнотежавање државних финансија, Крстић је нагласио 
да циљеви остају исти – фискална консолидација, финансијска дисциплина и политичка 
одговорност да се уведе ред у јавним предузећима. 

– Нико не доводи у питање уштеду од 1,5 милијарди евра у наредне три године – рекао је 
Крстић. – То је услов фискалне стабилности, али и привредног раста. Фискална консолидација 
није довољна, али она је услов за раст запослености кроз три-четири године. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Rebalans-budzeta-krajem-leta.sr.html
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Према Крстићевим речима, у Министарству финансија процењују да ће, у најбољем случају, 
овогодишњи БДП бити на прошлогодишњем нивоу, али је могућ и пад од 0,5 одсто. И ове 
године много ће зависити од пољопривреде, али и од тога колико ће нам свет помоћи да 
ублажимо последице поплава. 

– Уместо да на јесен извозимо струју, ми ћемо је увозити – указао је Крстић. – Ако површински 
коп „Тамнава” не буде оспособљен до почетка грејне сезоне, у комбинацији с евентуалном 
гасном кризом, уобичајени увоз струје биће још већи. 

Приватизација мора да се оконча да би се смањила расходна страна државног буџета, рекао је 
Крстић, али и да се уведе ред у великим јавним предузећима. Њихове услуге не могу бити 
јефтине за све, већ само за оне који не могу да их плаћају. За њихово пословање били би 
лековити већински или мањински партнери у управљању, сматра он, што важи и за преостале 
државне банке. 

На субвенције могу да рачунају само „Железнице Србије”, јер ни немачке железнице не 
послују без губитака. 

– Али, ако се из буџета даје новац пореских обвезника за ту фирму, не сме да се деси да у њој 
буде иживљавања менаџмента, нити да запослени у таквим фирмама имају бенефиције које 
други радници немају – рекао је Крстић. 

Држава треба да допринесе економском расту финансирајући капиталне инфраструктурне 
пројекте, али под условом да се састави листа приоритета. 

– Не сме да се деси да много почнемо, а да мало завршимо – сматра Крстић. – Морамо да 
одредимо приоритете, а да свима онима који у међувремену буду долазили са сјајним идејама 
кажемо да сада није тренутак. Прво треба започето да се заврши. 

На опаску да ће евентуално смањивање државних плата и пензија оборити тражњу, а с тим и 
прилив у државну касу, Крстић је казао да, ако не буде тих тешких мера, следи банкрот. 

Крстић је најавио и оштру борбу против сиве економије. Држава ће се понашати разумно, неће 
блокирати фирме ако касне с уплатом пореза један дан. 

– Али, ако неке категорије, попут адвоката, имају ниже пореске основице у односу на 
каменоресце, то морамо да променимо, како бисмо имали образа да кажемо да немају 
повластице они који имају већу политичку моћ – рекао је министар. 

А. Микавица 
 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/na-prodaju-600-firmi-sa-100000-radnika 

На продају 600 фирми са 100.000 радника 

У Србији треба приватизовати још око 600 предузећа, у којима је запослено око 100.000 
радника, укључујући и 161 предузеће у реструктурирању која су за државу била трошак 
од 800 милиона долара годишње. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/na-prodaju-600-firmi-sa-100000-radnika
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Нацртом закона о приватизацији предвиђена су четири модела приватизације (продаја 
капитала, продаја имовине, стратешко партнерство и пренос капитала без накнаде), три 
метода (јавно прикупљање понуда с јавним надметањем, непосредна погодба и јавно 
прикупљање понуда), као и три мере (финансијска консолидација, отпис дуга, претварање 
дуга у трајни улог или конверзија). 

Министар привреде Душан Вујовић изјавио је да ће закон о приватизацији бити флексибилнији 
у погледу модела, метода и мера приватизације и да би требало да отклони аномалије из 
прошлости. 

– Модели, методи и мере биће прилагођени стварним потребама фирми које су у процесу 
реструктурирања или које нису приватизоване раније – рекао је министар привреде на јавној 
расправи о нацртима закона о приватизацији и о изменама и допунама Закона о стечају. 

Вујовић очекује да закон о приватизацији буде усвојен до краја јула и после његовог ступања 
на снагу биће упућен позив свим заинтересованим инвеститорима да понуде свој програм на 
који ће сагласност давати Агенција за приватизацију и Министарство привреде. 

– Сваки програм који буде имао елементе за успешно пословање биће предмет пажње Агенције 
и Министарства, а затим ће се тражити најпогоднији модел, метод и мере за приватизацију – 
рекао је Вујовић. – Онај део фирми који не понуди програм биће суочен са стечајем и у стечају 
ће се преко социјалног програма бринути о радницима. 

Када је реч о закону о изменама и допунама Закона о стечају, Вујовић је рекао да је циљ бржи 
процес стечаја, појачана улога поверилаца, смањење трошкова тог поступка. 

Закон о приватизацији имаће третман лекса специјалиса у односу на исте прописе у 
случајевима када поједина решење о истим питањима нису у складу. 

На питање новинара шта очекује од новог закона о раду, Вујовић је рекао да тај закон није 
надлежност Министарства привреде, али да очекује модерна решења која ће дати мотивацију 
свима да повећају мобилност радне снаге ради стварања бољег пословног амбијента и да 
истовремено буду заштићена права радника. Таква решења су могућа, казао је Вујовић. 

Д. Урошевић 
  

Како против прања новца 
Чланица Савета за борбу против корупције Јелисавета Василић оценила је да Нацрт закона о 
проватизацији представља одређени напредак у односу на постојећи, али да постоји још доста 
простора за измене те да ће о свим његовим лошим аспектима тај савет обавестити Владу 
Србије. Она, наиме, сматра да Нацрт закона о приватизацији „оставља простор за коруптивне 
радње и прање новца”. 

– Овај предлог нема одредбе којима би се омогућила контрола прања новца, што значи да ће 
опет постојати могућност појаве Шарића и осталих – рекла је она агенцији Танјуг. 

Навела је и да поново остаје непокривена контрола извршења уговора након приватизације, 
што је Савету било најпроблематичније у раду на бројним предметима. 
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АЛО 

http://www.alo.rs/vesti/aktuelno/znaju-oni-koji-je-zakon-sto-me-ne-pozovu/59390 

МИНИСТАР ЗА РАД О ПРОЗИВКАМА СИНДИКАТА ПОВОДОМ ЗАКОНА О РАДУ: 

„Знају они који је закон, што ме не позову?” 

Аутор: Екипа Ало!  

 

Министар за рад Алексаднар Вулин поручио је представницима синдиката да врло добро 
знају који је Предлог закона о раду актуелан. Јер, како је рекао, такав предлог налази се 
и на сајту тог министарства и на сајтовима синдиката. 

Вулин је тако одговорио новинарима у Центру за породични смештај у Београду на питање 

колико предлога Закона о раду постоји и о којим предлозима се расправља, додавши да нема 

потребе да министарство и синдикати комуницирају преко медија. Упитан да ли ће испунити 

захтев представника синдиката да се са њима састане и да на том састанку присуствује и 

премијер Србије Александар Вучић, Вулин је одговорио да ће се састанак свакако одржати, 

али да не може да говори у Вучићево име. 

Он је поручио и да је председник УГС-а „Независност“ Бранислав Чанак могао лично да га 

позове. Вулин је објаснио да је Социјално-економски савет веома важан, али не и нужан да би 

закон о раду био донет. На питање да ли се укида колективно преговарање о Предлогу закона 

о раду, Вулин је објаснио да је то немогуће укинути, позивајући новинаре да поведу рачуна о 

терминима које користе приликом извештавања. Када је реч о проширеном дејству 

колективног уговора, Вулин је поновио да ће држава „преломити“ по том питању, подсетивши 

да се закон о раду не пише само за оне који раде, већ и за оне који тек треба да добију шансу. 

„Закон ће бити брзо донет зато што мора бити брзо донет“, нагласио је Вулин и рекао да би 

био срећан „да испочетка напише нови закон са синдикатима и послодавцима, али да то није 

могуће, јер за то нема времена“. Вулин је објаснио да ће аргументи обе стране, односно и 

синдиката и послодаваца, утицати на то како ће држава „преломити“. 

 

 

 

 

 

 

http://www.alo.rs/vesti/aktuelno/znaju-oni-koji-je-zakon-sto-me-ne-pozovu/59390
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РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/politika/mihajlovic-strpljenje-sindikalaca-je-pri-kraju_498082.html 

Михајловић: Стрпљење синдикалаца је при крају 

НОВИ САД -  

Секретар Савеза самосталних синдиката и члан Радне групе за припрему нацрта закона о 

раду Зоран Михајловић изјавио је за Радио-телевизију Војводине да због непостојања 

договора око измена Закона о раду и најава о хитном стављању тог акта у процедуру без 

јавне расправе синдикалци сад чекају састанак са премијером, Александром Вучићем, али 

да је њихово стрпљење "при крају". 

Он је казао да су сви синдикати јединствени у оцени да овај закон не треба да се подржи и да 

он није добар за раднике. "Овај закон са овим изменама неће донети ништа добро ни 

радницима ни послодавцима, овим се само легализује сива зона", оцени је Михајловић у 

емисији "Један на један" РТВ-а. 

Како је навео, последња верзија законског текста синдикатима је презентована 2. јуна, са 

којом се нису сложили. Тврди и да је та верзија битно другачија од оне о којој се расправлајло 

прошле јесени за време мандата претходне владе, као да им није познато да ли је она и 

коначна или је претрпела извесне корекције током анализе у републичким министарствима. 

"Ми не знамо да ли је та верзија од 2. јуна коначна, или је било корекција у министарствима, 

јер ништа нисмо добили после тога", рекао је Михајловић. Он је истакао да је за синдикате 

круцијално питање проширено дејство колективног уговора, које се новим предлогом не 

предвиђа. Такође, додао је да су за синдикате неприхватљива и решења којима се битно 

смањују зараде по различитим основама и то од 10 до 15 процената. 

"Доста ствари нисмо усагласили, а око неких ствари нисмо ни разговарали, а то су на пример 

зараде. Раније је био је договор са премијером Вучићем да Министарство рада изађе са 

предлогом, а онда је дошао министар Александар Вулин и и ми смо добили пет нових 

института које треба мењати, међу којима су рад на одређено време, откази, отпремнина и 

минимална зарада. И то је био поптуно нови нацрт у односу на онај на којем смо претходно 

радили", навео је он. 

Према његовим речима, у оптицају је било чак неколико предлога нацрта закона, а верзија на 

којој се радило током јуна доста се разликује од оног што је раније "било на столу". 

"Ако се не одустане од тога да се брише проширено дејство колективног уговора, онда нема 

социјалног дијалога и нема смисла ни постојање Социјалног савета", рекао је Михајловић. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/politika/mihajlovic-strpljenje-sindikalaca-je-pri-kraju_498082.html
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Он је оценио да је до "нове верзије закона" дошло због притисака "Америчке привредне коморе 

и страних инвеститора". "Они очиглендо условљавају долазак неких пара и кредита у ову 

земљу, па се зато иде на смањење права радника и зарада", казао је Михајловић. 

Додаје да су синдикати ушли у преговоре и показали да не желе да коче реформе, прогрес и 

инвестиције, те исказали флексибилност и око отпремнина и око неких других питања, као и 

да је договор скоро постигнут, али се то, како је навео, касније променило. 

Коменатришући поруку министра Вулина да ће држава донети коначну одлуку о закону о раду 

уколико се не постигне сагласност између послодаваца и синдиката, Михајловћ је казао да 

такве поруке показују да "ту нема демократије". "Ако хоћемо у Европу, онда тамо треба да 

уђемо и као достојанствени радници", рекао је он. 

Поручио је и да је за синдикате неприхватљиво да нема јавне расправе о овом закону. "Ми 

ћемо устрајати на захтеву да се јавна расправа одржи, јер шира јавност треба да чује и види 

која су то решења и дају своје мишљење о том тексту. То је важно и због демократске 

порцедуре", казао је он. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/vulin-ceka-se-konsenzus-o-zakonu_497982.html 

Вулин: Чека се консензус о Закону 

БЕОГРАД  

Минстар рада Александар Вулин изјавио је данас да је неопходно што брже донети Закон 

о раду, али да ће се "чекати до задњег секунда" да се оствари консензус заинтересованих 

страна. 

Одговарајући на критике синдиката, Вулин је рекао да нема потребе да разговарају преко 

медија, јер су скоро свакодневно у контакту. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/vulin-ceka-se-konsenzus-o-zakonu_497982.html
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Према његовим речима, на сајтовима синдиката и Министарства рада налази се идентичан 

текст предлога Закона о раду и синдикати "врло добро знају о чему се преговара". 

 

Вулин је, поводом изјаве председника синдиката Независност Бранислава Чанка да жели да се 

сретне са њим и премијером, поручио да нема проблема да се састану и да је довољно да се 

јави. 

 

Он је додао да не може да говори у име Александра Вучића, да ли ће он имати времена за 

састанак, али је истакао да ниједна седница Социјално-економског савета није прошла без 

премијера. 

 

По речима Вулина, главни спор код доношења Закона о раду је проширено дејство колективног 

уговора, јер послодавци и синдикати имају супротстављене ставове. 

 

Држава мора да преломи и учиниће то у зависности од тога шта је већа друштвена корист, 

односно мања опасност за привреду и синдикате, нагласио је Вулин. 

 

Он је рекао да ће власт, синдикати и послодавци заједно о томе одлучити и да очекује да се 

одржи још један састанак са послодавцима и синдикатима. 

 

На питање када ће се усвојити Закон о раду, он је договорио да се чека седница Социјално-

економског савета, "а ако неће да га закажу, нека то и кажу". 

 

Вулин је одбацио примедбе да се тај закон доноси без јавне расправе, наводећи да она траје 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sindikati-pozivaju-vucica-i-vulina-na-sastanak_497998.html
http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sindikati-pozivaju-vucica-i-vulina-na-sastanak_497998.html
http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sindikati-pozivaju-vucica-i-vulina-na-sastanak_497998.html
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већ месецима, као и да је чуо примедбе да се његовим доношењем "неки ометају у летњем 

одмору и гледању фудбала". 

 

Коментаришући изјаву министра државне управе Кори Удовички да ће бити отпуштања у 

јавном сектору, он је рекао да не треба плашити људе. 

 

Како је објаснио, има вишка у том сектору, али прва мера Владе сигурно неће бити 

отпуштање, већ да се људима нађе посао. 

 

Циљ Владе је запошљавање, а не отпуштање, поручио је он. 

БЕТА 

http://www.naslovi.net/2014-06-25/beta/sindikati-pozivaju-vucica-i-vulina-na-sastanak/10565716 

Бета  

БЕОГРАД, 25. јуна 2014. (Бета) - Представници два репрезентативна синдиката позвали су у 
среду премијера Србије Александра Вучића и министра рада Александра Вулина на састанак 
како би објаснили шта Закон о раду доноси градјанима и која је његова званична верзија. 
 
"Више није јасно ни шта тај закон доноси и која је важећа верзија и има ли важеће верзије, 
као и шта је оно што тај закон доноси", рекао је на конференцији за новинаре председник 
Савеза самосталних синдиката Србије (С С С С) Љубисав Орбовић. 
 
Представници С С С С и Уједињених гранских синдиката Независност рекли су да ако не додје 
до усаглашавања око тог закона, постоји могућност изласка синдиката из Социјално-
економског савета (СЕС). 
 
Орбовић је навео да се од премијера и министра рада захтева да на том састанку објасне шта 
значи проширено дејство Закона о раду, наводећи да се он не односи на права синдикалаца, 
већ на решавање проблема измедју социјалних партнера. 
 
Председник УГС Независност Бранислав Чанак истакао је да се у нацрту закона о раду 
примећује само интерес Америчке привредне коморе и Савета страних инвеститора, "што је 
правно гледано брука". 
 
Он је као веома чудно оценио то што се инсистира на доношењу закона о раду што пре и додао 
да се не види да је последица тога укидање синдиката у Србији. 
 
Секретар С С С С Зоран Михајловић изразио је незадовољство и због тога што су закони о 
приватизации и стечају од данас на јавној расправи, без обавештавања синдиката и расправе о 
тим законима на СЕС-у. 
 
Јавна расправа планирана је у наредних четири дана и не предвидја расправу од 21 дана, како 
би требало, навели су синдикати. 

http://www.naslovi.net/2014-06-25/beta/sindikati-pozivaju-vucica-i-vulina-na-sastanak/10565716
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=06&dd=25&nav_id=867620 

Вулин: Знају синдикати добро... 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Министар за рад Алексаднар Вулин поручио је представницима синдиката да 

врло добро знају који је предлог закона о раду актуелан. 

Јер, како је рекао, такав предлог налази се и на сајту тог министарства и на сајтовима 

синдиката. 

Вулин је тако одговорио новинарима у Центру за породични смештај у Београду на питање 

колико предлога Закона о раду постоји и о којим предлозима се расправља, додавши да нема 

потребе да министарство и синдикати комуницирају преко медија. 

Упитан да ли ће испунити захтев представника синдиката да се са њима састане и да на том 

састанку присуствује и премијер Србије Александар Вучић, Вулин је одговорио да ће се 

састанак свакако одржати, али да не може да говори у Вучићево име.  

 

Он је поручио и да је председник УГС Независност Бранислав Чанак могао лично да га позове. 

Вулин је објаснио да је Социјално-економски савет веома важан, али не и нужан да би Закон о 

раду био донет.  

 

На питање да ли се укида колективно преговарање о предлогу Закона о раду Вулин је објаснио 

да је то немогуће укинути, позивајући новинаре да поведу рачуна о терминима које користе 

приликом извештавања.  

 

Када је реч о проширеном дејвству колективног уговора Вулин је поновио да ће држава 

"преломити" по том питању, подсетивши да се Закон о раду не пише само за оне који раде, већ 

и за оне који тек треба да добију шансу.  

 

"Закон ће бити брзо донет зато што мора бити брзо донет", нагласио је Вулин и рекао да 

би био срећан "да испочетка напише нови закон са синдикатима и послодавцима, али да то 

није могуће, јер за то нема времена".  

 

Одговарајући на питање Демократске странке која је више пута затражила одговор зашто нема 

јавне расправе о Закону о раду, Вулин је одговорио да је закон транспарентан и да се већ пет 

месеци јавно расправља о предлогу тог закона, као и да су послодавци и синдикати давали 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=06&dd=25&nav_id=867620
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своје примедбе.  

 

Вулин је објаснио да ће аргументи обе стране, односно и синдиката и послодаваца, утицати на 

то како ће држава "преломити". Он је, такође, рекао да је циљ ове владе запошљавање, а не 

отпуштање радника. 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/kolektivni_ugovori_vaze_jos_sest_meseci.4.html?news_id=284227 

И даље неизвесна судбина измена Закона о раду 

Колективни уговори важе још шест месеци 

АУТОР: РУЖА ЋИРКОВИЋ 

Београд - Седница Социјално-економског савета неће бити заказана све док репрезентативним 
синдикатима не буде достављена релевантна и веродостојна, надлежна верзија измена Закона 
о раду, а да она у ствари не постоји, доказује и чињеница да су из Министарства за рад звали 
Савез самосталних синдиката Србије (СССС) да се распитају која је верзија права, речено је на 
јучерашњој конференцији за штампу СССС и Уједињених гранских синдиката „Независност“. 
 Уколико у измењеном Закону о раду остану одредбе којима се укида колективно преговарање, 
репрезентативни синдикати немају више разлога да остану у Социјално-економском савету, па 
ће из њега изаћи, рекли су Љубисав Орбовић и Бранислав Чанак, шефови ова два синдиката. 
„У ствари, не напуштамо ми СЕС, он напушта нас“, рекао је Чанак. „Излазимо из СЕС-а у 
случају да не дођемо до решења односно ако нас избаце“, додао је Орбовић. 

„Садашње верзије измена Закона о раду нешто су хуманије од Радуловићеве верзије, али су 
такође засноване на смањивању права радника, па ће тако плате, зависно од година стажа и 
других елемената појединачног радног односа, бити и по овим решењима смањене до 10 
одсто“, рекао је Љубисав Орбовић. 

Коју год верзију да читате, одмах препознате Америчку привредну комору, рекао је Чанак, а 
на питање новинара на основу чега закључује да иза измена Закона о раду стоји Америчка 
привредна комора, он је додао да се ради о решењима која су типична за југоисточну Азију. „А 
тамо не послује Србија него Америчка привредна комора. Једино та Комора свуда где послује 
за циљ има смањивање права радника, чиме практично отупљује оштрицу синдикалне борбе за 
боље услове рада, плате, пензије. Једино они траже кресање свега што је издатак за газду. 
Дајте ми профит, не занима ме како. Е па мора да вас занима. Мораће да вас занима „, рекао 
је Чанак и навео пример производње патика Најки: „Онај мученик у југоисточној Азији те 
патике производи за плату од два долара дневно, а то се продаје у Америци за 150 долара. И 
ту је профит: његов трошак је два долара, а зарада 148 долара“. 

Да се у актуелним надгорњавањима око Закона о раду не зна никаквог закона и реда, показује 
велики број грађана, који би ускоро требало да поднесу захтев за пензионисање, а не могу да 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/kolektivni_ugovori_vaze_jos_sest_meseci.4.html?news_id=284227
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се разаберу докад ће важити појединачни и грански колективни уговори којима се регулишу и 
нека од њихових права. Укратко: ти уговори ће сигурно бити на снази шест месеци по усвајању 
Закона. Наиме, грански колективни уговори престају да постоје и права која су појединачни 
колективни уговори црпели из гранских доводе се у питање. Али, прелазним и завршним 
одредбама измена Закона о раду предвиђено је да постојећи колективни уговори важе до 
истека рока њиховог важења забележеног у самом уговору, каже за Данас Зоран Михајловић, 
који је учествовао у преговорима о Закону о раду у име СССС. „Али послодавац има право на 
једнострани отказни рок од шест месеци, то је забележено у сваком колективном уговору“, 
подсећа Михајловић. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/dva_radnika_strajkuju_gladju.4.html?news_id=284228 

Синдикати у Застава Ковачници разматрају радикализацију протеста 

Два радника штрајкују глађу 

АУТОР: З. РАДОВАНОВИЋ 

Крагујевац - Запослени у Застава Ковачници настављају 16. јуна започети генерални штрајк, а 

двојица њихових старијих колега прексиноћ су ступили у штрајк глађу због услова рада и 

ситуације у фабрици, те због игнорисања захтева везаних за повећање зарада, потписивање 

колективног уговора и преиспитивање приватизације. 

- Пословодство је поднело колективну оставку, власник Валентин Захаријев избегава да дође у 
Крагујевац, тако да немамо више с киме да преговарамо. Обраћали смо се минулих дана 
Влади Србије, премијеру Александру Вучићу и министру рада Александру Вулину, тражећи 
помоћ и подршку, али нисмо добили ни одговор, а камоли шта више. У таквој ситуацији 
двојица радника прексиноћ су самоиницијативно ступила у штрајк глађу. Обојица су у врло 
тешком и здравственом и материјалном стању. Један од њих има две године до пензије, а већ 
читаву деценију, конкретно од приватизације предузећа, заједно са осталим ковачима, ради у 
очајним условима, који су на нивоу оних из 19. века, кажу јуче за наш лист вође ковачких 
синдиката. 

Менаџмент фабрике који је почетком седмице поднео колективну оставку, од јуче од власника 
Захаријева тражи да опозове тај њихов потез, како би могли да наставе преговоре са 
побуњеним радницима. У три синдиката ове фабрике (Самостални, УГС „Независност“ и АНС) 
сматрају да и тај потез пословодства говори о њиховој неозбиљности, те почињу да разматрају 
и могућност радикализације протеста. 

Како наш лист незванично сазнаје, синдикалци Ковачнице размишљају и о евентуалној 
блокади пруге којом се свакодневно превозе аутомобили произведени у крагујевачком ФАС-у. 
То су прошле јесени, уз прећутну подршку тадашњег вицепремијера Александра Вучића, 
читавих месец и по дана радили и радници одавно пропалог Аутосаобраћаја, који такође ових 
дана организују спорадичне протесте, сада против пословног партнера - приватне фирме 
„Јањушевић“ и Владе Србије која их је, како тврде, преварила. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/dva_radnika_strajkuju_gladju.4.html?news_id=284228


23 

 

Да ли ће пруга поново бити блокирана, не зависи само од све очајнијих крагујевачких ковача и 
њихових синдикалаца, него и од Владе Србије која би, ако ништа друго, барем могла да 
покрене поступак преиспитивања ионако сумњиве приватизације те фирме. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/novi_zakon_do_kraja_jula.4.html?news_id=284226 

Министар привреде Душан Вујовић у Нишу отворио јавну расправу 

Нови закон до краја јула 

АУТОР: З. М. 

Ниш - Министар привреде Душан Вујовић рекао је јуче у Нишу да очекује да нови Закон о 

приватизацији буде усвојен до краја наредног месеца и да би након тога требало да почне 

решавање проблема фирми које се налазе у реструктурирању и нису приватизоване у првом 

таласу.  

- Овај проблем представља тешко бреме прошлости. Закон о приватизацији нуди решења, 
моделе, методе и мере које ће бити прилагођене стварним потребама фирми које се налазе у 
реструктурирању и које нису приватизоване да нађу стратешке партнере, инвеститоре и прави 
модел будуће производње, како би изашле из „чистилишта реструктуирања“ и постале 
привредни субјекти. После његовог усвајања послаћемо позиве инвеститорима да понуде своје 
програме, а у току септембра би ти програми требало да буду прегледани, а да сви који имају 
виталне елементе за успешно пословање добију одговарајућу пажњу Агенције за приватизацију 
и одобрење Министарства - рекао је Вујовић. 

Министар привреде је казао да ће фирме које не буду имале програм који реално може да 
успе бити суочене са стечајем као излазом из досадашње ситуације. У стечају ће „социјални 
програм бринути о радницима, а имовина ће бити продавана на парче, да би држава вратила 
средства и понудила је неким новим предузетницима“. Напомињући да је нови Закон о раду у 
надлежности другог министарства, он је изразио очекивање да ће он „понудити модернија 
решења која ће дати мотивацију свима да повећају мобилност радне снаге, створе бољи 
пословни амбијент и истовремено заштите права радника“. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radulovic_novi_zakon_nastavak_pljackaske_privatizacije.4.html?news_id=284

225 

Радуловић: Нови закон наставак пљачкашке 
приватизације 

АУТОР: БЕТА 

Београд - Предлог новог закона о приватизацији представља наставак пљачкашке 

приватизације јер је уведена непосредна погодба као метод продаје, оценио је лидер 

ванпарламентарног покрета „Доста је било“ Саша Радуловић. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/novi_zakon_do_kraja_jula.4.html?news_id=284226
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radulovic_novi_zakon_nastavak_pljackaske_privatizacije.4.html?news_id=284225
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radulovic_novi_zakon_nastavak_pljackaske_privatizacije.4.html?news_id=284225
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Радуловић, бивши министар привреде, рекао је да одредба о непосредној погодби без јавног 
тендера као равноправни метод продаје предузеће практично омогућава наставак, како је 
оценио, бесрамне пљачке државе уз пуно законско покриће. Он је рекао да је та одредба 
уврштена у закон на предлог кабинета премијера Александра Вучића, уз његово пуно знање. 
„У потпуности се одустало од предлога закона који је предложило Министарство привреде док 
сам ја био министар“, истакао је Радуловић. 

Он је навео да се одустало од транспарентности, испитивања пословања пре приватизације, 
демонтирања партијских надзорних одбора детаљне контроле након приватизације, а у 
приватизацији ће и даље моћи да учествују компаније из пореских рајева иза којих се крију 
грађани Србије. „Овај законски предлог потврђује да је цела прича о борби против привредног 
криминала и корупције и тобожња жеља да се испитају 24 спорне приватизације једна велика 
фарса“, оценио је Радуловић. 
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