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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/480255/Sta-donose-izmene-zakona-o-radu-i-PIO 

Шта доносе измене закона о раду и ПИО 

Гордана Булатовић  

Влада Србије јуче је усвојила измене закона о раду и ПИО. Парламент ће од уторка почети 

процес њиховог усвајања, а очекује се да буду донети у четвртак. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/480255/Sta-donose-izmene-zakona-o-radu-i-PIO
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Шта се мења... 

 

...У ЗАКОНУ О РАДУ 

 Право на накнаду по основу минулог рада од 0,4% по 

години рада искључиво код актуелног послодавца, а не 

за све године стажа 

 Право на накнаду због отказа добијеног као 

технолошки вишак минимум збир трећине зараде 

запосленог за сваку навршену годину рада код актуелног 

послодавца 

 Право на отпремнину због одласка у пензију - не 

више три, већ две просечне плате запосленог 

 Право на накнаду за ноћни рад од 26%, али не и за 

сменски рад 

 Радни однос на одређено време може да траје две, 

уместо као до сада годину дана 

 Право на коришћење годишњег одмора запослени 

добија после месец дана непрекидног рада, а не, као до 

сада, после шест месеци 

 Губи се право на накнаду за неискоришћен годишњи 

одмор, изузев ако запослени добије отказ. Тада има 

право да, ако није користио цео или део годишњег 

одмора, добије новчану накнаду у висини основне зараде 

увећане за минули рад сразмерно неискоришћеним 

данима одмора 

 Смањује се број дана плаћеног одсуства са седам на 

пет (венчање, порођај супруге, тешке болести чланова 

породице или њихова смрт). За добровољно давање крви 

следе два слободна дана 

 Током годишњег одмора запослени има право на 

основну зараду увећану за минули рад током тог месеца, 

а не као до сада на просек своје зараде из претходна три 

месеца 

 Током принудног одмора запослени има право на 
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60% основне зараде увећане за минули рад, а не као до 

сада на просек своје зараде из претходна три месеца 

  

...У ЗАКОНУ О ПИО 

 Почев од јануара 2015. на сваких шест месеци 

повећава се старосна граница за одлазак жена у пензију, 

да би 2032. она била 65. година, односно да би се 

изједначила са условима за мушкарце. Минималан стаж 

је 15 година 

 Уводи се могућност одласка у превремену старосну 

пензију. Њу могу да користе сви који имају 40 година 

стажа. Од 2023. у превремену пензију могу да оду 

мушкарци стари 60 година, а жене са 59,6 година. За 

недостајуће године живота плаћају пенале 0,34 % 

месечно. Пензија по овом основу може да им се умањи 

максимално 20,4 одсто 

 Жена која је родила једно дете по том основу има 

право на додатних шест месеци стажа, а она са двоје 

деце - једну годину. Жена која је родила троје и више 

деце има право на додатни стаж од две године 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/480167/Radnici-biraju-ko-pregovara-o-njihovim-pravima 

КАКО СЕ У ЕВРОПИ ПРЕГОВАРА О КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРИМА 

Радници бирају ко преговара о њиховим правима 

Тањуг  

Проширено дејство колективног уговора, једна од кључних тачки спорења у преговорима о 

изменама и допунама Закона о раду, у већини европских земаља се примењује али уз услов да 

организације које га договарају имају најмање 50 одсто чланства у редовима радника, односно 

послодаваца. 

"Већина држава чланица ЕУ има институт проширеног дејства колективног уговора, али уз 

услов о кредибилно утврдјеној репрезентативности у износу од 50 одсто чланства у тој грани", 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/480167/Radnici-biraju-ko-pregovara-o-njihovim-pravima
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рекао је за Тањуг национални координатор Медјународне организације рада (МОР) за Србију, 

Јован Протић. 

Према његовим речима питање репрезентативности уско је повезано са питањем проширеног 

дејства колективног уговора, а одредјивање репрезентативности годинама уназад није на 

одговарајући начин уредјено у Србији. 

"Претпостављам да ће Министарство за рад, после доношења ових измена Закона о раду, 

донети нови закон који би уредио репрезентативност на начин на који се то ради у модерним 

европским државама", рекао је Протић. 

На стручном скупу који је одржан пре три месеца, подсетио је он, представници МОР-а 

предочили су да се показало да је, према искуству неких европски држава, као што су Грчка, 

Португал и Румунија, институт проширеног дејства колективног уговора екстреман и да није 

допринео снажењу социјалног дијалога на гранском нивоу –  "напротв, мало га је и ослабио". 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/480284/Protesti-sindikata-zbog-Zakona-o-radu-od-utorka 

Протести синдиката због Закона о раду од уторка 

Бета  

Представници Савеза самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских синдиката 

"Независност" окупиће се у уторак, 15. јула, испред Скупштине у знак протеста због усвајања 

измена Закона о раду, изјавио је данас секретар СССС Зоран Михајловић. 

Он је за агенцију Бета казао да данас и сутра неће бити протеста у Београду, али да се у 

уторак очекује до 3.000 људи, који ће поставити шаторе испред Скупштине уз целодневно 

дежурство. 

  

"Од уторка ћемо наставити са планираним акцијама и окупљањима у знак протеста", казао је 

Михајловић. 

  

Михајловић је казао да ће се у четвртак, 17. јула, уколико Скупштина буде усвојила Закону о 

раду, окупити и до 10.000 људи који ће протестом изразити своје незадовољство. 

  

Влада Србије усвојила је јуче три закона - о раду, о пензијско-инвалидском осигурању и о 

обнови земље након поплава. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/480284/Protesti-sindikata-zbog-Zakona-o-radu-od-utorka
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Представници два репрезентативна синдиката су за време седнице протестовали испред 

Владе, уз транспаренте "Наш експозе је кратак: Свом снагом против Вучићевих реформи". 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/480215/Sindikat-Nezavisnost-Od-utorka-u-stalnom-protestu 

Синдикат Независност: Од уторка у сталном 
протесту 

Тањуг  

Председник синдиката Независност Бранислав Чанак изјавио је да синдикат остаје при намери 

да од уторка буде у сталном протесту испред скупš тине, све док се не повуку измене закона о 

раду и о ПИО, које је Влада данас усвојила. 

Он је новинарима рекао да је данашњи протест чланова два репрезентативна синдиката пред 

владом био "изнуђен изјавом премијера Александра Вучића да по најхитнијем поступку убацује 

закон о раду и ПИО фонду у процедуру", те због манипулација у јавности по питању разлога 

због којих је синдикат напустио преговоре с владом. 

 

Чанак тврди да се влада "прерачунала, мислећи да неће грађани исказати групно 

незадовољство". 

 

Мали број присутних на данашњем протесту објаснио је кратким роком у којем је организован. 

 

Синдикат је иначе протест наставио испред Дома синдиката, где је требало да се одржи 

Конвенција Покрета социјалиста. 

 

Само у једом тренутку група демонстраната покушала је да пробије полицијско обезбеђење и 

уђе у Дом синдиката, али је то осујећено. 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/480215/Sindikat-Nezavisnost-Od-utorka-u-stalnom-protestu


7 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/479979/U-Srbiji-skoro-svaka-druga-mlada-osoba-nezaposlena 

У Србији скоро свака друга млада особа 
незапослена 

Тањуг  

Београд - Незапосленост и лоша економска ситуација највећи су проблеми са којима се данас у 

Србији суочавају млади, речено је данас на конференцији поводом Светског дана 

становништва чији је фокус ове године на младима. 

Помоћница министра омладине и спорта Снежана Клашња истакла је да скоро 50 одсто младих 

узраста од 15 до 24 године у Србији нема посао и да немају економских могућности за 

оснивање породице, као и да се број младих у општој популацији стално смањује. 

 

- Ако рачунамо узраст од 15 до 30 година онда 40 одсто младих нема посао. Имамо проблем 

што млади људи немају довољно могућности за одговарајуће оснивање породице - рекла је 

Клашња. 

 

Она каже да је добро и да се у односу на претходни период поправило то што су створени 

основни услови и механизми да млади активно учествују у друштву и да се квалитет њиховог 

живота побољша. 

  

- Министарство омладине и спорта је учинило доста напора да стави младе у фокус државних 

организација и институција, да се млади надју у стратешким документима свих наших 

министарстава и да фокус буде на младима у смислу побољшања њиховог квалитета живота - 

наглашава помоћница министра. 

 

Она је указала да су пронадјени механизми како глас младих боље да се чује и да је основан 

Савез за младе и канцеларије за младе у скоро свим локалним самоуправама. 

  

Осим запошљавања младих, које ће бити у фокусу Министарства омладине и спорта, Клашња 

каже да ће се радити и на обезбедјивању стручне праксе младима како би стекли 

компетенције које су им потребне за запошљавање, као и да ће се радити на даљем развоју 

Фонда за младе таленте. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/479979/U-Srbiji-skoro-svaka-druga-mlada-osoba-nezaposlena
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- Много се мора учинити и на побољшању положаја младих како би што више људи остало у 

земљи - нагласила је Клашња. 

 

Стална координаторка УН у Србији Ирена Војацкова Солорано рекла је да та организација 

подржава младе у свим областима живота као и да желе да млади буду што активнији. 

  

- Настојимо да млади буду што ангажованији у свим аспектима живота, да учествују у 

дебатама, да траже запошљавање, да унапреде образовање, али исто тако да створе 

сопствене организације које могу да буду активне и преузму своју судбину - рекла је Војацкова 

Солорано. 

 

Она каже да ће се током лета у више градова у Србији организовати дебата како млади виде 

будућност и како то да се оствари. 

  

Председник УО Кровне организације младих Србије Марјан Цветковић каже да организације 

младих у Србији треба да мотивишу младе да узму активно учешће решавању питања младих, 

стварању једнаких услова за младе, подстицај формалног и неформалног образовања. 

 

 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:500494-Hoce-li-opstati-cementara 

Хоће ли опстати цементара? 
З. Рашић  

Зебња радника након најаве спајања "Холцима" и "Лафаржа". Швајцарски компанија 

најавила продају имовине 

ДВЕ водеће светске компаније у производњи цемента, "Холцим" и "Лафарж", најавиле су 
спајање, што је отворило питање будућности цементаре у Поповцу. Јер, "Холцим" је предложио 
продају своје имовине у Србији укључујући и ову фабрику. И док је овдашња јавност забринута 
за њену судбину, из централе "Холцима" у Цириху поручују да одлука није коначна. Чак и ако 
фабрика буде продата, истичу они, не постоји разлог за њено затварање. 
 

Како се наводи у писаном одговору добијеном из Цириха, предлог за продају "Холцимове" 
имовине може бити ревидиран, а може бити и предмет споразума са пословним партнерима. 
Потенцијални купци са различитих географских локација већ су показали интересовање за 
куповину имовине целе Групе. 
На питање колико су тачне приче које се незванично чују да поповачкој цементари прети 
затварање, "Новости" су добиле одговор да не коментаришу - гласине. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:500494-Hoce-li-opstati-cementara
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- Ми планирамо да продамо, а не да затворимо делове који су део процеса спајања. Продајемо 
веома квалитетну имовину, па готово да не постоје разлози због којих би потенцијални купац 
кренуо у реструктурирање. А и сама најава продаје још увек је само предлог, не и одлука - 
наводе из централе "Холцима" у Цириху. 
И "Холцим" и "Лафарж", тврде, радиће боље после спајања, а тржиште Европе чиниће око 20 
одсто укупних прихода будуће Групе. 
Док се не заврши овај процес, а то ће се догодити у првој половини 2015. године, планови 
везани за сарадњу са локалном заједницом неће се мењати. 
 

НА ПЛАТНОМ СПИСКУ 300 ЉУДИ 
БЛИЗУ 300 запослених у Поповцу забринуто је за фабричку (и своју) судбину. Већина каже да у 
принципу није важно ко је власник, битно је да фабрика ради. У њу је од 2003. много уложено, 
а производња цемента је профитабилна, па се сви надају да ће преживети и спајање две 
мултинационалне групације. 

 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/vucic.sr.html 

Усвојени предлози закона о раду и о ПИО, Крстић 
дао оставку 

Србија је коначно кренула у економске реформе, поручио премијер, и додао да преговора с 

представницима синдиката више неће бити. – Синдикати најавили протесте до повлачења 

законских предлога 

Према извештајима агенција 

Влада Србије данас је једногласно усвојила предлоге два реформска закона, о раду и о ПИО, 
који би у уторак требало да уђу у скупштинску процедуру. Усвајање ових законских предлога 
било је обележено оставком Лазара Крстића на место министра финансија, али и протестима 
синдиката испред зграде Владе у Немањиној улици у Београду. 

Премијер Александар Вучић изјавио је да нови, модеран закон о раду иде у корист младих и у 
корист добрих радника, а да је Србија коначно ушла у реформе. Вучић је на конференцији за 
новинаре после седнице рекао да је реч о законима које ће поздравити инвеститори, који ће 
омогућити да млади добију посао и који ће штитити сва права доброг радника, пренео је 
Танјуг. 

„Србија је коначно и суштински кренула у економске реформе и то више није прича”, рекао је 
Вучић и додао да је то била празна прича претходних година, од 2001. до данас, јер у 
претходних 13 година готово да ниједан суштински реформски закон нисмо донели. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/vucic.sr.html


10 

 

„Ми смо упркос притисцима и протестима усвојили Закон о раду и пензијско инвалидском 
осигурању. На то сам поносан и не мислим да се због тога браним нити да се правдам”, 
нагласио је председник Владе. 

Он је приметио да су Србију упропастили неодговорни политичари неодговорним одлукама и 
изнео податак да су од 2007, пре избора 2008. године, до краја 2012. пензије укупно порасле 
72 одсто, а само у 2008. години ванредно 22 одсто, без икаквог оправдања економског и 
разлога. Због непокривених расхода за плате и пензије, о чему данас безобразно питају за 
задужење државе управо они који су је и задужили, дижући пензије и плате, што нас је 
коштало 6,7 милијарди евра. „Да није било таквих неодговорних људи, јавни дуг би износио 
45 одсто и био би мањи за трећину него што је сада”, истакао је Вучић. 

Премијер је рекао да је таква неодговорна политика довела Србију у ситуацију да мора да 
предузима тешке мере, и додао да ће закон о раду бити усвојен до четвртка, тачно у обећаном 
року. 

Како је навео, досадашњи лош закон о раду од 2005. и „криминална политика оних који су 
земљу раније водили” довели су до тога да је број запослених опао за 354.000 и то највећим 
делом у приватном сектору који пуни буџет. 

Премијер је навео као пример да по новим законским решењима ни његова секретарица 
запослена у Министарству одбране, нити секретарица министра полиције неће имати 
бенефицирани радни стаж јер нису војници или полицајци. 

Коментаришући оставку министра финансија Лазара Крстића, Вучић је казао да се слаже с 
мерама које је предлагао Крстић, ММФ и Светска банка, али да он не може да их примени у 
пракси. „Нисам могао да прихватим његов предлог о смањењу пензија за најмање 20 одсто јер 
те мере морате да примените на живе људе који то не могу да поднесу. Ићи ћемо на мере 
фискалне консолидације, али ће те мере бити мање од оних о којима је говорио Крстић, мада 
нисам сигуран да ће тиме бити постигнути бољи резултати”, казао је премијер, пренела је 
Бета. 

Вучић је казао да „ни случајно” неће попустити пред захтевима синдиката и да преговора с 
њиховим представницима више неће бити. „Поштујем раднике, а не оне који живе на њиховој 
грбачи. Нема средњег пута, постоји пут нормалне државе или не постоји уопште. Ми ове мере 
доносимо због радника, због запошљавања младих људи и нема компромиса око тога”, рекао 
је Вучић. 

„Лазару желим да кажем једно велико хвала – ми се нисмо свађали око пара и плена као што 
је то увек био случај у српској политици, нисмо се свађали ни због једне друге или треће 
сујете, ни око чега. Ми се и данас слажемо и све што је Лазар рекао потпуно је тачно”, 
закључио је премијер. 

„Крстић ће бити мој специјални саветник и помоћи ће у преговорима с Међународним 
монетарним фондом”, рекао је Вучић, преноси Фонет. 

Премијер је навео да Србија неће банкротирати јер ће Влада водити озбиљну политику, али да 
би се то догодило да је настављено с прихватањем погубних одлука зарад победе на изборима 
или формирања владе. „То што ће неко да протестује или прети, нећу да улазим у то, Влада 
ни за јоту неће да попусти, нећу да попустим, ни случајно. Наредио сам да се полиција 
склони, можете да нас спалите овде у згради Владе, разговора може да буде увек, али 
преговора више нема”, рекао је Вучић, говорећи о представницима и члановима Савеза 



11 

 

самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских синдиката „Независност”, који су 
протестовали испреде у Немањиној у време одржавања седнице Владе. 

После једног мањег кошкања, потпредседник Уједињених гранских синдиката Независност 
Александар Титовић је позвао демонстранте да се не сукобљавају с полицијом. Према 
проценама полиције, испред Владе се окупило око 300 демонстраната, док припадници 
синдиката тврде да их је око 2.000. 

М. Албуновић 
----------------------------------------------------------- 

Тек 2032. радићемо као Црногорци 
Вучић је навео да су за ПИО измене такве да ћемо 2032. године, дакле тек за 18 година, „бити 
не много далеко од марљивости Црне Горе и Црногораца”. „То је све што имам да кажем”, 
рекао је Вучић. 

----------------------------------------------------------- 

Звезда и Партизан не вреде ништа 
Премијер Србије поменуо и ситуацију два највећа српска клуба поводом приватизације, 
пренела је Бета. „Они (Звезда и Партизан) мисле да вреде много, а не вреде ништа. Само 
желе да узимају паре од државе”, рекао је Вучић. 

----------------------------------------------------------- 

Крстић: Премијер је меког срца 
Лазар Крстић је после седнице Владе саопштио да се о оставци договорио с премијером, а свој 
одлазак објаснио је чињеницом да премијер и министар финансија морају имати исти став о 
томе шта треба урадити и у којим роковима. 

Крстић је рекао да се залагао за готово немогућ програм у нашим условима, укључујући 
смањење плата, пензија и броја запослених, као и за  тржишну цену струје. „Премијер има 
меко срце и зато има и толику подршку народа”, рекао је Крстић и додао да Александар Вучић 
најбоље разуме шта је могуће урадити у овом тренутку. „Тражио сам да се спроведе тежак 
програм, незамислив за наше услове, а само неке од њих су смањење пензија од 20 одсто 
минимум, смањење плата у јавном сектору од најмање 15 одсто, отпуштање у наредне две 
године 160.000 људи и оно што сада мора да се деси, после поплава, је повећање струје од 30 
одсто”, рекао је Крстић. 

----------------------------------------------------------- 

ДС: Крстићева оставка је најобичнија фарса 
Демократска странка сматра да је оставка министра финансија Лазара Крстића „најобичнија 
фарса” и да има за циљ да скрене пажњу јавности са чињенице да је Влада без јавне расправе 
и кришом усвојила „катастрофалан Закон о раду”. 

ДС у саопштењу које је пренео Танјуг каже да ће због тог закона „десетине хиљада људи 
остати без посла и због ког ће сви запослени, и у јавном и у приватном сектору, имати мање 
зараде”. 

Како наводе, образложење Крстића је „срамотно”, уз оцену да је он објашњавао грађанима да 
би требало, у најмању руку, да буду захвални Александру Вучићу јер је само због доброте свог 
срца спречио да грађани прођу још и много горе. 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Direktori-cije-plate-niko-ne-kontrolise.sr.html 

Директори чије плате нико не контролише 

Највећа зарада у јавном сектору може да буде 162.740 динара, али су многи менаџери у неким 

од 584 предузећа, која се издржавају с државне касе, примали много више, јер су надлежни 

„жмурили” 

 

Подаци о примањима чланова Управних одбора, Надзорних одбора и скупштина достављени 

само за субјекте са именованим привременим заступником државног капитала где је Агенција 

за приватизацију већински власник 

Да би се некако одржавала у животу 584 предузећа са друштвеним капиталом, порески 
обвезници Србије њиховим руководиоцима месечно плаћају око 70 милиона динарау бруто 
износу. Највећи удео у тој суми чине плате директора – чак 44,5 милиона динара.Нико,по 
свему судећи, не контролише колика ће им зарада лећи на рачун сваког месеца,а требало би, 
јер јевлада још пре две године ограничила висину плата у јавном сектору. 

Закон о утврђивању максималних зарада прописује да највиша плата може да износи 162.740 
динара. То се између осталог односи и на предузећа у којима држава има директну или 
индиректну контролу над више од 50 одсто капитала или више од половине гласова у управном 
одбору, као и у другим фирмама у којима јавна средства чине више од половине укупних 
прихода. 

Једино се, за сада, Агенција за приватизацију досетила да тај закон треба применити, али је 
директорима дала луфта годину и по дана да примају плате по старом. Поштоје, међутим, 
анализирала зараде менаџера у предузећима,у којима има већински капитал, у мају ове 
године је изменила пропис којим је наложила привременим заступницима капитала да плате 
директора у тих 176 предузећа ускладе са максималним зарадама у јавном сектору. 

– За законитост рада у привредним друштвима одговарају органи управљања предузећа у 
складу са законом, а то су директори и чланови надзорних одбора. Међутим Агенција не сме 
да остане пасивна с обзиром на то да именујемо и контролишемо рад привремених заступника 
капитала у субјектима приватизације – кажу у Агенцији за приватизацију. 

БИП је једно од 65 предузећа у реструктурирању у којима од прошлог месеца важе нова 
правила. Миливоје Драганић, директор овог предузећа, Агенцији за приватизацију је 
својевремено пријавио плату од око 250.000 динара. Мада за „Политику” каже да је примао 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Direktori-cije-plate-niko-ne-kontrolise.sr.html
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210.870 пре него што му је надзорни одбор прошлог месеца у складу са препоруком Агенције 
смањио на 170.000 динара. 

– Пропорционално су умањене и зараде извршних директора, напомиње Драганић и додаје да 
је БИП једно од малобројних предузећа у реструктурирању које не живи од субвенција, јер 
редовно измирује плате и послује са добитком, и није му право да се фирма коју води 
сврстава у исти кош са губиташима. 

По истом основу умањење плате следује и Павелу Петровићу директору Хипола из Оџака, који 
месечно прима 230.000 динара. Исту судбину дели и Горан Пејчић директор „Азотаре” из 
Панчева, који је Агенцији за приватизацију пријавио плату од 194.000 динара. Ово предузеће 
није у реструктурирању, али спада у групу у којој Агенција за приватизацију има већински 
капитал и може да наложи умањење зарада. 

Шта са оних 97 предузећа у реструктурирању која послују са већинским друштвеним или 
државним капиталом у којима органе управљања именује субјект приватизације или влада? Ко 
њих контролише? 

Не треба заборавити да предузећа у реструктурирању не плаћају порезе и доприносе и од 
којих банке не могу да наплате дуговања док не буду приватизована. Влада је недавно 
продужила трајање забране до краја године по којој повериоци не могу да наплате 
потраживања. Такву одлуку према којој ником ништа не плаћају директори вероватно 
оберучке прихватају, али не и ону другу владину одлуку која им не иде у прилог – да им плата 
не може бити већа од највеће плате у јавном сектору. 

Директор „Галенике” Живомир Новаковић пријавио је Агенцији за приватизацију плату од 
340.000 динара, а Агенцији за борбу против корупције је навео да прима 305.000 динара. 
Имовинску карту је пријавио у фебруару ове године, када је увелико било на снази 
ограничење зарада. 

Дотле се плате преосталих 12 директора овог губиташа крећу у дозвољеним границама – од 
117.000 до 160.000 динара. 

Нешто мању плату има Зоран Васиљевић, директор Фонда „Инекс интерекспорт” из Београда. 
Он месечно зарађује око 260.000 динара, односно толико је пријавио Агенцији за 
приватизацију. Ако је за утеху ова фирма је прошлу годину завршила са добитком, што је 
реткост међу предузећима у реструктурирању. Да ли је од Васиљевића неко тражио да смањи 
плату нисмо добили одговор. 

Истина, већина фирми у реструктурирању је у проблемима. Радници су на минималцу, зараде 
им касне. Шта вреди што је Бошку Славковићу, директору Фабрике вагона из Краљева плата на 
папиру 158.000 динара, када нико у том предузећу није примио динара од августа 2012. 

Према Закону о утврђивању максималних зарада у јавном сектору за његов надзор задужено је 
Министарство финансија. Питали смо зашто нису контролисали висину плата, али одговор 
нисмо добили. 

Такође и од Управе за трезор тражили смо да нам кажу како им је промакло да запослени у 
предузећима над којима држава има директну или индиректну контролу две године примају 
плате које су изнад дозвољеног лимита. Управа за трезор има механизме и лако може да их 
провери. Регистар запослених у јавном сектору између осталог садржи све податке о 
запосленима, као и износе исплаћених на име свих примања запослених, изабраних и 
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ангажованих лица у предузећима у којима држава има директну или индиректну контролу над 
више од половине капитала. Одговор није стигао. 

Нејасно је, такође, шта је са остатком такозваних друштвених предузећа која контролише 
Агенција за приватизацију. Да ли и она припадају јавном сектору, јер то никада нико није 
јасно констатовао. У ту групу од више од 300 предузећа из Агенцијиног портфолија на пример 
спада и хотел „Славија” који је у поступку приватизације, „Јат техника”, чији директор Срђан 
Мишковић, Агенцији за приватизацију пријављује плату од 220.700 динара, па и Београдски 
сајам, чија директорка Снежана Миљановић месечно зарађује 165.000 динара. 

Маријана Авакумовић 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/canak-od-utorka-u-stalnom-protestu 

Чанак: Од уторка у сталном протесту 
 

Председник синдиката Независност Бранислав Чанак изјавио је да синдикат остаје при 
намери да од уторка буде у сталном протесту испред скупштине, све док се не повуку 
измене закона о раду и о ПИО, које је Влада данас усвојила. 

Он је новинарима рекао да је данашњи протест чланова два репрезентативна синдиката пред 
владом био "изнуђен изјавом премијера Александра Вучића да по најхитнијем поступку убацује 
закон о раду и ПИО фонду у процедуру", те због манипулација у јавности по питању разлога 
због којих је синдикат напустио преговоре с владом. 

Чанак тврди да се влада "прерачунала, мислећи да неће грађани исказати групно 
незадовољство". 
Мали број присутних на данашњем протесту објаснио је кратким роком у којем је организован. 

Синдикат је иначе протест наставио испред Дома синдиката, где је требало да се одржи 
Конвенција Покрета социјалиста. 
Само у једом тренутку група демонстраната покушала је да пробије полицијско обезбеђење и 
уђе у Дом синдиката, али је то осујећено. 

(Танјуг)  
 

 

 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/canak-od-utorka-u-stalnom-protestu
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/premijer_usvajanjem_zakona_o_radu_pocinju_sustinske_reforme.4.html?ne

ws_id=285333 

Посланици ће сет нових закона разматрати од средине следеће недеље 

Премијер: Усвајањем закона о раду почињу 
суштинске реформе 

АУТОР: А. М., АГРЕНЦИЈЕ 

Београд - Председник Владе Србије Александар Вучић изјавио је данас да је усвајањем 
предлога закона о раду и пензијско-инвалидском осигурању, Србија први пут у својој модерној 
историји суштински кренула у реформе. Он је на конференцији у Влади Србије рекао да је 
поносан због чињенице да су два закона једногласно усвојена на седници Владе, али и да му 
је жао ссто је министар финансија Лазар Крстић поднео оставку.  
"Србија је данас суштински ушла у реформе, то виссе није празна прича као у периоду од 
2001. године до сада, када готово ниједан реформски закон није усвојен. Без ових 
реформских мера, доживели би судбину Грчке већ у марту следеће године", изјавио је Вучић. 
Поводом оставке министра финансија Лазара Крстића премијер је рекао да су мере које је 
министар предложио потпуно економски оправдане, али да он не може да их примени у 
пракси. "Нисам могао да прихватим његов предлог о смањењу пензија за најмање 20 одсто, јер 
те мере морате да примените на живе људе који то не могу да поднесу. Ићи ћемо на мере 
фискалне консолидације али ће те мере бити мање од оних о којима је говорио Крстић, мада 
нисам сигуран да ће тиме бити постигнути бољи резултати", рекао је Вучић. Он је додао да "ни 
случајно" неће попустити пред захтевима синдиката и да преговора са њиховим 
представницима више неће бити. "Поштујем раднике, а не оне који живе на њиховој грбачи. 
Нема средњег пута, постоји пут нормалне државе или не постоји уопште. Ми ове мере 
доносимо због радника, због запошљавања младих људи, и нема компромиса око тога", 
нагласио је премијер. 

Према ранијим изјавама премијера, Закон о раду је требало да буде послат у Скупштину још 
претпрошле недеље, али се од тога одустало како би се спровеле консултације са 
синдикатима који се оштро противе предложеним изменама, због чега су данас протестовали. 
Изменама закона о пензијско-инвалидском осигурању старосна граница за стицање права на 
одлазак у пензију за жене и мушкарце требало би да буде постепено смањивана, тако да 2032. 
године износи 65 година за оба пола. 

Закон о обнови од поплава је неопходан како би држава могла да почне да реконструише 
порушене куће, да надокнађује штету на усевима и у стоци и да поправља инфраструктуру. Рок 
за процену штете од поплава, који је одредила Европска унија као услов за доделу помоћи 
Србији као земљи кандидату за чланство, истекао је јуче. Држава је утврдила да је штета већа 
од 1,5 милијарде евра. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/premijer_usvajanjem_zakona_o_radu_pocinju_sustinske_reforme.4.html?news_id=285333
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/premijer_usvajanjem_zakona_o_radu_pocinju_sustinske_reforme.4.html?news_id=285333
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=07&dd=12&nav_id=875929 

Од уторка стални протести синдиката 
ИЗВОР: Б92, ТАЊУГ 

Председник синдиката Независност Бранислав Чанак изјавио је да синдикат остаје при намери 

да од уторка буде у сталном протесту испред скупштине. 

 Чанак је рекао да ће се протест наставити док се не повуку измене закона о раду и о ПИО, које је 

Влада данас усвојила. 

Он је новинарима рекао да је данашњи протест чланова два репрезентативна синдиката пред 

владом био "изнуђен изјавом премијера Александра Вучића да по најхитнијем поступку убацује 

закон о раду и ПИО фонду у процедуру", те због манипулација у јавности по питању разлога 

због којих је синдикат напустио преговоре с владом.  

 

Чанак тврди да се влада "прерачунала, мислећи да неће грађани исказати групно 

незадовољство".  

 

Мали број присутних на данашњем протесту објаснио је кратким роком у којем је 

организован.  

 

Синдикат је иначе протест наставио испред Дома синдиката, где је требало да се одржи 

Конвенција Покрета социјалиста.  

 

Само у једном тренутку група демонстраната покушала је да пробије полицијско обезбеђење и 

уђе у Дом синдиката, али је то осујећено.  

 

Министар Вулин тврди за Б92 да је закон бољи од претходног и да радницима доноси бројне 

погодности.  
 

 

 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=07&dd=12&nav_id=875929
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=07&dd=12&nav_id=875913
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=07&dd=12&nav_id=875913
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=07&dd=12&nav_id=875962
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=07&dd=12&nav_id=875962
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АКТЕР 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-96542-od-utorka-stalni-protesti-sindikata.html 

ОД УТОРКА СТАЛНИ ПРОТЕСТИ СИНДИКАТА 
Тањуг | субота, 12.07.2014. | 19:07 

Председник синдиката Независност Бранислав Чанак изјавио је да синдикат остаје при намери 

да од уторка буде у сталном протесту испред скупштине 

Он је новинарима рекао да је данашњи протест чланова два репрезентативна синдиката пред 
владом био "изнуђен изјавом премијера Александра Вучића да по најхитнијем поступку убацује 
закон о раду и ПИО фонду у процедуру", те због манипулација у јавности по питању разлога 
због којих је синдикат напустио преговоре с владом. 
 
Чанак тврди да се влада "прерачунала, мислећи да неће грађани исказати групно 
незадовољство". 
 
Мали број присутних на данашњем протесту објаснио је кратким роком у којем је организован. 
 
Синдикат је иначе протест наставио испред Дома синдиката, где је требало да се одржи 
Конвенција Покрета социјалиста. 
 
Само у једом тренутку група демонстраната покушала је да пробије полицијско обезбеђење и 
уђе у Дом синдиката, али је то осујећено. 

 

http://www.pravda.rs/2014/07/12/canak-vlada-se-preracunala-misleci-da-nece-gradjani-iskazati-grupno-

nezadovoljstvo/ 

Чанак: Влада се прерачунала, мислећи да неће 

грађани исказати групно незадовољство 

 

БЕОГРАД –Председник синдиката Независност Бранислав Чанак изјавио је да синдикат 

остаје при намери да од уторка буде у сталном протесту испред скупштине, све док се не 

повуку измене закона о раду и о ПИО, које је Влада данас усвојила. 

 

Он је новинарима рекао да је данашњи протест чланова два репрезентативна синдиката пред 

владом био „изнуђен изјавом премијера Александра Вучића да по најхитнијем поступку убацује 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-96542-od-utorka-stalni-protesti-sindikata.html
http://www.pravda.rs/2014/07/12/canak-vlada-se-preracunala-misleci-da-nece-gradjani-iskazati-grupno-nezadovoljstvo/
http://www.pravda.rs/2014/07/12/canak-vlada-se-preracunala-misleci-da-nece-gradjani-iskazati-grupno-nezadovoljstvo/
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закон о раду и ПИО фонду у процедуру”, те због манипулација у јавности по питању разлога 

због којих је синдикат напустио преговоре с владом. 

Чанак тврди да се влада „прерачунала, мислећи да неће грађани исказати групно 

незадовољство”. 

Мали број присутних на данашњем протесту објаснио је кратким роком у којем је организован. 

Синдикат је иначе протест наставио испред Дома синдиката, где је требало да се одржи 

Конвенција Покрета социјалиста. 

Само у једом тренутку група демонстраната покушала је да пробије полицијско обезбеђење и 

уђе у Дом синдиката, али је то осујећено. 

 


